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O QUE É O SUPRA?

O SUPRA é uma coluna dentro do site de jornalismo jurídico JOTA. 
Seu foco é formular análises e emitir opiniões sobre o desempenho 
cotidiano do Supremo quanto a questões que, direta ou indiretamente, 
afetam a vida constitucional brasileira. Portanto, as pautas vão além 
dos interesses acadêmicos individuais dos seus múltiplos autores. 
As pautas do SUPRA são exógenas, as motivações acadêmicas são 
endógenas – e elas se integram completamente. 

A ação observável do cotidiano do Supremo e a reflexão provocada 
pelos desafios acadêmicos, em suas diversas tendências, movem uma 
espécie de estratégia circular de seus colaboradores. É uma iniciativa 
independente de um grupo de professores, de tendências múltiplas 
e visões às vezes contraditórias, não somente sobre Direito, Supremo 
e Constituição, teoria e prática, mas também sobre o próprio Brasil 
e o que seja justiça. Utilizamos os recursos tecnológicos mais sim-
ples, como um grupo de debates online, onde temas são escolhidos 
a partir da análise de seu conteúdo e oportunidade. E onde há um 
livre debate prévio entre os participantes – um amigável corredor 
polonês, digamos, que a todos enriquece. Contudo, cabe sempre ao 
autor a decisão última de aceitar ou não as críticas e as colaborações 
dos demais participantes, e de como e quando as aceitar. Por isso, 
o autor que assina é o único responsável pelo seu texto.

No ano de 2017, o grupo foi coordenado pelo professor da FGV 
Direito Rio, Thomaz Pereira, contando com Gabriela Gattulli como 
pesquisadora principal, além de Luiz Fernando Gomes Esteves e 
Matheus Silvestre, que contribuíram para o projeto SUPRA ao longo 
do ano. Interlocutor no SUPRA e também participante de nossos 
debates é o editor Felipe Recondo. Os professores e pesquisadores 
que contribuem com as discussões e textos não são somente da FGV 
Direito Rio, havendo também colaboradores da UERJ, da USP, da 
UFRJ, entre outras instituições.

É importante destacar que a estratégia de comunicação utilizada 
adere, sempre que possível, a uma linguagem capaz de facilitar maior 
compreensão sobre a vida do Supremo, da constituição e, consequen-
temente, dos profissionais do direito. A intenção é comunicar para 
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além do público jurídico, como, por exemplo, economistas, cientistas 
políticos, empresários, intelectuais, engenheiros, servidores públicos, 
trabalhadores, e tantos mais. Sem falar de jornalistas e articulistas da 
mídia em geral. Acreditamos que o processo de educação jurídica não 
ocorre apenas dentro das salas de aulas ou seminários das faculdades 
de Direito, e sim na difusão mais ampla e mais compreensível possível, 
através de múltiplas tecnologias de comunicação.

A equipe do SUPRA assiste à grande maioria das sessões do Supremo 
e, por isso, muitas análises são feitas no calor dos acontecimentos. 
Pretendemos, sempre que possível, nos colocar no lugar do leitor, 
que em geral faz três perguntas básicas:

• Como o Supremo vai decidir?

• Por que o Supremo decidiu assim?

• Quais as consequências desta decisão na prática, isto é, na 
vida brasileira?

Para enfrentar essas questões na velocidade da pauta nacional, a 
frequência de nossos textos no SUPRA é, a princípio, semanal. Sem 
haver obrigação rígida, no entanto, a periodicidade flutua de acor-
do com a relevância comunicativa do desempenho do Supremo, o 
interesse e a disponibilidade dos autores. Neste ano particularmente 
conturbado de 2017, houve semanas com até três textos, cada um 
com autor ou autora distintos.

Além de publicarmos os textos, todo ano publicamos um livro, 
impresso e virtual, disponível para download gratuito no site do JOTA 
e no repositório digital da FGV. Nele estão reunidos todos os artigos 
produzidos no ano, como fizemos com o livro Onze Supremos: o 
Supremo em 2016.1 Trata-se de uma espécie de memória crítica do 
Supremo. Mas do Supremo visto de fora do Supremo. 

Na elaboração de cada livro, tentamos encontrar uma chave inter-
pretativa que nos permita destacar alguns elementos centrais para 
compreender o ano que passou, e que podem anunciar alguns dos 
desafios para o ano seguinte. Assim reunidos, textos de conjuntura 

1 FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck, RECONDO, 
Felipe. Onze Supremos: o Supremo em 2016. Belo Horizonte: 
Grupo Editorial Letramento/Casa do Direito; Supra; JOTA; FGV 
Rio, 2017. Disponível em: <https://goo.gl/mGYSBK>. Acesso em 
09 mar. 2018.
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podem colaborar para a formação de uma visão geral acerca das 
transformações mais relevantes pelas quais o Supremo e a democracia 
brasileira vêm passando.

Em última instância, o que reúne e move este grupo independen-
te de professores e professoras, e às vezes até de alunos e alunas, é 
melhor cumprir a missão educativa e intelectual a favor do estado 
democrático de Direito.

Joaquim Falcão | Thomaz Pereira  
Diego Werneck Arguelhes | Felipe Recondo
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O SUPREMO E O MINISTÉRIO PÚBLICO

Joaquim Falcão | Diego Werneck Arguelhes | Thomaz Pereira2

“Senhor presidente. Para ser ministro do Supremo, o candidato 
tem que preencher os requisitos de notável saber jurídico, gosto pelo 
trabalho, ilibada reputação e moralidade induvidosa. A este senhor 
que está aqui hoje, tenho o desprazer de afirmar que lhe faltam todas 
estas qualidades”.3

O candidato a ministro do Supremo, a quem faltariam todas as 
qualidades, era Sepúlveda Pertence. Pertence, que se tornaria um 
dos mais respeitados ministros na história do Tribunal, era, então, 
Procurador-Geral da República, no governo de José Sarney.

Quem o assim o avaliou foi Roberto Campos, ex-ministro de Castelo 
Branco, convidado para participar da sabatina do candidato a mi-
nistro do Supremo, mesmo não sendo membro da Comissão de 
Constituição e Justiça.4

A animosidade de Campos tinha uma origem.

Qual a natureza do Ministério Público? Qual o grau de sua auto-
nomia? Campos, como tantos outros atores políticos e sociais, tinha 
suas próprias respostas a essas perguntas. Às vezes, essas respostas se 
embasam mais em uma leitura de textos legais e de práticas insti-
tucionais como elas são, ou de como se transformaram no tempo. 
Outras vezes, porém, parecem tender mais para uma visão de como, 

2 Os autores gostariam de agradecer a Julia Wand-Del-Rey Cani e Gabriela 
Gattulli pelo auxílio na pesquisa e preparação deste texto.

3 FONTAINHA, F de C.; SILVA, A. M. D. da; NUÑEZ, I. S. (Orgs.) 
História Oral do Supremo Tribunal Federal [1988-2013]. Rio de Janeiro: 
FGV Direito Rio, 2015, p. 89. v. 3

4 FONTAINHA, F de C.; SILVA, A. M. D. da; NUÑEZ, I. S. (Orgs.) 
História Oral do Supremo Tribunal Federal [1988-2013]. Rio de Janeiro: 
FGV Direito Rio, 2015, p. 89. v. 3
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na opinião do observador, o Ministério Público deveria se comportar 
e qual papel deveria exercer.

Essas respostas nem sempre convergem através do espectro polí-
tico e institucional. Nem sempre o PGR e o senador que vota para 
confirmá-lo têm a mesma visão sobre qual é, afinal, o papel do PGR. 
Quaisquer que sejam as motivações – mais ou menos republicanas, 
mais ou menos interessadas, mais ou menos sinceras – esse tipo de 
discordância é inevitável. Com a separação institucional e formal de 
poderes, vem junto a separação potencial de visões substantivas sobre 
o papel desses mesmos poderes. Mais ainda, onde há independência 
entre instituições, cria-se o espaço para que, ao longo do tempo, o 
que pareciam ser pequenas divergências se transformem em grandes 
tensões, às vezes insolúveis.

No caso do Ministério Público no Brasil, essa parece ser uma 
questão permanente. A instituição foi completamente recriada na 
Constituição de 1988, recebendo competências e garantias de inde-
pendência até então inéditos na história do país, e que são até hoje 
raros em termos comparativos na América Latina. O Procurador-Geral 
da República, porém, chefe da instituição no âmbito nacional, é indi-
cado pelo presidente e confirmado por senadores para um mandato 
de dois anos. É difícil imaginar que, dos anos 90 para cá, os PGRs 
tenham sempre adotado exatamente a mesma visão do papel do 
Ministério Público e de seus poderes defendida pelos presidentes e 
senadores que os colocaram no cargo. Da mesma forma, procuradores 
não precisam ter a mesma visão de seu papel que os juízes perante 
os quais eles defendem suas posições.

Essa tensão, porém, esteve latente durante boa parte dos anos 90, 
para começar a borbulhar na última década e surgir com força to-
tal em 2017, diante das tensas interações entre o Procurador-Geral 
Rodrigo Janot e o Supremo, ou pelo menos alguns de seus ministros.

Foram vários os focos de tensões. Quase todos vinculados ao caso 
da Lava Jato e de investigações congêneres, ao acordo de leniência 
com o grupo JBS, e aos questionamentos envolvendo o foro privilegia-
do – nesse foro incluídos a Presidência da República e o Congresso 
Nacional. Tensões decorrentes do fato de que temos, no Brasil, um 
Supremo Tribunal Criminal,5 como aqui denominamos. Era natural, 
portanto, que a substituição de Rodrigo Janot na Procuradoria-Geral 
da República se transformasse em uma arena política.
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Os eventuais réus – o Presidente da República, seus assessores e 
sua base política, além de membros do Senado – iriam escolher os 
seus próprios investigadores, situação decorrente da troca da natureza 
política e funcional do Ministério Público da Constituição de 1967 
para a Constituição de 1988.

A divergência entre Campos e Pertence expressa muito bem essa 
tensão. Na Constituição de 1967, o MP cumpria uma função de de-
fender o governo. Era o gate keeper do acesso ao Supremo. Segundo 
interpretação do próprio Tribunal, aliás, o PGR tinha total discricio-
nariedade para filtrar previamente as representações de inconstitu-
cionalidade que seriam, ou não, apreciadas pelo Supremo. Quem 
quisesse chegar ao Tribunal por essa via precisava antes convencer o 
PGR; caso contrário, precisaria usar o lento caminho dos recursos, 
instância após instância. Foi essa a tese jurídica que, quando adotada 
pelo Supremo, teria feito o ministro Adauto Lucio Cardoso jogar sua 
toga e sair do plenário.6

Assim funcionou durante todo o período das presidências militares. 
Mas houve um hiato normativo. Campos se aproveitara desse hiato. 
O país já praticava a democracia, mas o arcabouço legal ainda era 
o anterior.

A constituição de 1967 já tinha ido embora, e a de 1988 ainda 
não chegara.

Roberto Campos, ex-ministro de Castelo Branco, entrou com uma 
Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a lei de informática do 
governo José Sarney. Sepúlveda Pertence, de início, não encaminhou 
a ação ao Supremo. Campos acusou Pertence, então chefe do MP, de 
usar mecanismos antidemocráticos para cercear o Supremo e defender 
o governo. Pertence parecia encurralado entre seu ideal democrático, 
a liberdade de acesso ao Supremo e sua fidelidade ao governo.

5 Dentro do Supremo Tribunal Federal combinam-se múltiplos papéis, 
tarefas e competências. Sobre esse ponto, ver, em diversas perspectivas: 
ARANTES, Rogério. Judiciário e Política no Brasil. São Paulo: Sumaré, 
1997; VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia? Revista Direito GV, 
v. 4, n. 2, p. 441-459, 2008; FALCÃO, Joaquim; CERDEIRA, Pablo; 
ARGUELHES, Diego Werneck. 1º Relatório Supremo em números: o 
múltiplo supremo. Rio de Janeiro: FGV, 2011.

6 Sobre este episódio, ver: RECONDO, Felipe. Tanques e Togas: o STF 
na ditadura militar. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2018. 
p. 219-234.
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A quem o MP deve fidelidade? Ao governo ou à sociedade?

Não estávamos longe, nesse momento de 1988, das discordâncias 
institucionais que marcaram o ano de 2017.

Pertence, como bom mineiro, anda em cima das águas. Resolveu o 
dilema da seguinte maneira: não usou o poder de gate keeper. Enviou 
o processo ao Supremo, mas acompanhado de parecer contrário à 
ação que ele mesmo propunha.

Foi gate keeper sem nunca ter sido. Não assumiu responsabilida-
de por barrar a ação, ainda que tenha assumido posição quanto ao 
mérito. Dialogou com o Supremo, procurou influenciar a leitura 
que o Tribunal faria do caso, mas sem ser um simples veto, como 
acusava Campos.

Desde a Comissão Afonso Arinos, a nova natureza do MP já estava 
esboçada. Foi confirmada depois na Constituição de 1988. Não consta 
no capítulo da Organização dos Poderes da República, mas no das 
Funções Essenciais à Justiça.

Conforme previsto no art. 127, da Constituição Federal, ao 
Ministério Público incumbe “a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. E 
mais: goza de independência funcional.

Em 2017, esses dispositivos foram testados ao extremo com Rodrigo 
Janot, seus críticos e adversários, inclusive no Supremo. Não somente 
o que significam e quais os limites da defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis, mas também 
o que significa independência funcional.

Logo no início da vigência da Constituição de 1988, colocou-se a 
tarefa prática de se determinar se a independência funcional era do 
procurador ou da instituição. Essa tarefa-teste chegou ao seu limite 
diante da atuação aparentemente solitária e inadequada do Procurador 
da República Luiz Francisco.

Tudo indicava, em verdade, que limites tinham sido ultrapassados e 
que seria necessária uma reorganização interna do Ministério Público 
Federal, retomando algum controle hierárquico dos procuradores.

Ora, é justamente isto que ocorre no acordo de leniência firmado 
entre Rodrigo Janot e o grupo JBS, e a atuação do Procurador da 
República Marcelo Muller, assessor de Janot.



23

O SUPREMO EM 2017

Para a surpresa de Janot, Muller prestara consultoria ao grupo JBS 
de forma independente, levando o acordo a contestações no Supremo. 
Raquel Dodge, que substituiu Janot, viria a considerar essa conduta 
gravíssima, de extrema deslealdade e má-fé.

A questão institucional que se colocou em 2017, na substituição 
de Janot, sobre a independência funcional do Ministério Público, é 
dupla e interligada.

Uma trata dos limites da independência funcional externamente. 
Isto é, em relação às tensões entre o PGR, o MP e os demais po-
deres – Poder Executivo, Poder Judiciário e Poder Legislativo –, as 
partes e a sociedade em geral. A outra trata dos limites internos da 
independência funcional, ou seja, como o PGR e o MP controlam 
a si mesmos, aos seus profissionais.

Enigmas permanentes na democracia, assumindo ares dramáticos.

O fato, confirmado publicamente, de o Presidente da República 
ter recebido Wesley Batista, às 22h30, em audiência não previamente 
agendada, em sua residência particular (Palácio do Jaburu), tendo 
Batista entrado pela garagem, e não pela porta principal, é um indício 
significativo de crime?

O filme autenticado de um colaborador da Presidência, com sala no 
mesmo andar da sala da Presidência no Palácio do Planalto, recebendo 
uma mala de dinheiro, até hoje nem desmentido nem explicado, é 
outro indício?

Esses indícios são suficientes para o Procurador-Geral agir diante 
do Supremo contra a Presidência?

Na medida em que o exercício da independência funcional da 
PGR e do MP de Curitiba vai chegando ao Supremo, os ministros 
vão sendo progressivamente obrigados a se posicionar. O Supremo 
vira uma arena de múltiplos conflitos institucionais.

A muito discutida judicialização da política assume nova coloração 
jurídica: a da criminalização da política. O avanço do tribunal sobre 
suas competências penais no julgamento de políticos, porém, gera 
atritos dentro do Supremo, entre seus ministros, e também entre o 
Tribunal com o PGR. Como aponta o V Relatório do Supremo em 
Números, que tratou do Foro Privilegiado no Supremo, a capacidade 
de o Tribunal enfrentar, de fato, esses casos de forma efetiva tem sido 
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no mínimo acidentada; nas palavras do ministro Barroso, estamos 
diante de uma disfuncionalidade prática.7

Com o Tribunal no centro desse processo de criminalização da 
política, as tensões internas e externas quanto ao seu papel criminal 
têm chegado a extremos. Essas tensões institucionais são potenciali-
zadas pelos vastos poderes individuais, aparentemente sem controle, 
de que dispõem os ministros do Supremo. Por exemplo, em violação 
ao Código de Ética e à própria Lei Orgânica da Magistratura, houve 
ataques públicos de ministros ao Procurador-Geral Rodrigo Janot 
fora dos autos, às vezes deixando transparecer paixões políticas. Essa 
margem para livre atuação e ousadia individual, com o potencial de 
politização nela incluído, eleva o nível do conflito e de incerteza fora 
e dentro do tribunal, como documentam vários dos textos incluídos 
neste volume.8

Mais ainda, todas essas tensões e discordâncias ocorrem sob o silên-
cio constrangido dos demais colegas – e, em 2017, sob a inação da 
ministra Cármen Lúcia, principal responsável pela pauta do plenário 
e a quem também caberia a iniciativa e liderança em controlar o 
comportamento dos membros do Supremo. O presidente do Tribunal 
tem um papel institucional privilegiado na tarefa de colocar ordem 
na casa. Infelizmente, porém, a casa – da pauta ao comportamento 
individual dos ministros – está em desordem.9

7 “Os dados desse levantamento mostram em detalhes as características 
do desperdício no processamento do foro privilegiado no Supremo, 
especialmente o efeito das mudanças de competência constantes com 
a perda ou mudança de mandatos e cargos públicos [...]. Apenas 5,94% 
das ações penais começam e terminam no Supremo. Muito além do 
Supremo, da PGR e mesmo das partes, o sistema claramente precisa 
ser revisto. Quando o Direito processual é contra a produção de jus-
tiça, o Estado Democrático de Direito perde”. FALCÃO, Joaquim; 
HARTMANN, Ivar A. M.; ALMEIDA, G. F. C. F.; CHAVES FILHO, 
L. O. V relatório Supremo em números: o supremo e o foro privilegiado. 
1. ed. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2017, p. 82. v. 1. Ver também, 
neste volume, Foro Privilegiado: entre fatos e argumentos, de Thomaz 
Pereira e Ivar A. Hartmann.

8 Conferir, neste livro, os textos Supremo: Porto seguro para ministros 
políticos, de Diego Werneck Arguelhes; Como ficam as delações depois 
do julgamento do Supremo, de Thomaz Pereira e Silvana Batini; e O 
duelo do ano no STF, de Felipe Recondo.
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Quanto mais visíveis externamente, esses problemas internos come-
çam a produzir efeitos na percepção pública quanto ao Tribunal. No 
Índice de Confiança na Justiça, projeto da FGV Direito São Paulo, a 
confiança da população no Ministério Público é hoje maior do que 
a confiança no Supremo.10

A tensão entre o Supremo – em seu misto de declarações raivosas, 
debates em sessões televisionadas, silêncios, inações de responsabili-
zação –, a PGR e a opinião pública, fica evidente quando se constata 
que a corrupção não era apenas das autoridades públicas, mas das 
empresas privadas; nem apenas de casos individuais, mas sistêmica.

Os limites do foro privilegiado não foram a única questão com 
o potencial de elevar a tensão entre ministros do Supremo e a 
Procuradoria-Geral da República. A execução provisória após con-
denação em segunda instância também produziu o mesmo efeito em 
2017 – e, com uma frágil e talvez ultrapassada maioria sustentando 
a decisão do Tribunal sobre o tema, tudo indica que continuará a ser 
um pivô de discordâncias nos próximos anos.11 Em 2017, ainda que 
em menor escala, também podemos mencionar a questão da elegi-
bilidade de candidatos à Presidência da República que sejam réu.12

Essa linha de tensão em torno do que podemos chamar de Supremo 
Tribunal Criminal permeou o ano de 2017. Estendeu-se ao Congresso 
Nacional, através de propostas legislativas sobre as 10 medidas de 
combate à corrupção, também presente nos nossos artigos. Paralelo 

9 Conferir, por exemplo, os textos A tentativa de pautar o Supremo, de 
Luiz Fernando Gomes; Como se comportará o ministro Alexandre de 
Moraes, de Thomaz Pereira; Os retrocessos de Temer e o silêncio do 
Supremo, de Juliana Cesario Alvim.

10 RAMOS, Luciana de Oliveira; CUNHA, Luciana Gross; OLIVEIRA, 
FABIANA Luci de; SAMPAIO, Joelson Oliveira; BUENO, Rodrigo de 
Losso da Silveira; ÚBIDA, Giovanna. Relatório Índice de Confiança 
na Justiça Brasileira - ICJBrasil. São Paulo, 1º SEMESTRE/2017. 
Disponível em: <http://hdl.handle.net/10438/19034>. Acesso em: 20 
abr. 2018.

11 Ver, neste volume, entre outros textos de Fernando Leal, Prisão em 
Segunda Instância: o STF vítima de si mesmo?.

12 Cf.: Réus podem ser candidatos a presidente da República, de Thomaz 
Pereira e Felipe Recondo.
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a tanto, em 2017 terminou o mandato de Rodrigo Janot e o processo 
de sua substituição teve pleno curso.13

Era impossível que um dos critérios para a escolha do candidato 
pelo Presidente, a partir de lista tríplice votada pelos procuradores 
e para a escolha final dos senadores, não fosse a futura atuação do 
escolhido junto ao “Supremo Criminal”.

Ministros do Supremo, em on ou em off, participavam de alguma 
maneira da campanha e da escolha, expressando ilegalmente suas 
opiniões. É bem verdade que a grande maioria dos ministros cum-
priram com o dever de silêncio. Mas a imagem de um Supremo 
politizado diante do Procurador-Geral da República penetrou na 
sociedade. Infelizmente.

A escolha de Raquel Dodge parecia sinalizar que os tempos de tensão 
entre PGR, Supremo, Presidência da República e Congresso Nacional 
tinham terminado. Ou, pelo menos, diminuído. Ledo engano.14

Em curto período de tempo, Raquel Dodge foi ativíssima em relação 
ao Supremo e tomou, entre outras, as seguintes decisões: pediu ao 
Supremo que o presidente Michel Temer fosse incluído no inquérito 
que apura supostos pagamentos ilícitos pela Odebrecht como contra-
partida a interesses da empresa atendidos pela Secretaria de Aviação 
Civil e reafirmou a denúncia contra Romero Jucá por corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, porque “violou dever funcional ao 
votar pela aprovação de medidas provisórias de interesse do grupo 
empresarial, especialmente as MPs 651 e 656, ambas de 2014”.

Ao escolher Dodge, segunda colocada na lista do próprio MP, e não 
Nicolau Dino, o primeiro colocado, então vice-procurador eleitoral 
que atuou no processo de cassação de Temer e que era visto como o 
indicado mais próximo a Janot, alguns temiam que Temer estaria se 
protegendo. No entanto, fez o contrário. Acabou protegendo Dodge.

Ao nomear Raquel Dodge, deixando de nomear o primeiro da lista 
do MP, assumiu a responsabilidade por sua nomeação. Deixando 
de lado o candidato mais próximo a Janot, a quem acusava de atuar 
politicamente, imunizou a nova PGR de ter essas mesmas críticas 
estendidas a si. Blindando Dodge das acusações que fazia ao PGR 
anterior, criou uma situação em que, não só é difícil criticá-la quando 

13 Ver: Felipe Recondo, Raquel Dodge e o arriscado contraponto com Janot.

14 Ver: Joaquim Falcão, PGR = Rodrigo Janot + Raquel Dodge.
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suas ações afetam negativamente o presidente e seu governo como, 
além de tudo, todas as vezes que Dodge confirma algo feito anterior-
mente por Janot, ela imuniza retroativamente seu antecessor.

Dodge tem que expressar o sentimento e os interesses de autono-
mia de sua base interna – os promotores – e, ao mesmo tempo, não 
permitir excessos individualizados. Internamente, se legitima pelo 
apoio dos membros do MP. Externamente, se legitima pela imagem 
pública de independência. Dodge dependeu da nomeação de Temer 
e da confirmação pelo Senado para alcançar o posto máximo do MP. 
Mas mesmo que pretenda alcançar um segundo mandato como PGR, 
depois das eleições de 2018, sua renomeação dependeria então de 
um outro presidente e de um Senado parcialmente renovado, mas 
precisaria, ainda, do apoio dos mesmos promotores. De qualquer 
forma, uma vez no cargo, sua principal preocupação é, sem dúvida, 
com a sua biografia.

Raquel Dodge tem a missão de evidenciar, internamente, para 
todos os demais promotores, e externamente, para a sociedade e para 
os ministros do Supremo, serenidade, profissionalismo e firmeza 
para cumprir com seu dever constitucional de defensora da ordem 
jurídica, ordem essa fortemente atacada pela realidade da corrupção 
sistêmica, como expressam investigações do próprio MP.

O ano de 2018 ainda será um ano cheio de tensões entre o 
Supremo – ou, pelo menos, entre alguns dos ministros – e a 
Procuradoria-Geral da República.
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Felipe Recondo
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 A política se recompõe. É o que se espera dela. O problema é como 
se recompõe. Em que bases, com ou sem os vícios identificados, 

corrigindo ou não os erros identificados.

O ano em que a política reagiu ao Supremo

Exatos onze meses separam a última sessão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e a morte do ministro Teori Zavascki15 no início do 
ano na queda de um avião. Nestes 334 dias, a política virou o jogo 
para cima do STF. Acuada que estava no início de 2017, à espera da 
homologação daquela que imaginava-se que seria a “delação do fim 
do mundo”, a política manteve-se, a despeito dos temores, atenta a 
sinais de fraqueza do Supremo para iniciar seu contra-ataque.

A política se recompõe. É o que se espera dela. O problema é como 
se recompõe. Em que bases, com ou sem os vícios identificados, 
corrigindo ou não os erros identificados. Estas dúvidas se arrastarão 
para 2018, quando a Lava Jato influenciará – ou não – as eleições e 
quando diversas questões importantes para o Supremo, para a política 
e para as investigações serão pautadas.

O prenúncio do baklash já estava no áudio das gravações feitas 
pelo peemedebista Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. 
O senador Romero Jucá, gravado por Machado, afirmou que era 
preciso derrubar o governo Dilma Rousseff para “estancar a sangria”.

A delação da Odebrecht gerou forte impacto no meio político, 
inclusive com repercussões na agenda de reformas propostas pelo 
governo e que tramitavam no Congresso Nacional. Inquéritos foram 

15 JOTA. Teori Zavascki: uma entrevista sobre sua trajetória. 21 jan. 2017. 
Disponível em: <https://goo.gl/h6J5vU>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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abertos no STF para investigar os ministros mais próximos do presi-
dente Temer e principais articuladores do governo – Eliseu Padilha, 
da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência 
da República.

Também foram atingidos pelas delações os presidentes da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM – RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB – 
CE). Os três últimos candidatos do PSDB à presidência da República 
foram citados e passaram a ser investigados: José Serra, Geraldo 
Alckmin e Aécio Neves. O ex-ministro da Fazenda de Dilma Rousseff, 
Guido Mantega, também foi delatado. No total, 76 inquéritos foram 
abertos a partir da delação da Odebrecht. O número de alvos da Lava 
Jato no Supremo subiu de 109 para 195 pessoas.

Mas como na política brasileira, especialmente nos últimos anos, 
um escândalo supera o outro, a delação da JBS provocou ainda mais 
estragos no meio político. No final de março, executivos e advoga-
dos da JBS pedem à Procuradoria-Geral da República a abertura 
de negociação para um acordo de delação premiada. Como ativos, 
entregam duas gravações ao Ministério Público.

Na primeira, Joesley Batista, sócio da JBS, gravou uma conversa com 
o presidente da República, Michel Temer. Batista foi recebido por 
Temer no Palácio do Jaburu na noite do dia 7 de março. O encontro 
não estava na agenda oficial. A segunda conversa foi entre Batista e 
o senador Aécio Neves. O senador mineiro pediu ao empresário R$ 2 
milhões para que pagasse despesas com advogados que o defendiam 
na Lava Jato.

O então Procurador-geral da República, Rodrigo Janot, assinou 
acordo de delação premiada com os executivos e sócios da JBS. Em 
troca dos indícios entregues ao Ministério Público, Janot ofereceu 
imunidade aos delatores. Assim que prestou os últimos depoimentos, 
Joesley Batista deixou o Brasil e foi morar nos Estados Unidos.

Com base nos depoimentos e nos áudios gravados por Joesley 
Batista, Janot denunciou Temer por corrupção passiva em junho. 
A denúncia foi enviada pelo Supremo à Câmara, a quem compete 
avalizar o prosseguimento de investigação contra o presidente da 
República. Eram necessários 342 votos a favor da investigação, mas 
Temer venceu a batalha política. Por 263 votos a 227, os deputados 
não autorizaram o processamento da denúncia. Janot ofereceu uma 
segunda peça contra o presidente da República, que também foi 
rejeitada pela Câmara – 251 votos a 233.
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Alguns pontos que contribuíram para a mudança no clima político, 
como a divulgação inicial do áudio que mostrava Temer acertando 
a compra do silêncio do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, 
quando a gravação não era categórica e inconteste e não havia perícia 
nas fitas, o que deu tempo para a defesa do presidente e atrasou o 
seguimento das investigações.

O mais grave, contudo, foi a descoberta de um “cavalo de Tróia”,16 
na expressão de um dos assessores de Rodrigo Janot em meio às apu-
rações. Marcelo Miller, um dos auxiliares de Janot na PGR, passou 
a ser investigado pelo Ministério Público porque, antes de deixar o 
cargo para se dedicar à advocacia, teria feito jogo duplo e trabalhado 
para o grupo J&F ao mesmo tempo em que o investigava.

Para agravar a situação, a Polícia Federal periciou o aparelho que 
Joesley Batista usou para gravar o presidente da República. E os 
policiais recuperaram, em setembro, gravações que haviam sido 
apagadas. Com receio de que a PF tivesse encontrado novos áudios 
comprometedores, a defesa da J&F repassou gravações à Procuradoria 
Geral da República que revelaram envolvimento de Miller com os 
executivos da JBS, indícios de que foram omitidas informações no 
acordo de delação sobre supostos crimes de autoridades e áudios 
sobre a possibilidade de gravar ministros do Supremo.

O somatório da imunidade conferida aos delatores, a miríade de 
crimes por eles confessados, a mudança de Joesley Batista e companhia 
para os Estados Unidos, o jogo duplo de Marcelo Miller e a suspeita 
de tentativa de manipulação da Justiça escancararam o caminho 
para a reação forte da política sobre a Lava Jato e sobre o Supremo.

Morte

A Operação Lava Jato sofreu um baque com a morte do ministro 
Teori Zavascki17 em acidente de avião em janeiro deste ano. Rodrigo 
Janot afirmava, reservadamente, que a Lava Jato só avançou em 

16 FALCÃO, Márcio; RECONDO, Felipe. JBS será cavalo de troia das 
delações premiadas? JOTA, 08 set. 2017. Disponível em: <https://goo.
gl/VJTMyS>. Acesso em: 09 mar. 2018.

17 ARGUELHES, Diego Werneck. Teori Zavascki: independência, 
serenidade e exatidão. JOTA, 19 jan. 2017. Disponível em: <https://
goo.gl/fKL63x>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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Brasília sobre os mais altos círculos do poder em razão do pulso 
firme de Zavascki.

A morte do ministro imediatamente afetava a homologação18 do 
acordo firmado pelo Ministério Público com a empreiteira Odebrecht. 
Zavascki pretendia analisar os termos da colaboração até fevereiro. 
Sua morte gerou um clima de dúvida sobre o futuro do acordo.

A presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, que estava no 
plantão durante o recesso assumiu a responsabilidade e, a toque de 
caixa, homologou o acordo. Mas permanecia a dúvida: quem seria 
o novo relator da Lava Jato?

Pelo regimento do Supremo, o ministro que fosse indicado para a 
vaga do ministro Teori Zavascki assumiria o acervo de processos de seu 
gabinete. Ou seja, o presidente Michel Temer poderia nomear o mi-
nistro que relataria a operação que atinge sobremaneira seu governo.19

O presidente da República, contudo, rapidamente anunciou que só 
indicaria o substituto de Teori Zavascki20 – que viria a ser Alexandre 
de Moraes, ministro da Justiça de Temer21 – depois que o tribunal 
sorteasse o novo relator da Lava Jato. Temer, portanto, deixou que o 
Supremo resolvesse o problema inicial e pretendeu evitar, naquele 
momento, contaminações ao processo de indicação ao tribunal.

Teori Zavascki compunha a Segunda Turma do Supremo – também 
integrada por Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski 
e Dias Toffoli. Na arquitetura da redistribuição da Lava Jato, o ministro 
Edson Fachin se candidatou a deixar a Primeira Turma e seguir para 
a Segunda e, assim, qualificar-se para relatar os inquéritos e ações 
penais da operação. Acabou sendo sorteado para assumir esta missão.

18 FALCÃO, Márcio. O modus operandi de Teori Zavascki na Lava Jato. 
JOTA, 20 jan. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/2V66sW>. Acesso 
em: 09 mar. 2018.

19 RECONDO, Felipe; FALCÃO, Márcio. Michel Temer e o sucessor 
de Teori Zavascki. JOTA, 20 jan. 2017. Disponível em: <https://goo.
gl/XgzFBM>. Acesso em: 09 mar. 2018.

20 PEREIRA, Thomaz. Como se comportará o ministro Alexandre de 
Moraes? JOTA, 22 mar. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/Y88y7d>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.

21 ARGUELHES, Diego Werneck. Disponível em: Supremo: porto seguro 
para ministros políticos. JOTA, 07 fev. 2017. Disponível em: <https://
goo.gl/4JzMGJ>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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A dúvida sobre quem seria o novo relator da Lava Jato expôs o 
desgaste público e as desconfianças em relação ao comprometimen-
to político de integrantes da Corte, justa ou injustamente. Diego 
Werneck, professor da FGV Direito do Rio, buscou a raiz destas 
desconfianças no texto publicado no JOTA em janeiro:

Discussões que anunciam toda sorte de manobra regimental. Mas 
o fato de ocorrerem tão rápido e com tanta intensidade, logo após 
a notícia do falecimento, é um sintoma duplo: tanto dos problemas 
institucionais do Supremo, quanto da importância de Zavascki na 
instituição. Se especulamos sobre essas manobras, é justamente 
porque não temos um Supremo só de ministros com o mesmo 
comportamento de Zavascki.22

Fachin acompanhou, com pública admiração, a atuação discreta 
de Teori Zavascki no comando da Lava Jato. E busca seguir os mes-
mos passos. A troca de relatores, por enquanto, não gerou prejuízos 
à operação a partir da atuação de Fachin. Contudo, a composição 
da Turma de julgamentos pode comprometer eventuais planos da 
Procuradoria-Geral da República na sequência das investigações. 
Mendes, Toffoli e Lewandowski já fizeram críticas abertas a proce-
dimentos do MP na Lava Jato.

Outra mudança fundamental na Lava Jato foi a troca de comando 
no Ministério Público. Rodrigo Janot concluiu seu segundo mandato 
como procurador-geral e foi substituído por Raquel Dodge,23 a pri-
meira mulher a chefiar o MP, mas a segunda colocada na lista tríplice 
preparada pelos integrantes da carreira. Se Lula e Dilma nomearam 
sempre os primeiros colocados, Temer prestigiou a lista, mas rompeu 
a tradição – que não tem previsão legal – e escolheu Dodge.

Uma primeira diferença evidente é a relação com a imprensa. 
As informações das investigações, especialmente da Lava Jato, que 
antes alimentavam os jornais, agora permanecem sob sigilo. A dis-
crição passou a ser regra na PGR, o que já diminui o atrito com os 
políticos investigados.

22 ARGUELHES, Diego Werneck. Teori Zavascki: independência, 
serenidade e exatidão. JOTA, 19 jan. 2017. Disponível em: <https://
goo.gl/FnZi8Y>. Acesso em: 09 mar. 2018.

23 FALCÃO, Joaquim. PGR = Raquel Dodge + Rodrigo Janot. JOTA, 
20 dez. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/xJjj2V>. Acesso em: 09 
mar. 2018.
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Se a indicação da PGR por um presidente investigado – inclusive 
uma reunião entre os dois fora da agenda e à noite no Palácio do 
Jaburu – poderia levantar suspeitas sobre a independência nas in-
vestigações, os primeiros sinais de Dodge foram em sentido oposto.

Testes

O Supremo terminou 2017 com sinais diferentes e que fomentam 
dúvidas sobre o que vem pela frente no quesito Lava Jato. Na última 
sessão do ano da Segunda Turma, o Supremo rejeitou as denúncias 
oferecidas pelo Ministério Público na Lava Jato contra três deputados 
e um senador. Em todos esses julgamentos, o relator, ministro Edson 
Fachin, ficou isolado – vencido pelos votos dos ministros Gilmar 
Mendes e Dias Toffoli.

Essa é uma realidade que perdurará até setembro de 2018, quando 
o ministro Toffoli assumirá a Presidência do STF, deixará de par-
ticipar dos julgamentos de Turma e será substituído no colegiado 
pela ministra Cármen Lúcia. Ou seja, Fachin está hoje isolado, mas 
voltará a ter maioria em grande parte dos julgamentos a partir de 
setembro de 2018.

Outro encontro marcado para a Lava Jato será o julgamento sobre 
a possibilidade de execução provisória da pena.24 O Supremo mudou 
sua jurisprudência em 2016, permitindo que um réu condenado em 
duas instâncias passasse a cumprir a pena, mesmo antes do julgamento 
dos recursos possíveis no STJ e no STF. Decisão que mudou os rumos 
da Lava Jato e compeliu investigados a firmarem acordos de delação 
para se livrarem da prisão que se avizinhava.

Em 2018, o Supremo voltará ao tema. E os indicativos são de que 
o tribunal mudará novamente seu entendimento sobre o assunto. A 
Corte pode seguir o entendimento defendido – e vencido – pelo mi-
nistro Toffoli: a pena pode ser executada depois de julgados os recursos 
no Superior Tribunal de Justiça, o que retardará a execução da pena.

A Operação Lava Jato enfrentará, em 2018, batalhas importan-
tes. O ano começa com o julgamento do ex-presidente Lula pelo 
Tribunal Regional Federal da 4a Região. Esta é uma decisão que 

24 LEAL, Fernando. Prisão em segunda instância: o STF vítima de si 
mesmo. JOTA, 26 maio 2017. Disponível em: <https://goo.gl/5DfYhv>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.
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testará o Judiciário em diversas instâncias e suscitará certamente 
questionamentos múltiplos.

Se Lula for absolvido das acusações de corrupção e lavagem 
de dinheiro no caso do tríplex, sua candidatura à Presidência da 
República ganha força. Caso contrário, os embates político-jurídicos 
serão intensos.

O TRF já foi contestado pela rapidez com que liberou a apelação da 
defesa de Lula contra sua condenação pelo juiz federal Sérgio Moro. 
Se a decisão for unânime no mérito – mantendo a condenação de 
Lula – e na dosimetria da pena, será também criticada por defenso-
res do ex-presidente, pois fechará as portas para possíveis embargos 
infringentes de Lula – recurso que suspenderia, até que julgado, a 
inelegibilidade do ex-presidente.

Se a decisão pela condenação não for unânime, Lula pode pro-
tocolar os embargos infringentes, ampliando as incertezas sobre o 
quadro eleitoral. O TRF será cobrado a julgar o recurso o mais rápido 
possível. Resolvida a questão, Lula recorrerá ao Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) e depois ao Supremo. Mesmo condenado, atingido 
pela Lei da Ficha Limpa, Lula poderá registrar sua candidatura no 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). E o TSE terá de correr contra o 
tempo para julgar o processo de registro de Lula antes das eleições, 
seja para mantê-lo na disputa, seja para tirá-lo.

Reações

A contestação ao acordo firmado com a JBS,25 com a participação 
dúbia de Marcelo Miller, fez a tropa de choque do governo Temer 
coletar assinaturas e criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
para, verdadeiramente, retaliar o Ministério Público e a empresa.

Principal aliado e defensor do ex-presidente da Câmara Eduardo 
Cunha – hoje preso –, o deputado Carlos Marun (PMDB – MS) rela-
tou as investigações da comissão e propôs, no último dia 12, o indicia-
mento de Rodrigo Janot e de seu chefe de gabinete, Eduardo Pelella.

Além disso, num claro recado ao ministro Edson Fachin, Marun 
defendeu que a Polícia Federal “investigue eventuais visitas de Ricardo 
Saud a senadores pleiteando apoio destes a pretendentes a ocupar a 

25 BATINI, Silvana. Rescisão de acordo da JBS não fará sumir malas de 
dinheiro. JOTA, 05 set. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/EYgRsD>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.
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vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal durante período de 
2014 a 2016”.26

Ricardo Saud, então diretor de relações institucionais da JBS, traba-
lhou pela aprovação de Edson Fachin quando este foi indicado pela 
presidente Dilma Rousseff para o Supremo. Senadores chegaram a 
se movimentar para buscar imagens no sistema de segurança de Saud 
chegando ao Congresso em companhia de Fachin.

No Supremo, a defesa de Temer tentou impedir que a denúncia 
oferecida pela PGR fosse remetida à Câmara dos Deputados. O 
advogado do presidente, Antônio Cláudio Mariz, defendia que a 
denúncia ficasse em suspenso até que fosse investigado o acordo de 
delação da JBS e a omissão de informações pela empresa com base 
nas gravações feitas por Joesley Batista e que haviam sido deletadas.

Se atendesse a tese da defesa, o Supremo tornaria ainda mais difícil 
processar um presidente por crime comum.27 O tribunal criaria mais 
uma barreira institucional à responsabilização do presidente.

Prevaleceu, entretanto, o entendimento de que o Judiciário não po-
dia se antecipar ao juízo político de conveniência feito pelo Congresso 
Nacional. Ou seja, o Supremo não poderia tirar da Câmara o direito 
de proferir a primeira palavra. Os deputados negaram seguimento à 
investigação do presidente. Somente quando Temer deixar o cargo, 
a apuração seguirá.

As críticas aos termos do acordo alinhavado pela PGR com a JBS, 
homologados pelo ministro Fachin, começaram na política e ecoa-
ram no Supremo. Ministros, como Gilmar Mendes, Marco Aurélio 
Mello e Alexandre de Moraes, fizeram ressalvas ao pacto firmado 
pelo Ministério Público com a empresa. Frente às críticas, o minis-
tro Fachin decidiu acionar o plenário para saber qual era o limite 
de atuação do relator na homologação de acordos e se o tribunal 
poderia rever os benefícios negociados pelo Ministério Público com 
os delatores.

26 TRUFFI, Renan. Marun pede à PF que investigue suposta atuação 
de ex-JBS na nomeação de ministros do STF. Estadão, 12 dez. 2017. 
Disponível em: <https://goo.gl/sJdyG2>. Acesso em: 29 mar. 2018.

27 ARGUELHES, Diego Werneck. O Supremo deve suspender a denún-
cia contra Temer? JOTA, 18 set. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/
kxXFCP>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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Os questionamentos, se bem sucedidos, enfraqueceriam o poder de 
negociação da PGR e poderiam, em última análise, suscitar dúvidas 
sobre o próprio instituto das delações premiadas. Afinal, quem se 
disporia a firmar um acordo se posteriormente o Judiciário pudes-
se anulá-lo?

Por maioria – oito votos contra três –, o STF julgou que o acordo de 
colaboração homologado deverá ser cumprido e não pode ser revisto 
pelo plenário. Votaram vencidos os ministros Marco Aurélio, Gilmar 
Mendes e Ricardo Lewandowski. Mendes, considerado um aliado 
do governo Temer, defendeu a tese de que o acordo homologado 
pelo relator pudesse depois ser submetido a referendo pelo plenário.

As reações da política ao Congresso chegaram ao volume máximo 
quando a Primeira Turma do Supremo decidiu afastar o senador 
Aécio Neves do mandato e determinou seu recolhimento noturno 
em razão das investigações abertas com a delação da JBS. Este caso 
reforçou as fragilidades institucionais do Supremo provocadas por 
um problema recorrente: as decisões monocráticas.

No dia 17 de maio, atendendo a pedido da PGR, o ministro Edson 
Fachin afastou liminarmente Aécio Neves do exercício do manda-
to. O senador recorreu da decisão. Mas Fachin não levou o caso a 
julgamento na Segunda Turma, pois desmembrou o inquérito e 
redistribuiu a investigação sobre o senador. O caso não teria relação 
com a Operação Lava Jato e, por isso, Fachin não era obrigatoria-
mente o relator. O processo foi redistribuído para o ministro Marco 
Aurélio Mello.

No dia 12 de junho, Marco Aurélio liberou o processo para julga-
mento na Primeira Turma, mas não houve decisão colegiada, pois a 
defesa do senador insistia no pedido para que o caso fosse analisado 
pelo plenário do STF. Com isso, na véspera do recesso de julho, 
Marco Aurélio, monocraticamente, reverteu a decisão de Fachin e 
garantiu a Aécio Neves o retorno ao mandato.

O Ministério Público recorreu dessa decisão no dia 31 de julho, 
mas o processo só foi julgado dois meses depois. E quando foi levado 
a julgamento, a realidade política era distinta. Em maio, Aécio Neves 
estava combalido pela revelação das conversas com Joesley Batista. 
Em setembro, era a delação da JBS que estava sob bombardeio.

Com o processo submetido em setembro à Primeira Turma, a deci-
são de Fachin foi restabelecida. Aécio Neves novamente foi afastado 
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do exercício do mandato e foi submetido a recolhimento domiciliar. 
No julgamento, uma declaração do ministro Luiz Fux deu o tom da 
decisão: “Já que ele [Aécio Neves] não teve gesto de grandeza, vamos 
auxiliá-lo a ser portar tal como deveria se portar, sair do Senado para 
poder comprovar à sua ausência de culpa nesse episódio”, disse. A 
decisão, inclusive pelos termos usados no julgamento, deflagrou um 
conflito aberto do Senado com o Supremo.

Os senadores se mobilizaram para responder ao STF. Levaram o 
assunto ao plenário do Senado e deixaram evidente que não concor-
dariam com o afastamento liminar de Aécio Neves. Se preciso fosse, 
votariam em plenário uma proposta para reverter a decisão judicial. 
O Senado avocava para si a última palavra sobre a interpretação da 
Constituição.

A ministra Cármen Lúcia, sensível à conjuntura política, sacou uma 
ação direta de inconstitucionalidade protocolada em 2016 para que o 
tribunal pudesse reverter a decisão da Turma. Na ação, três partidos 
políticos – PP, PSC e Solidariedade – defendiam que o Supremo 
definisse que as medidas cautelares distintas da prisão aplicadas aos 
parlamentares fossem submetidas ao crivo da Câmara ou do Senado 
no prazo de 24 horas.

As ações foram protocoladas quando o tribunal decidiu afastar o 
deputado Eduardo Cunha do comando da Câmara e do exercício 
do mandato. Na época, os deputados não reagiram ao Supremo. 
Posteriormente, Cunha foi cassado. Assim, o Supremo acabou por 
não se manifestar sobre o assunto em 2016.

Pelo texto constitucional, se um parlamentar for preso “em flagrante 
de crime inafiançável”, a Câmara ou o Senado devem decidir se 
mantém ou não a prisão no prazo de 24 horas. Mas a Constituição é 
silente quando são aplicadas medidas cautelares, como afastamento 
do cargo, impossibilidade de frequentar determinadores lugares, etc. 
O Supremo foi provocado a interpretar este vazio.

Ante as ameaças dos senadores, o Supremo, por seis votos a cinco, 
julgou que a Corte pode decretar o afastamento de um parlamentar 
do mandato em situações excepcionais, mas delegou a palavra final 
para a execução da medida ao Congresso.28

28 BATINI, Silvana. Prisões de parlamentares e o Supremo. JOTA, 01 
dez. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/NXipLu>. Acesso em: 09 
mar. 2018.
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Cármen Lúcia, presidente do Supremo, deu o voto de desempate 
em favor da tese que favorecia Aécio Neves. Seu voto foi precedido 
de articulações junto aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do 
Senado, Eunício Oliveira, e de conversas com outros políticos. Por 
isso e pela forma como votou, tentando se equilibrar entre a solução 
do problema e a manutenção da imagem diante da opinião pública, 
a ministra concentrou as críticas, personificou a decisão do tribunal, 
interpretada como uma vitória da política sobre o Supremo.

O tribunal, neste caso, interpretou o silêncio da Constituição e 
deixou para a política a decisão sobre as cautelares contra parlamen-
tares. A última palavra neste caso seria do Congresso.29

Uma semana depois, o Senado se reuniu e rejeitou o afastamento de 
Aécio Neves. E o recuo do Supremo abriu espaço para as assembleias 
legislativas dos estados aproveitarem a porta aberta pelo tribunal. O 
JOTA revelou que a Assembleia Legislativa do Mato Grosso rever-
teu a prisão preventiva e medidas cautelares impostas pela própria 
Corte contra o deputado estadual Gilmar Fabris (PSD) por suposta 
obstrução à Justiça no âmbito da Operação Malebolge, que investiga 
esquema de propina no governo do estado. Mas o caso com maior 
repercussão ocorreu no Rio de Janeiro.

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Picciani, e os 
deputados estaduais Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do PMDB, 
foram presos na Operação Cadeia Velha, que investiga crimes de 
corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. No dia seguinte, 
a assembleia revogou o decreto de prisão e os três foram soltos.

O caso foi levado ao Supremo em três ações diretas de inconstitu-
cionalidade – ADI 5.823, ADI 5.824 e ADI 5.825 – propostas pela 
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). Na petição, assina-
da pelo advogado Alberto Pavie, a AMB questiona a extensão para 
deputados estaduais da imunidade conferida pela Constituição a 
deputados federais e senadores.

A presidente do Supremo, criticada pela decisão no caso Aécio 
Neves, buscava pautas que pudessem melhorar a imagem de sua 
gestão, conforme assessores mais próximos. E pautou rapidamente 

29 ARGUELHES, Diego Werneck. Tribunal de conjuntura: O Supremo 
se submeteu ao Senado? JOTA, 12 out. 2017. Disponível em: <https://
goo.gl/zJAnSF>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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para julgamento as ações relatadas pelos ministros Marco Aurélio 
Mello e Edson Fachin.

Os relatores adotaram entendimentos opostos. Marco Aurélio jul-
gou que as regras da Constituição Federal relativas à imunidade dos 
parlamentares federais são aplicáveis a deputados estaduais. Fachin 
sustentou que a prisão preventiva envolve juízo técnico-jurídico, que 
não pode ser solapado pelo Legislativo. “Entendo que a Assembleia 
Legislativa usurpou competência atribuída pela Constituição Federal 
exclusivamente ao Poder Judiciário, violando o princípio da separação 
de Poderes”, disse.

Marco Aurélio foi acompanhado no seu raciocínio pelos ministros 
Celso de Mello, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Votaram 
com Fachin os ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Como dois ministros estavam ausentes do julgamento, Ricardo 
Lewandowski e Luís Roberto Barroso, o tribunal decidiu adiar o 
julgamento. Enquanto isso, Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi 
permanecem presos.

O mesmo aconteceu quando o Supremo julgava se as polícias 
federal e civil podiam firmar acordos de delação premiada. Depois 
de um dia inteiro de sessão e depois dos votos dos ministros Marco 
Aurélio – relator –, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luís Roberto 
Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Dias Toffoli, o julgamento foi adiado 
para o dia seguinte. E na quinta-feira, os ministros decidiram aguardar 
a presença de Gilmar Mendes – em viagem ao exterior – e de Ricardo 
Lewandowski – que estava de licença médica.

Cármen Lúcia também pautou em novembro, neste mesmo período 
pós-crise, Aécio Neves a ação que pode levar o Supremo a drastica-
mente reduzir o foro por prerrogativa de função.30 Relator da Ação 
Penal 937, o ministro Barroso suscitou questão de ordem e propôs: 

Foro por prerrogativa de função31 deve valer apenas nos crimes 
cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções 
desempenhadas, e que, após o final da instrução processual, com a 
publicação do despacho de intimação para apresentação de alega-

30 BATINI, Silvana. Lava Jato: e se o foro privilegiado acabar? JOTA, 09 
maio 2017. Disponível em: <https://goo.gl/b9p2xG>. Acesso em: 09 
mar. 2018.

31 BATINI, Silvana. Sarney, Supremo e foro privilegiado. JOTA, 09 mar. 
2017. Disponível em: <https://goo.gl/sjvDaU>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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ções finais, a competência para processar e julgar ações penais não 
será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro 
cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.32

Concordaram com a tese os ministros Celso de Mello, Marco 
Aurélio Mello, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber e Edson Fachin. 
O ministro Alexandre de Moraes, que havia pedido vista33 da ação 
logo que empossado, divergiu. Ele sustentou que o foro deveria ser 
aplicado para todos os crimes cometidos pelo parlamentar no exer-
cício do mandato. Assim, ao contrário do que defendeu Barroso, o 
foro não estaria restrito aos crimes praticados pelo parlamentar que 
tenham relação com o mandato.

Com a maioria já formada, o ministro Dias Toffoli pediu vista e 
adiou indefinidamente a conclusão sobre a questão. A interrupção do 
julgamento não foi uma necessidade para que o ministro analisasse 
melhor suas premissas de voto. Toffoli paralisou o julgamento em 
razão das movimentações políticas em torno do tema. No entendi-
mento de alguns ministros da Corte, a extinção do foro por decisão 
judicial criaria um novo atrito entre Supremo e Congresso. Sinal 
dessa possível contenda seria a proposta de emenda constitucional 
que tramita na Câmara e que extingue o foro, inclusive para mi-
nistros do Supremo.

Sabendo do movimento político de Toffoli, o ministro Barroso 
tentou driblá-lo e promoveu seu próprio backlash. No último dia 
do Supremo, com base em julgamento ainda não concluído, o mi-
nistro determinou a remessa para a primeira instância do inquérito 
aberto para investigar o deputado federal Rogério Marinho (PSDB 
– RN). Ele argumento que “ainda que interrompido o julgamento 
por pedido de vista regimental, não parece provável, considerada 
a maioria já formada, que sua conclusão se dê em sentido oposto 
ao já delineado”.34

32 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM NA 
AÇÃO PENAL 937 RIO DE JANEIRO. Disponível em: <https://goo.
gl/argAo9>. Acesso em: 29 mar. 2018.

33 HARTMANN, Ivar A. Os pedidos de vista de ministros do TSE são estra-
tégicos? JOTA, 06 jun. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/PTeJeM>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.

34 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INQUÉRITO 3.026 RIO 
GRANDE DO NORTE. Disponível em: <https://goo.gl/GKpyxy>. 
Acesso em: 29 mar. 2018.
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Exemplos

Outros três casos marcaram a reação aberta da política a julgados 
do Supremo. Em 2016, o tribunal julgou inconstitucional uma lei 
do Ceará que regulamentava a vaquejada como prática desportiva. 
Os ministros entenderam que a crueldade contra o animal era prática 
que violava a Constituição.35 O Congresso se mobilizou e aprovou, 
neste ano, a proposta de emenda à Constituição36 que que considera 
como não cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde 
que sejam manifestações culturais.

A proposta legislativa solapou a decisão do Supremo. Uma nova 
ADI foi protocolada no STF agora para questionar a emenda cons-
titucional. Haverá contrarreação do tribunal?

Também no ano passado, a Primeira Turma do STF decidiu que 
a criminalização da interrupção da gravidez até o primeiro trimestre 
de gestação viola os direitos fundamentais da mulher.37 Votaram nes-
te sentido os ministros Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Edson 
Fachin, estabelecendo um precedente importante sobre o tema.

Neste ano, como reação, o Congresso fez tramitar uma proposta 
para incluir na Constituição a proteção à vida “desde a concepção”. 
Pelo texto, mesmo nas hipóteses hoje autorizadas pela legislação, 
como em caso de estupro ou de risco para a mãe, o aborto seria 
inconstitucional.

A proposta foi aprovada em comissão especial da Câmara e ainda 
tem longo caminho legislativo a percorrer. Mas é uma clara resposta 
da bancada evangélica ao STF.

Um terceiro caso envolveu o entendimento do Supremo sobre a 
Lei da Ficha Limpa. Por maioria dos votos – seis a cinco, o tribunal 
julgou que o prazo de oito anos de inelegibilidade pode ser aplicado 
aos políticos condenados pela Justiça Eleitoral antes da vigência da lei.

35 BOGOSSIAN, Andre. A vaquejada e a crueldade constitucional. JOTA, 
23 out. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/pMR2CR>. Acesso em: 
09 mar. 2018.

36 LEAL, Fernando. PEC da Vaquejada e o Futuro do Supremo. JOTA, 
17 fev. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/9RVUYJ>. Acesso em: 09 
mar. 2018.

37 LEAL, Fernando. Descriminalização do aborto no Supremo. JOTA, 
18 mar. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/Vt5yXM>. Acesso em: 
09 mar. 2018.
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Novamente, os políticos se mobilizaram. Passou a tramitar na 
Câmara um projeto de lei para estabelecer que políticos condenados 
antes da Lei da Ficha Limpa ficam inelegíveis pelo prazo previsto 
na legislação em vigor. O projeto ainda não avançou na Câmara.

Divididos

O ministro Gilmar Mendes coleciona adjetivos dos críticos à sua 
atuação como magistrado. Foi tachado de Primeiro-ministro do go-
verno Michel Temer pela atuação e articulação política que desem-
penha. Foi chamado de inimigo do Supremo38 por sua maneira de 
agir ao conceder entrevistas para falar de política, por atacar colegas 
de Corte ou por abertamente criticar investigações, como a Lava Jato. 
É censurado reiteradamente por sua vida empresarial e pelas relações 
que mantém, recebendo patrocínios para sua faculdade de Direito 
de empresas e corporações com ações no Supremo.

Este cenário não é novo. Como também não é inédita a percepção 
de que o tribunal se constrange com o proceder de Gilmar Mendes, 
mas nada faz para impor limites ao colega. Se não há reações, o mi-
nistro continua a atuar como se fosse um Supremo à parte, como se o 
recato que se espera de um magistrado valesse apenas para os outros.

Em 2017, Mendes fez coro com o governo em diversos momentos, prin-
cipalmente nos ataques à Lava Jato e à delação da JBS. O Procurador-geral 
da República foi alvo preferencial de Mendes. Janot foi chamado de 
“indivíduo sem nenhum caráter”, “sindicalista”, “pior procurador” ou o 
mais “desqualificado da história”, “sem preparo jurídico ou emocional” 
para o cargo.39 Em contrapartida, Gilmar disse em entrevista coletiva:

Acredito que a gestão do procurador Rodrigo Janot na 
Procuradoria-Geral da República foi sem dúvida alguma a mais 
infeliz, a mais desastrosa. Faltou institucionalidade, houve abuso de 
poder, houve tentativa de transformar a Procuradoria em palanque 
político. O procurador-geral quase que chegou à situação tal qual o 
personagem principal do livro O alienista. Ao final de seu mandato, 
quase que o procurador-geral pediu sua própria prisão preventiva.

38 MENDES, Conrado Hübner Mendes. O inimigo do Supremo. JOTA, 05 
jun. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/Wr9v9R>. Acesso em: 09 mar. 2018.

39 FALCÃO, Márcio; CARNEIRO, Luiz Orlando. STF rejeita pedido de 
Temer para afastar Janot. JOTA, 13 set. 2017. Disponível em: <https://
goo.gl/CDBQvD>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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Janot rebateu alguns desses ataques. No mais contundente deles, 
o procurador rechaçou a acusação feita por Gilmar Mendes de que 
delações vazavam de dentro da PGR para a imprensa. “Em projeção 
mental, alguns tentam nivelar a todos à sua decrepitude moral, e para 
isso acusam-nos de condutas que lhes são próprias, socorrendo-se não 
raras vezes da aparente intangibilidade proporcionada pela eventual 
posição que ocupa na estrutura do Estado”, disse o Procurador-geral.

Em outubro, incomodado com as ironias de Mendes e com a mani-
festação que fez em julgamento passado, o ministro Barroso desabafou 
em plenário na sessão em que se julgava a extinção do Tribunal de 
Contas do Ceará. Mais do que uma resposta às declarações daquele 
momento, Barroso atacou o comportamento do colega.

“Vossa Excelência fica destilando ódio o tempo inteiro.40 Não jul-
ga, não fala coisas racionais, articuladas, sempre fala coisa contra 
alguém, sempre está com ódio de alguém, com raiva de alguém. 
Use um argumento”, disse Barroso. “Vossa excelência vai mudando 
a jurisprudência de acordo com o réu. Isso não é estado de direito. 
É estado de compadrio. Juiz não pode ter correligionário”, concluiu.

O embate, ao vivo pela TV Justiça, dá bem o tom de como a reação a 
Gilmar Mendes aumentou em 2017. Possivelmente em razão da ação 
do ministro na articulação política junto ao governo e na contramão 
aos defensores da Lava Jato. Algumas das reações foram institucionais, 
formalizadas no processo judicial. Depois de conceder liminares de 
habeas corpus para soltar os empresários Jacob Barata Filho e Lélis 
Teixeira, Gilmar Mendes foi questionado em sua isenção. O ministro 
foi padrinho de casamento da filha de Barata Filho. O empresário 
também é sócio do cunhado de Mendes.

O pedido de suspeição foi encaminhado ao gabinete da Presidência 
do Supremo. E não há sinal de que vá ser levado a julgamento. Uma 
pesquisa feita pelo procurador federal e Doutor pela Universidade 
de Brasília (UnB) Alexandre Douglas Zaidan mostra que nenhuma 
arguição de suspeição ou de impedimento teve o mérito julgado pelo 
plenário do STF até hoje. Afirmou ao JOTA o autor do estudo que 

O fato de nenhuma das arguições ter sido levada ao plenário revela 
que o STF não parece disposto a discutir a parcialidade de seus 
ministros e que o questionamento da imparcialidade na Corte não 

40 FALCÃO, Joaquim. O Supremo e a raiva. JOTA, 31 out. 2017. 
Disponível em: <https://goo.gl/84Reww>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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tem encontrado espaço adequado nos instrumentos processuais 
postos à disposição dos jurisdicionados.41

A Corte de 2017, incontestavelmente rachada, viu o ministro 
Barroso ser alçado – ou se alçar – a contraponto de Gilmar Mendes. 
E este quadro não deve mudar em 2018, quando a Lava Jato passará 
por teste decisivo.

Mendes, igualmente, não dá sinais de que alterará seu compor-
tamento: continua a ser um ator da política, reúne-se em privado 
com parlamentares e ministros de Estado, mesmo aqueles que terá 
de julgar, e mantém sua vida de empresário no paralelo. Gilmar 
Mendes, com a experiência que amealhou em toda a sua carreira – 
com passagem pelos três poderes –, com a vivência de Supremo e 
com serviço prestado ao controle de constitucionalidade do país, atua, 
corriqueiramente como inimigo de si próprio e, por consequência, 
compromete o STF como um todo.

O ministro tem, é claro, outras divergências dentro do tribunal, 
como os casos de foro privilegiado42 e de Aécio Neves deixaram evi-
dente. O conflito com Barroso, porém, indica que essas divergências 
extrapolaram o plenário e ganharam um espaço maior. Essa é uma 
arena, porém, que nem todos os ministros podem ou devem ocupar. 
Fachin, como relator da Lava Jato, não será contraponto público a 
Gilmar Mendes. Continuará a ser mais discreto do que os seus colegas 
mais reservados. Mas será importante para proteger as investigações 
da Lava Jato de interesses políticos que ameaçam contaminar o STF.

41 RECONDO, Felipe. Pedido de impedimento de Gilmar revela o que 
sobre o STF? JOTA, 12 maio 2017. Disponível em: <https://goo.gl/
Pb3u2v>. Acesso em: 09 mar. 2018.

42 PEREIRA, Thomaz; HARTMANN, Ivar A. Foro privilegiado: entre 
fatos e argumentos. JOTA, 02 jun. 2017. Disponível em: <https://goo.
gl/RpPFEm>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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TEORI ZAVASCKI: INDEPENDÊNCIA, 
SERENIDADE E EXATIDÃO

Diego Werneck Arguelhes
19 | 01 | 2017 

Este é o paradoxo de Zavascki: se todos fossem como ele, importaria 
pouco quem é o relator da Lava Jato.  

Mas, como não são, era fundamental que o relator fosse ele.

As reações à morte de Teori Zavascki dão a medida da centralidade 
do ministro para o tribunal. Considerem a imediata discussão sobre 
quem será o novo relator da Lava Jato. Vai ser o próximo indicado 
por Temer para a vaga de Teori? Ou o processo vai ser redistribuído 
por Carmen Lúcia? Se redistribuído, será para alguém da 2ª turma? 
Ou entram todos os ministros na redistribuição?

Discussões que anunciam toda sorte de manobra regimental. Mas 
o fato de ocorrerem tão rápido e com tanta intensidade, logo após 
a notícia do falecimento, é um sintoma duplo: tanto dos proble-
mas institucionais do Supremo, quanto da importância de Zavascki 
na instituição. Se especulamos sobre essas manobras, é justamente 
porque não temos um Supremo só de ministros com o mesmo com-
portamento de Zavascki.

Os rumos dos processos no Supremo são, infelizmente, governados 
por individualidades. Quando a definição do relator já determina 
tanto do destino processo, o sorteio de Zavascki como relator da 
Lava Jato foi a melhor das notícias. O processo não poderia estar em 
mãos mais adequadas. Por quê? Indicado no turbilhão do Mensalão, 
Zavascki entrou no Supremo em um momento delicado. O clima 
favorecia leituras políticas do comportamento da corte, e as indicações 
para o tribunal não eram exceção. Mas, desde suas primeiras sessões 
no Supremo, Zavascki reverteu completamente essa narrativa. Sua 
sabatina foi tensa, à sombra da pergunta sobre sua eventual participa-
ção no Mensalão, em parte porque sua força não estava ali, naquele 
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ambiente e naquele meio. Como já avisou desde o início, não era de 
falar. Dissipou toda e qualquer suspeita simplesmente sendo juiz, ao 
longo do tempo, sessão a sessão.

Havia sido indicado para o Superior Tribunal de Justiça por 
Fernando Henrique Cardoso, e Dilma Rousseff o colocou no Supremo 
Tribunal Federal. Não se chega ao Supremo sem apoio político e, 
em outra biografia, em outra forma de atuar no Supremo, essa gene-
alogia bipartidária poderia indicar apenas a vontade e a habilidade 
de agradar sempre o governante da vez. O caso de Zavascki, porém, 
era claramente outro. Era um não-partidário.

Em fevereiro de 2016, Joaquim Falcão e eu escrevemos que, no 
Supremo, Zavascki vinha sendo ao mesmo tempo invisível e central.43 
Invisível, pois, ao contrário de vários de seus colegas, não dava en-
trevistas, não comentava na imprensa a conjuntura nacional, pouco 
aparecia fora da TV Justiça. Central, pois liderava, inclusive pelo 
exemplo, comportamentos que valorizaram o colegiado e protegiam 
o Supremo em momentos decisivos.

Não expunha a instituição, nem seus colegas. Não alimentava as 
especulações de politização de qualquer espécie. Para conhecer as 
posições de Zavascki, leia seus votos. A fórmula, aparentemente tão 
simples, é revolucionária no Supremo de hoje, em que vários ministros 
comentam a ordem do dia, casos pendentes perante o tribunal, e até 
mesmo a atuação uns dos outros. E tudo isso sendo relator do mais 
importante processo da história recente do país, que lhe daria fácil 
e permanente acesso às páginas dos jornais. Ao se recusar a usar a 
Lava Jato para aumentar sua própria influência ou espaço, Zavascki 
se fez indispensável para o tribunal, para a operação e para o país.

Este é o paradoxo de Zavascki, pois se todos fossem como ele, 
importaria pouco quem é o relator da Lava Jato. Mas, como não 
são, era fundamental que o relator fosse ele. Em um tribunal de 
individualidades em disputa, Zavascki acenava, serenamente, com 
institucionalidade. Um fator permanente de segurança em um ce-
nário de instabilidade.

Imóvel em meio a seduções políticas, teóricas ou midiáticas, o 
silêncio de Zavascki nos lembrava das discretas virtudes que a Lei 

43 FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck. O invisível Teori 
Zavascki e a fragmentação do Supremo. JOTA, 03 fev. 2016. Disponível 
em: <https://goo.gl/PJG9Ap>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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Orgânica da Magistratura – e, antes dela, o simples bom senso – exige 
dos magistrados: independência, serenidade e exatidão. Seus votos e 
decisões, como o de qualquer ministro, formam o direito brasileiro. 
Podem e devem ser analisadas e criticadas no seu mérito. Seu legado 
institucional irretocável, porém, é visível até nas derrotas e nos casos 
em que simplesmente e sem alarde seguiu o relator. Seu legado é 
seu comportamento como ministro. Um padrão contra o qual todas 
as indicações futuras para o tribunal deveriam ser medidas, e contra 
o qual o Supremo atual pode e deve ser criticado.

Zavascki era indispensável em sua excepcionalidade de juiz exem-
plar: independente, sereno e exato. Sua vaga será inevitavelmente 
preenchida, mas será muito mais difícil reparar a perda que sua morte 
representa, para a instituição, em um momento tão grave.
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OS NÚMEROS DOS CANDIDATOS 
AO SUPREMO

Ivar A Hartmann
06 | 02 | 2017 

Mesmo entre os supostos nomes técnicos existem diferenças 
profundas, que revelarão o tipo de perfil buscado pelo Presidente.

A imprensa tem apontado o interesse do presidente Temer em um 
nome “técnico” para o Supremo, o que significaria considerar minis-
tros dos tribunais superiores. Mas não existe nomeação meramente 
técnica ou não técnica.44 Mesmo entre os supostos nomes técnicos 
existem diferenças profundas – diferenças essas que revelarão o tipo 
de perfil buscado pelo Presidente quando o nome for anunciado. É 
fundamental, portanto, conhecer esses perfis.

Os ministros do Superior Tribunal de Justiça cogitados até agora têm 
entendimentos diferentes, performances diferentes como magistrados 
e trajetórias diferentes. As trajetórias são objeto de estudo mais apro-
priado para métodos qualitativos como a história oral. Mas o projeto 
Supremo em Números da FGV Direito Rio produziu levantamento 
que joga alguma luz sobre os entendimentos e performances dos 
favoritos à vaga do saudoso ministro Zavascki.

Um critério sempre considerado importante é o posicionamento 
pró-Estado do nomeado. Assim como existem juízes considerados 
mais ou menos “pró-consumidor” ou “pró-empresa”, podemos falar, 
de maneira geral, em juízes mais ou menos “pró-Estado”. O STJ re-
cebe dezenas de milhares de recursos especiais e respectivos agravos 
envolvendo o governo federal na condição de administração direta 

44 PEREIRA, Thomaz. ANÁLISE: Não existe ministro do Supremo que 
seja apenas técnico. Estado de S.Paulo, 25 jan. 2017. Disponível em: 
<https://goo.gl/HhYJ3H>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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ou indireta. Analisamos 93701 decisões em recursos desse tipo entre 
2014 e 2015, o que inclui processos nos quais são parte, por exemplo, 
o INSS, a Fazenda Nacional, a Caixa Federal, o Banco do Brasil e 
agências reguladoras federais.

Em primeiro lugar, levantamos a taxa de procedência conforme o 
relator do processo quando a União é parte ativa.

Taxa de Sucesso de REsp, AREsp e AG da União 
por Relator no STJ (2014-2015)

Ministro BENEDITO GONÇALVES
Ministro HUMBERTO MARTINS
Ministro HERMAN BENJAMIN

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

Ministro SIDNEI BENETI
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Média

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Ministro RAUL ARAÚJO

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Ministro SÉRGIO KUKINA

Ministra ASSUSETE MAGALHÃES
Ministro MOURA RIBEIRO

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Ministra NANCY ANDRIGHI

Ministra REGINA HELENA COSTA
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Ministro MARCO BUZZI
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

09
07

07
07

06
06

04
04

04
03

03
03

03
02
02
02
02

02
02

01
01

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados do Supremo em Números.

Na média, os ministros dão apenas 4% de procedência aos recursos 
nesses processos. O ministro Salomão, um dos nomes cogitados desde 
o início, é o mais rigoroso, reformando a decisão anterior apenas 1% 
das vezes. Já os ministros Humberto Martins e Ricardo Cueva seriam 
os melhores nomes para a União com 7% cada.
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Taxa de Sucesso de REsp, AREsp e AG contra a 
União por Relator no STJ (2014-2015)

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
Ministro HUMBERTO MARTINS

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Ministro HERMAN BENJAMIN

Ministro SIDNEI BENETI
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Média

Ministro BENEDITO GONÇALVES
Ministro MOURA RIBEIRO

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Ministro RAUL ARAÚJO

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Ministra NANCY ANDRIGHI

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Ministro SÉRGIO KUKINA

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES

Ministro MARCO BUZZI
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ministra REGINA HELENA COSTA

37
31

30
30

29
29

27

25
25
24

23
22

22

21
21

21

21
20

15

14
10

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados do Supremo em Números.

Quando o governo federal é recorrido, a decisão anterior é reforma-
da uma em cada quatro vezes. O nome favorito de Temer, segundo 
esse critério, seria o do ministro João Noronha, que reforma apenas 
14% das decisões. Os ministros menos pró-Estado são Humberto 
Martins e Mauro Campbell, com 31 e 29%, respectivamente.

Em um Supremo que luta constantemente contra a avalanche 
de recursos, a eficiência na gestão do gabinete também deveria ser 
um critério importante na escolha de Temer. Medimos o tempo 
que cada um dos ministros leva para tomar uma decisão em pedidos 
de liminar e para dar continuidade ao processo quando o recebem 
em conclusão. Foram analisadas 44458 decisões liminares e 746347 
andamentos de conclusão.
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Média de Dias até Liminar por 
Relator no STJ (2014-2015)

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra NANCY ANDRIGHI
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ministro FRANCISCO FALCÃO
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Ministro RAUL ARAÚJO
Ministro JORGE MUSSI

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Ministro GURGEL DE FARIA

Média
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Ministro NEFI CORDEIRO
Ministro MARCO BUZZI

Ministro AURÉLIO BELLIZZE
Ministro FELIX FISCHER

Ministra REGINA HELENA COSTA
Ministro RIBEIRO DANTAS

Ministra LAURITA VAZ
Ministro MOURA RIBEIRO

Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Ministro GILSON DIPP

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

35
21
21

14
12
12
12

9
9
9

8
8

8
7
7
7
7
7
7

6
6

5
4
4

3

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados do Supremo em Números.

No quesito liminares, são considerados apenas os ministros com 50 
ou mais decisões liminares encontradas na base de dados no período. 
Na média, os ministros levam oito dias para decidir a liminar após a 
distribuição do processo. A escolha mais recomendada para Temer, 
dentre aqueles supostamente sendo considerados para o cargo, seria o 
ministro Rogério Schietti, com nove dias. Já a ministra Maria Gallotti 
tem a média mais alta, com 35 dias.
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Média de Dias de Conclusão por 
Relator no STJ (2014-2015)

Ministra ASSUSETE MAGALHÃES
Ministra REGINA HELENA COSTA

Ministro NEFI CORDEIRO
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministro RAUL ARAÚJO
Ministro BENEDITO GONÇALVES

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Ministro MARCO BUZZI

Ministra ARNALDO ESTEVES LIMA
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Média
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Ministro FRANCISCO FALCÃO
Ministro ARI PARGENDLER

Ministro SÉRGIO KUKINA
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Ministro GURGEL DE FARIA
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Ministro MOURA RIBEIRO
Ministro JORGE MUSSI

Ministro FELIX FISCHER
Ministra NANCY ANDRIGHI

Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Ministro OG FERNANDES
Ministro HERMAN BENJAMIN

Ministro SIDNEI BENETI
Ministro HUMBERTO MARTINS

Ministra LAURA VAZ
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

Ministro GILSON DIPP
Ministro RIBEIRO DANTAS

Ministra MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA

95
77
76

75
70

66
63

59
58
57

54
48

46
43

40
40
40
39

37
36

33
32
32

31
30
29
29
29

28
27

23
21

20

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

17
14

12

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados do Supremo em Números.

Os processos ficaram conclusos ao relator no STJ em média 43 
dias. Entre os candidatos ao Supremo, a melhor média é a de Mauro 
Campbell, com apenas vinte dias, seguido de Humberto Martins, 
com 23. Na outra ponta, com a conclusão mais longa, está o ministro 
Ricardo Cueva, com 63 dias.

Os dados mostram que o mito da nomeação técnica na verdade 
esconde significativas diferenças entre os candidatos considerados, 
mesmo quando comparamos apenas aqueles do STJ. Qualquer que 
seja o adjetivo adotado para descrever a nomeação da próxima pessoa 
a integrar o Supremo, conhecer os números dos candidatos é essencial 
para entender as razões da escolha do Presidente.
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SUPREMO: PORTO SEGURO PARA 
MINISTROS POLÍTICOS

Diego Werneck Arguelhes
07 | 02 | 2017

O Supremo dá instrumentos poderosíssimos para um único  
ministro, sozinho, agir politicamente como se fosse legião.  

Um único ministro político pode gerar benefícios  
imensos para seus aliados.

Desde que Temer indicou Alexandre de Moraes para o Supremo, 
uma das principais críticas à indicação diz respeito ao seu caráter “po-
litico” – em um sentido específico. Felipe Recondo observou que, por 
trás da indicação de Moraes, há a vontade de aumentar, no tribunal, 
o número de ministros dispostos a conversar com o governo antes de 
decidir,45 contribuindo para resolver seus problemas em tempo real.

Na crítica a essa indicação “política” nesse sentido, há uma questão 
prévia que não vem sendo tematizada. O funcionamento do nosso 
Supremo Tribunal Federal encoraja esse tipo de indicação. Torna 
excessivamente útil, para quem nomeia, a entrada de um ministro 
com perfil político na corte.

O risco de ministros que, dentro do tribunal, atuem próximos de-
mais à política ao redor da corte existe em qualquer país ou sistema 
de indicação. O Supremo, porém, dá instrumentos poderosíssimos 
para um único ministro, sozinho, agir politicamente como se fosse 
legião. Um único ministro político pode gerar benefícios imensos 
para seus aliados.

45 RECONDO, Felipe. Análise: Temer quer um Supremo político. JOTA, 
07 fev. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/14ANzw>. Acesso em: 09 
mar. 2018.
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Considere os recursos que os ministros têm dentro do processo. 
Com um pedido de vista, qualquer ministro pode parar a discussão de 
qualquer tema pelo tribunal.46 Sozinho, qualquer relator pode decidir 
nunca pautar um processo. Sem precisar passar pelo plenário,47 um 
ministro sozinho pode tomar decisões capazes de devastar48 ou ajudar 
certos atores políticos.49 Na prática, não há limites a esses poderes 
dentro do Supremo.50 O regimento e a legislação limitam pedidos de 
vista, e há limites para a concessão individual de liminares em vários 
tipos de processo. Mas pouco importam na prática. Se há limites, 
eles são invisíveis ao olho nu.

Além disso, aumentando o problema acima, não parece haver 
qualquer limite eficaz ao comportamento político fora do processo. 
Ministros podem se encontrar com atores políticos cujos interesses 
estão na ordem do dia51 no Supremo ou no TSE.52 Podem manifes-
tar preferências político-partidárias sobre temas de conjuntura, na 
imprensa, encorajando ou desestimulando estratégias políticas ao 

46 ARGUELHES, Diego Werneck. Pedido de vista é poder de veto. Folha 
de S.Paulo, 15 abr. 2015. Disponível em: <https://goo.gl/pTeg52>. 
Acesso em; 09 mar. 2018.

47 FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck. Onze Supremos: 
todos contra o plenário. JOTA, 01 fev. 2017. Disponível em: <https://
goo.gl/Evb2sp>. Acesso em: 09 mar. 2018.

48 ARGUELHES, Diego Werneck; HARTMANN, Ivar A. Mendes e 
Lula: uma liminar contra o Plenário do Supremo. JOTA, 21 mar. 2016. 
Disponível em: <https://goo.gl/ZRbLQX>. Acesso em: 09 mar. 2018.

49 PEREIRA, Thomaz. Lula ministro e o silêncio do Supremo. JOTA, 
22 dez. 2016. Disponível em: <https://goo.gl/HTFD78>. Acesso em: 
09 mar. 2018.

50 FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck. O invisível Teori 
Zavascki e a fragmentação do Supremo. JOTA, 03 fev. 2016. Disponível 
em: <https://goo.gl/KdJioj>. Acesso em: 09 mar. 2018.

51 ARGUELHES, Diego Werneck. Ligações perigosas. JOTA, 16 jul. 2015. 
Disponível em: <https://goo.gl/Q3XhuR>. Acesso em: 09 mar. 2018.

52 URIBE, Gustavo. Em meio a ação de cassação, Temer viaja com Mendes 
para Portugal. Folha de S.Paulo, 09 jan. 2017. Disponível em: <https://
goo.gl/xob9Wx>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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redor do tribunal.53 Adotar ou não esses comportamentos virou livre 
escolha individual livre, sem limites.54

Temos, portanto, um tribunal em que uma vaga não vale apenas 
um voto, dentro do colegiado, sobre um tema controvertido no qual 
o governo tem interesse. Ao contrário, temos um tribunal em que 
uma vaga carrega uma gama de poderes suficientes para resolver os 
maiores dos problemas jurídicos do governo – de qualquer governo 
–, sem passar pelo colegiado,55 sem quaisquer mecanismos relevantes 
para coibir o uso desses recursos processuais e da autoridade do cargo 
para promover agendas políticas.

Nosso sistema de indicação é formalmente idêntico ao dos EUA. 
Mas gera dinâmicas muito diferentes. O imprevisível Trump, de quem 
não se espera nenhum respeito espontâneo a tradições ou instituições, 
indicou para a corte Neal Gorsuch, um juiz bastante conservador.56 
Essa é uma consequência esperada do sistema de indicação, e nesse 
sentido a nomeação será sempre política. Mas ninguém até agora acu-
sou Gorsuch de ser um potencial agente, em tempo real, da política 
partidária dentro da Corte. Suas crenças políticas coincidem com as 
de Trump em vários pontos, mas, se ele for indicado, não veremos 
os dois conversando, na casa branca ou em um restaurante, sobre 
a situação política e temas de interesse do governo ou da oposição.

53 ARGUELHES, Diego Werneck; RIBEIRO, Leandro Molhano. O 
Supremo Individual: mecanismos de atuação direta dos Ministros sobre 
o processo político. Direito, Estado e Sociedade, n. 46, p. 121-155, jan./
jun., 2015. Disponível em: <https://goo.gl/gwBHoR>. Acesso em: 09 
mar. 2018.

54 HARTMANN, Ivar A. A moda do impeachment. JOTA, 20 jun. 2016. 
Disponível em: <https://goo.gl/4cmtdC>. Acesso em: 09 mar. 2018.

55 ARGUELHES, Diego Werneck; RIBEIRO, Leandro Molhano. O 
Supremo Individual: mecanismos de atuação direta dos Ministros sobre 
o processo político. Direito, Estado e Sociedade, n. 46, p. 121-155, jan./
jun., 2015. Disponível em: <https://goo.gl/gwBHoR>. Acesso em: 09 
mar. 2018.

56 STERN, Mark Joseph. Neil Gorsuch Is Not a Villain. Jurisprudence, 
31 jan. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/6BRw6o>. Acesso em: 09 
mar. 2018.
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Há muitas variáveis em jogo na comparação entre a dinâmica dos 
dois sistemas na prática, e seria simplismo atribuir a diferença a um 
único fator ou ignorar que também há exemplos de crítica a compor-
tamento político57 e à proximidade excessiva entre juízes e políticos58 

na corte dos EUA. Mas seria ingênuo ignorar que o funcionamento da 
Suprema Corte não dá tantos incentivos para um presidente indicar 
alguém “politizado” no sentido em que se critica na indicação de 
Moraes. Lá, um ministro sozinho pode muito pouco. Precisa ganhar 
os votos de seus colegas no plenário. Não pode falar livremente à im-
prensa, não pode engavetar processos, não tem poder de dar liminares 
individuais no meio do processo legislativo. Por exemplo, ninguém 
espera que um ministro nomeado no governo Obama suspenda e adie 
indefinidamente, em liminar monocrática, a eventual discussão no 
Congresso das reformas que Trump certamente promoverá.

É possível que, nos dois países, o custo da indicação de alguém 
percebido como um interlocutor ativo da política seja diferente – mais 
alto nos EUA, e mais baixo aqui. Mas, no caso do Brasil, o benefício, 
para o presidente, de uma indicação desse tipo é muito, muito maior. 
Nos EUA, mesmo um ministro disposto a ser um interlocutor de 
governos só terá espaço para agir dentro do colegiado.

Com seu histórico profissional nos últimos anos, o nome de Moraes 
trouxe à tona o risco da politização. Mas é a disfuncionalidade do 
nosso Supremo que amplifica esse problema. Um único ministro 
político no tribunal é uma arma poderosa – versátil, eficaz, suficien-
te e virtualmente livre para atuar politicamente. Com um tribunal 
quebrado assim, o risco de indicações “políticas” só tenderá a crescer.

57 WEINER, Rachel. O’Connor: Maybe Supreme Court shouldn’t have 
taken Bush v. Gore. The Washington Post, 29 abr. 2013. Disponível 
em: <https://goo.gl/zjWTcv>. Acesso em: 09 mar. 2018.

58 TWOMEY, Steve. Scalia Angrily Defends His Duck Hunt With Cheney. 
The New York Times, 18 mar. 2004. Disponível em: <https://goo.
gl/1zgtUH>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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O QUE O SENADO DEVERIA PERGUNTAR 
A ALEXANDRE DE MORAES?

Thomaz Pereira
22 | 02 |2017 

É preciso que os Senadores se preocupem com o futuro – antes 
de colocarem no tribunal alguém que, dali em diante, estará, na 
prática, virtualmente imune a qualquer controle ou fiscalização.

Nomear um ministro para o Supremo é uma oportunidade para 
influenciar o significado da própria Constituição. Em um país em 
que conflitos políticos se tornam, em última instância, conflitos cons-
titucionais, poucas decisões políticas produzem efeitos tão profundos 
e potencialmente duradouros.

Em contraste com a mutabilidade das leis, das interpretações judi-
ciais e da própria Constituição, um(a) ministro(a) do Supremo pode 
permanecer como ponto fixo, imóvel dentro no tribunal, por várias 
décadas. São peças fundamentais no tabuleiro político nacional, nas 
quais raramente a política tem chance de fazer mudanças profundas.

Se confirmado, Alexandre de Moraes permanecerá no Supremo 
por até 26 anos. Presidirá, eventualmente, o Supremo, o CNJ e o 
TSE. Decidirá milhares de casos sobre temas que dividem a sociedade 
hoje e sobre outros que ainda não conseguimos sequer imaginar. Em 
todo esse longo período, mesmo imune às próximas sete eleições na-
cionais, influenciará o futuro do tribunal e do Brasil. A sua sabatina 
pelo Senado tem o dever de honrar a importância dessa decisão. O 
voto dos Senadores é, em si, apenas parte do problema. Presidentes 
avaliam com cuidado as chances de aprovação de seus potenciais 
candidatos; a indicação formal já reflete esse cálculo, e o Senado 
não rejeita um nomeado desde 1894.

Há um problema prévio, e mais amplo: como o candidato e os 
senadores se comportarão durante a sabatina, qualquer que seja o 
resultado final. A sabatina é maior do que mero preâmbulo para uma 
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votação cujo resultado já se antecipa. Mesmo que o resultado seja 
esperado, de antemão, diante de acordos e cálculos políticos já visí-
veis, as perguntas dos Senadores e as respostas do futuro ministro são 
fundamentais para entender qual a sua visão sobre o funcionamento 
do Supremo e do direito Constitucional brasileiro. Permitem, assim, 
uma janela para que a sociedade compreenda melhor o que esperar 
do futuro ministro e, se for o caso, utilizar as respostas na sabatina 
para cobrar posições e comportamentos do ministro no futuro.

Para essa tarefa, os senadores não devem discutir apenas o notável 
saber jurídico e a reputação ilibada do futuro candidato. Isso é olhar 
para o seu passado, mas é preciso que os Senadores se preocupem 
também com o seu futuro – antes de colocarem no tribunal alguém 
que, dali em diante, estará, na prática, virtualmente imune a qualquer 
controle ou fiscalização.

É nesse espírito e nessa chave que propomos, aos Senadores, as se-
guintes perguntas ao indicado Alexandre de Moraes, e que poderiam 
ser feitas a qualquer outro(a) que tivesse sido indicado em seu lugar:

1. Como o indicado avalia as relações atuais entre o Supremo, o 
Congresso e o Executivo? O Supremo está intervindo demais 
na política? Como o candidato analisa decisões recentes que 
afetaram diretamente a tramitação de projetos de lei e o fun-
cionamento interno do legislativo – por exemplo, a discussão 
em torno da ordem cronológica dos vetos pelo congresso, da 
necessidade da votação de contas presidências ser feita em 
sessão conjunta do Congresso, a suspensão do mandado de 
Eduardo Cunha? E as decisões tomadas pelo tribunal durante 
o processo de impeachment?

2. Quando Supremo e Congresso discordam quanto à interpre-
tação da Constituição, como o candidato analisa o uso de 
emendas constitucionais para refutar alguma interpretação 
dada pelo tribunal, como no caso da PEC da Vaquejada? 
Quando estão em jogo emendas à Constituição, como o 
tribunal deve se comportar – deve deixar mais espaço para 
o Congresso interpretar a Constituição, ou deve ser mais 
agressivo na interpretação e proteção das cláusulas pétreas? E 
quando a discussão surge durante o processo legislativo, como 
nos muitos Mandados de Segurança que vêm sendo utilizado 
contra a tramitação de PECs? Há parâmetros e limites para 
a atuação do Supremo em nome das cláusulas pétreas?
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3. Como um novo ministro deve encarar as decisões passadas 
do tribunal? É preciso respeitar esses precedentes, mesmo 
quando se discorda deles?

4. O candidato poderia listar cinco decisões das quais discorde 
mais profundamente? Nesses casos, onde o tribunal errou na 
sua opinião? Se confirmado, um novo ministro deveria reverter 
as decisões de que discorde, ou as respeitar de alguma maneira 
em nome da estabilidade da jurisprudência do tribunal?

5. Mesmo não podendo se manifestar sobre casos pendentes de 
julgamento pelo tribunal, o candidato pode se manifestar – e 
em certos casos já se manifestou – sobre decisões anteriores 
do Supremo. Como o candidato teria votado em alguns de 
seus casos de maior repercussão como: 

a. fidelidade partidária;

b. financiamento de campanha;

c. ações afirmativas com critérios raciais para ingresso na 
universidade;

d. interrupção da gravidez de fetos com anencefalia;

e. união homoafetiva?

6. O Supremo deveria considerar o impacto econômico de suas 
decisões? Em que tipo de situação? Há situações em que o 
impacto econômico deveria ser irrelevante para o tribunal?

7. De que maneira o candidato encara os mecanismos do im-
pedimento e da suspeição no funcionamento do tribunal? 
Há certas questões em tramitação que o candidato já se con-
sideraria impedido de decidir? Em relação ao futuro, qual o 
melhor parâmetro para tomar esse tipo de decisão?

8. Como o candidato analisa o grande poder monocrático de 
ministros do Supremo? Há alguma mudança necessária quanto 
à possibilidade de concessão de liminares por ministros? Seria 
possível exigir o pronunciamento da Turma ou do Plenário 
sobre uma liminar em um período de tempo específico?

9. Como o candidato analisa o poder unilateral de relatores 
decidirem quando apresentar um processo em mesa para 
julgamento? Como o ministro analisa o uso da vista por mi-
nistros do tribunal? Esses poderes individuais deveriam ser 
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controlados de alguma maneira? Se confirmado, o candidato 
se comprometeria a se comportar de uma maneira específica 
em relação a isso? Se comprometeria a devolver as suas vistas 
e as vistas que herdar do ministro Teori Zavascki no prazo 
regimental?

10. Como o candidato analisa a postura de alguns ministros fala-
rem mais à imprensa sobre casos e questões políticas atuais 
e outros, como o ministro Teori Zavascki, optarem por uma 
maior discrição? Ministros do Supremo deveriam seguir os 
mesmos parâmetros de comportamento que a Loman estabe-
lece para todos os juízes do país? O candidato acha que um 
ministro que já se pronunciou na imprensa sobre um caso 
deveria ser punido de alguma maneira ou se dar por impedido 
de o julgar o caso?

11. O candidato já se manifestou a favor da instituição de mandatos 
para ministros do Supremo. Como ministro ainda defenderia 
essa solução?

12. O Supremo as vezes é acusado de ser muito “ativista”. O 
candidato concorda com essa análise? Quais foram as decisões 
“ativistas” do tribunal nos últimos anos? Isso é um problema, 
ou esse “ativismo” foi justificado?

Esses são alguns dos temas fundamentais do direito Constitucional 
brasileiro. Sobre alguns deles candidatos ao Supremo podem já ter se 
pronunciado antes de suas sabatinas. Sobre outros, como ministros, 
talvez se sintam confortáveis para discutir em sala de aula ou na 
imprensa. É razoável, portanto, que façam o mesmo no momento 
solene em que apresentam sua visão constitucional para a nação. 
Fortalecer o instituto da sabatina é fortalecer o sistema constitucional 
de divisão de poderes e a democracia, em última análise, é fortalecer 
o próprio Supremo.
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COMO SE COMPORTARÁ O MINISTRO 
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Haverá um lugar reservado na história do Supremo para aqueles que 
sejam capazes de colaborar para que as normas da instituição sejam 

respeitadas independentemente das virtudes do indivíduo.

É natural ter dúvidas sobre como um novo ministro decidirá casos 
futuros. Sua produção anterior pode dar pistas sobre sua visão sobre 
interpretação constitucional e sobre a jurisprudência do próprio 
tribunal. Mas novos argumentos e fatos específicos podem sempre 
fazer a diferença em um caso concreto. Quanto a isso, um certo grau 
de imprevisibilidade é perfeitamente normal, e até mesmo salutar.

O mesmo não pode ser dito quanto a dúvidas sobre como um novo 
ministro se comportará “enquanto ministro”. Ou seja, enquanto 
membro de uma instituição que, como qualquer outra, deveria ter 
normas que limitam comportamentos individuais e, que tendo re-
gras, deveria garantir que elas sejam seguidas por seus membros. Se 
hoje há dúvidas sobre como se comportará o ministro Alexandre de 
Moraes,59 é porque, em certos casos, apesar de haver regras expressas, 
o Supremo parece incapaz de garantir que elas sejam respeitadas. 
Quanto a isso, a imprevisibilidade não é normal, mas um claro sinal 
de problema institucional.

Exemplos são ilustrativos, como juízes que não podem antecipar 
seu entendimento sobre casos que irão decidir. Algo que todos os 
ministros admitem, pelo menos antes de tomar posse, ao se negarem 
a se posicionar sobre certos temas durante a sabatina no Senado. 
Pré-julgar um caso é um dos maiores pecados judiciais, afetando não 

59 ARGUELHES, Diego Werneck. Supremo: porto seguro para ministros 
políticos. JOTA, 07 fev. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/gFCnzi>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.
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apenas às partes em um caso específico, mas a confiança no próprio 
processo judicial. Afinal, se a decisão parece já ter sido tomada antes 
mesmo das partes terminarem de apresentar suas provas e argumentos, 
o processo como um todo ganha ares teatrais. No entanto, quando 
ministros antecipam suas posições, isso não parece gerar qualquer 
consequência para quem o faça. Isso significa que essa regra geral não 
se aplica a ministros do Supremo,60 ou que o tribunal é incapaz de 
controlar o comportamento de seus membros? De qualquer forma, 
hoje, isso parece depender apenas de cada ministro.

O regimento interno do Supremo estabelece prazo estrito para 
quanto tempo um ministro pode “pedir vista” de um processo. Uma 
regra estabelecida pelos próprios ministros do tribunal, que são, afinal, 
autores de seu próprio regimento. No entanto, conforme relatório 
do projeto Supremo em Números da FGV Direito Rio,61 a média 
de duração das vistas do Supremo em muito supera os prazos regi-
mentais – e há mesmo casos em que pedidos de vista duraram mais 
de uma década. Quanto a isso, não parece haver dúvidas sobre qual 
regra a ser seguida, a qual, se inadequada, poderia inclusive ser alte-
rada pelos próprios ministros – como já foi no passado. Mas não há, 
no momento, qualquer mecanismo para obrigar a devolução de um 
processo que tenha extrapolando esse prazo. Mais uma vez, respeitar 
ou não essa norma é algo que depende de cada ministro.

É essa incapacidade de o Supremo controlar o comportamento 
de seus membros que gera incertezas sobre como se comportará 
um futuro ministro. Caso suas normas tivessem eficácia, indepen-
dentemente de personalidades individuais, ministros as respeitariam 
independentemente de sua concordância ou dos custos e benefícios 
individuais – tanto quanto respeitam exigência de usarem togas no 
plenário ou a ordem de sucessão dos presidentes do Supremo. 

Instituições devem ser desenhadas para funcionar independente-
mente da virtude de seus membros. Mecanismos institucionais servem 
para garantir o cumprimento de suas normas. No que diz respeito a 

60 ARGUELHES, Diego Werneck. Afinal, ministro do Supremo é magis-
trado? JOTA, 15 mar. 2016. Disponível em: <https://goo.gl/MhKwe6>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.

61 FALCÃO, Joaquim; HARTMANN, Ivar A.; CHAVES, Vitor P. III 
relatório Supremo em números: o Supremo e o Tempo. Rio de Janeiro: 
FGV Direito Rio, 2014. Disponível em: <https://goo.gl/HqbPi9>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.
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certos comportamentos, essa não é hoje a realidade do Supremo. O 
fato é que ministros, novos e antigos, podem optar por serem mais ou 
menos respeitosos às normas do tribunal. Existe mérito em respeitar 
normas que poderiam ser desrespeitadas sem custo, mas essa não 
deveria ser uma escolha pessoal de indivíduos que compõem uma 
instituição. Caso opte por esse caminho um ministro pode merecer 
respeito – como foi o caso de Teori Zavascki,62 que agora Alexandre 
de Moraes sucede. Mas é preciso ir além.

Haverá um lugar reservado na história do Supremo para aqueles 
que sejam capazes de colaborar para que as normas da instituição 
sejam respeitadas independentemente das virtudes do indivíduo. Em 
se tratando de instituições, não há virtude maior que essa. 

62 FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck. O invisível Teori 
Zavascki e a fragmentação do Supremo. Disponível em: <https://goo.
gl/TU5Ht3>. Acesso em: 09 mar. 2018.



65

07

O INIMIGO DO SUPREMO

Conrado Hübner Mendes
05 | 06 | 2017 

A leniência institucional diante do desvio individual pode  
ser uma escolha racional quando a instituição permanece  

acima de qualquer suspeita. No Supremo, esse não é mais o caso.

O Supremo converteu-se em gabinete regulatório da crise política 
brasileira. Não há impasse político no país que lá não chegue, quer 
na esfera criminal, quer na eleitoral, parlamentar ou constitucional. 
Com maior ou menor competência, clareza e inventividade, o tribu-
nal, quando não se omite, tem definido as regras do jogo. Aos atores 
políticos implicados cabe obedecê-las. A obediência, contudo, não é 
um dado que se possa presumir, mas uma meta a se conquistar. Essa 
conquista é rodeada de incerteza. Em casos com tamanha voltagem 
política, nos quais o tribunal busca disciplinar conflitos e sancionar 
atores com vultosos estoques de poder, o espectro da desobediência, 
explícita ou velada, torna-se palpável. Há incentivos para resistir ao 
STF. Cabe ao tribunal antecipá-los, neutralizá-los, minimizá-los.

Como pode um tribunal minimizar esses incentivos e conquistar 
autoridade? Nem o direito constitucional comparado, nem a história 
judicial brasileira oferecem uma receita para essa pergunta. Sabe-se 
que a fórmula, seja qual for, não pode prescindir, por um lado, de 
argumentação transparente que costure uma jurisprudência cons-
titucional digna desse nome; por outro, de uma sensibilidade de 
conjuntura, uma gestão aguçada de seu capital político. Duas tarefas 
que o STF não desempenha com destreza:63 a ingovernabilidade 

63 PEREIRA, Thomaz. Lula ministro e o silêncio do Supremo. JOTA, 
22 dez. 2016. Disponível em: <https://goo.gl/vZRbPC>. Acesso em: 
09 mar. 2018.
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de suas práticas solistas,64 já diagnosticada por tantas pesquisas em-
píricas na última década é a síntese de um tribunal ancorado na 
individualidade de seus ministros.65 Comportamentos propriamente 
institucionais e decisões que conjuguem a primeira pessoa do plural 
não são visíveis ali.

Uma corte poderosa não é aquela que recebeu amplos poderes da 
constituição, mas aquela que se faz obedecer. Sua imagem precisa 
estar acima de qualquer suspeita. A ciência política que estuda cortes 
constitucionais pelo mundo sabe que os atributos da legitimidade e 
da independência não são gratuitos nem estáveis. Flutuam conforme 
as circunstâncias, o comportamento judicial e as reações às decisões 
tomadas. Por isso mesmo, a legitimidade depende de contínua ad-
ministração e do bom desempenho do tribunal. Entre os adversários 
da credibilidade institucional do STF está, curiosamente, um dos 
seus próprios ministros: sobreviver a Gilmar Mendes é um desafio 
do cotidiano do STF. Requer do tribunal uma estratégia de redução 
de danos. Mas o STF permanece rendido e incapaz de controlar as 
contínuas quebras do decoro judicial.

A política de Gilmar Mendes

As relações de Gilmar Mendes com a política não são novas, nem 
causam mais espanto. O ministro transita com desenvoltura, em 
ambientes públicos e privados, com correligionários partidários. 
Gilmar Mendes, juiz, tem correligionários. Políticos que orbitam 
no seu círculo lhe pedem favores no tribunal, lhe consultam sobre 
problemas jurídicos pessoais ou sobre os rumos constitucionais do 
país, em encontros privados fora do tribunal ou telefonemas. Negociar, 
prometer apoio, organizar jantares em casa, frequentar jantares dos 
outros. O ministro é presença constante nos “círculos de comensais 
de banquetes palacianos”, nas palavras de Rodrigo Janot. Corteja o 
poder político e o poder político o corteja. Há reciprocidade.

64 MENDES, Conrado Hübner. A ingovernabilidade do STF. JOTA, 
17 set. 2014. Disponível em: <https://goo.gl/LxsWVi>. Acesso em: 09 
mar. 2018.

65 FALCÃO, Joaquim. O Supremo contra o Supremo. O Globo, 07 dez. 
2016. Disponível em: <https://goo.gl/3vqKsi>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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A história é extensa, mas não custa recapitular alguns exemplos 
de promiscuidade. Michel Temer, Aécio Neves, José Serra, Blairo 
Maggi, Eduardo Cunha são algumas das autoridades públicas que lhe 
frequentam, antes e depois que tiveram suas reputações gravemente 
atingidas por denúncias de corrupção.

O episódio mais recente relaciona-se a Aécio Neves, até então 
presidente do PSDB e segundo colocado nas eleições presidenciais 
de 2014. Aécio telefonou para Gilmar Mendes, um dia depois de 
este ter suspendido o depoimento do senador à Polícia Federal. 
Pediu que o ministro telefonasse para o senador Flexa Ribeiro e 
que este votasse o projeto de lei contra o abuso de autoridade.66 
Sem maiores solenidades ou esforço argumentativo, a assessoria 
do ministro publicou nota: “o ministro Gilmar Mendes sempre 
defendeu publicamente o projeto de lei de abuso de autoridade 
[…], não havendo, no áudio revelado, nada de diferente de sua 
atuação pública. Os encontros e conversas mantidas pelo ministro 
Gilmar Mendes são públicos e institucionais”.

Há um mês, Gilmar Mendes também conversou com Joesley 
Batista, da JBS. A conversa ocorreu no Instituto de Direito Público, 
escola de Direito fundada pelo ministro. Como sua família vende 
gado para a JBS no Mato Grosso, foi alegada a suspeição num 
caso em que o Supremo julgava a cobrança do Funrural, fundo 
composto por contribuições de produtores rurais à previdência. 
O ministro defendeu-se: “Votei contra os meus próprios interesses 
econômicos, pois minha família terá de pagar a contribuição atra-
sada”.67 Admite, portanto, que teria interesses na causa, mas não se 
enxerga como suspeito.

66 PIRES, Breno; MOURA, Rafael Mouraes. Aécio pede ajuda a Gilmar 
em votação no Senado sobre abuso de autoridade. ESTADÃO, 19 
maio 2017. Disponível em: <https://goo.gl/xu6wbK>. Acesso em: 09 
mar. 2018.

67 MEGALE, Bela; MATTOSO, Camila. Família de Gilmar Mendes 
fornece gado para a JBS. Folha de S.Paulo, 27 maio 2017. Disponível 
em: <https://goo.gl/LT2PQ1>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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A antiga relação de amizade que Gilmar Mendes tem com Sérgio 
Bermudes, já descrita, em 2010, por longa reportagem68 da Revista 
Piauí,69 também rendeu notícias nas últimas semanas. A concessão 
de habeas corpus para Eike Batista, cliente de Sérgio Bermudes, só-
cio de sua esposa, rendeu pedido de impedimento apresentado pelo 
Procurador-geral da República, Rodrigo Janot, com base em artigo do 
Código de Processo Civil e do Código Penal. Em outra nota pública 
de sua assessoria, o ministro defende-se na mesma lógica: “Cabe 
lembrar que no início de abril o ministro Gilmar negou pedido de 
soltura do empresário Eike Batista (HC 141.478) e na oportunidade 
não houve questionamento sobre sua atuação no caso”.70

A normalização de Gilmar Mendes

Não nos escandalizamos mais com os escândalos de Gilmar 
Mendes. O juiz integra a cozinha partidária como um par. A socie-
dade brasileira se deixou anestesiar e passou a vê-lo como patologia 
menor de um sistema político que não consegue separar o público 
do privado. Os fatos abaixo não geraram mais do que algumas notas 
na imprensa. São uma pequena amostra dessa anestesia:

• Gilmar Mendes telefona, em fevereiro de 2015, para o 
governador do Mato Grosso, Silval Barbosa,71 depois de a 
polícia ter executado mandado de busca e apreensão na 

68 CARVALHO, Luiz Maklouf. O SUPREMO, QUOSQUE TANDEM? 
Folha de S.Paulo, set. 2010. Disponível em: <https://goo.gl/pMwTsd>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.

69 Em carta à Revista Piauí, reagindo às denúncias feitas pela reportagem 
sobre a relação sua e de sua mulher com Sérgio Bermudes, Gilmar 
Mendes respondeu: “Aliás, ela era tão somente gestora organizacional 
do escritório do dr. Sergio Bermudes, mais um entre tantos advogados 
que atuam em processos sob a minha relatoria que examino com a 
mesma isenção”. Cf.: CARVALHO, Luiz Maklouf. DATA VENIA, 
O SUPREMO. Folha de S.Paulo, ago. 2010. Disponível em: <https://
goo.gl/J7qV9B>. Acesso em: 09 mar. 2018.

70 GUERRA, Rayanderson; GULLINO, Daniel. Janot pede impedimento 
de Gilmar Mendes em caso de Eike Batista. O Globo, 08 jun. 2017. 
Disponível em: <https://goo.gl/GQbTqC>. Acesso em: 09 mar. 2018.

71 YOUTUBE. O telefonema de Gilmar Mendes para Silval Barbosa, 
então governador do MT, investigado pela PF. Disponível em: <https://
goo.gl/veR4mZ>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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casa do governador. Manda um “abraço de solidariedade” 
e promete conversar com Toffoli;

• Encontra-se, fora de agenda pública, em março de 2015, 
com o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha,72 quando 
este já era investigado pela Operação Lava-Jato;

• Encontra-se novamente, em julho de 2015, com Eduardo 
Cunha para discutir o impeachment de Dilma Rousseff;73

É organizador de Seminário Luso-Brasileiro de Direito 
Constitucional,74 em março de 2016, realizado em Portugal pelo 
Instituto de Direito Público,75 que contou com a presença de Aécio 
Neves e outros políticos – no calor da crise política, Michel Temer, 
confirmado, cancelou sua participação em cima da hora. O evento 
ocorreu numa hora de alta tensão da Lava Jato e seus reflexos no 
processo de impeachment, logo depois que Gilmar Mendes, em li-
minar monocrática, invalidou nomeação de Lula para o ministério 
de Dilma. O mesmo IDP, meses antes (12/2015), inaugurava Escola 
de Direito em São Paulo76 com presença de muitos políticos, como 
Michel Temer, recebidos no palco por Gilmar Mendes. Michel 
Temer, mais uma vez, estará presente num seminário do IDP nos dias 
20 e 21 de junho, evento patrocinado pela Caixa. Poucos dias antes, 

72 DI CUNTO, Raphael. Alvo do STF, Eduardo Cunha se reúne com 
ministro Gilmar Mendes. Valor Econômico, 11 mar. 2015. Disponível 
em: <https://goo.gl/4LE8pz>. Acesso em: 09 mar. 2018.

73 DIAS, Marina; NERY, Natuza. Cunha discute impeachment com 
ministro do Supremo. Folha de S.Paulo, 14 jul. 2015. Disponível em: 
<https://goo.gl/N1W4HZ>. Acesso em: 09 mar. 2018.

74 GALHARDO, Ricardo; VENCESLAU, Pedro; ROSA, Vera. Instituto de 
Gilmar Mendes reúne Temer e líderes do impeachment em Portugal. 
ESTADÃO, 22 mar. 2016. Disponível em: <https://goo.gl/doqcUU>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.

75 INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO. 
IVSeminárioLuso: Gilmar Mendes, Jorge Viana e Aécio Neves dis-
cutem a crise política brasileira no encerramento do IV Seminário 
Luso-Brasileiro de Direito. Disponível em: <https://goo.gl/p2iP8H>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.

76 MATTOSO, Camila. Faculdade de Gilmar anuncia Temer em evento 
patrocinado pelo governo. Folha de S.Paulo, 30 maio 2017. Disponível 
em: <https://goo.gl/zfPNB5>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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o TSE, sob a presidência de Gilmar Mendes, reinicia o julgamento 
que põe em risco o mandato do presidente;

• Almoça, em março de 2016, com José Serra e Armínio Fraga.77 
Horas mais tarde, julga no STF o rito do impeachment, com 
declarações inflamadas contra a corrupção de um partido polí-
tico que não lhe agrada, que pouco tinham a ver com o mérito 
daquele processo. Questionado sobre o episódio, respondeu: 
“Não estou proibido de conversar com Serra, nem com Aécio”.78

• Alguns jantares: 

a. em sua própria casa,79 com pecuaristas, o Ministro da 
Agricultura Blairo Maggi, e o vice-presidente Michel Temer,80 
que manifestava ali a vontade de que o impeachment de Dilma 
fosse antecipado (2/8/2016);

b. com o presidente Michel Temer, no Palácio do Jaburu,81 para 
uma “conversa da rotina” (22/1/2017); 

c. em sua própria casa, numa homenagem a José Serra,82 investi-
gado na Lava Jato, com presença de Michel Temer (16/3/2017);

77 FRANCO, Ilimar. Gilmar, Serra e Armínio conversam antes do julga-
mento STF. O Globo, 16 mar. 2016. Disponível em: <https://goo.gl/
qRbcNz>. Acesso em: 09 mar. 2018.

78 SCHREIBER, Mariana. ‘Não estou proibido de conversar com 
Serra, nem com Aécio’, afirma Gilmar Mendes. BBC, 22 mar. 2016. 
Disponível em: <https://goo.gl/SGkqCy>. Acesso em: 09 mar. 2018.

79 JUNGBLUT, Cristiane. Na casa de Gilmar Mendes, Temer diz que 
vai pedir antecipação do calendário do impeachment. O Globo, 02 
ago. 2016. Disponível em: <https://goo.gl/wzQMUF>. Acesso em: 09 
mar. 2018.

80 AGÊNCIA O GLOBO. Temer janta com Gilmar Mendes e quer 
antecipar impeachment. Valor Econômico, 02 ago. 2016. Disponível 
em: <https://goo.gl/DtHx7g>. Acesso em: 09 mar. 2018.

81 MOURA, Rafael Moraes; RODRIGUES, Eduardo. Temer recebe 
Gilmar Mendes em jantar no Palácio do Jaburu. ESTADÃO, 22 
jan. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/UDZuzk>. Acesso em: 09 
mar. 2018.

82 OTTA, Lu Aiko; ROSA, Vera; LINDNER, Julia. Em jantar oferecido 
por Gilmar Mendes, Serra propõe tirar sistema eleitoral da Constituição. 
ESTADÃO, 16 mar. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/EbJpZp>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.
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• Michel Temer, alvo de processo que pode levar à sua cas-
sação no TSE, presidido por Gilmar Mendes, indica primo 
deste para diretoria de agência reguladora (14/3/2017).83

Sempre que questionado, Gilmar Mendes afirma que sua isen-
ção é inabalável, como se fosse esse o problema. Despista. Pinça 
alguns exemplos de decisões que tomou, supostamente, contra os 
próprios interesses ou contra os próprios amigos. Esses exemplos 
seriam as provas incontestáveis de sua integridade. Tergiversa. E se, 
num determinado caso, a solução juridicamente correta fosse aquela 
que favorecesse o interesse de seu aliado? Da mesma maneira que 
uma decisão que contrarie interesses de seu amigo advogado – e de 
sua própria esposa, sócia do advogado – não prova sua honestidade, 
uma decisão favorável aos mesmos interesses tampouco provaria sua 
desonestidade.

A mira da resposta está errada. Seu equívoco é intencional e con-
funde imparcialidade objetiva e subjetiva: sabe que os mecanismos 
legais de suspeição e impedimento não servem para garantir o juiz 
honesto, mas para assegurar a imagem de imparcialidade da justiça 
e afastar qualquer desconfiança quanto à legitimidade da decisão. 
É preciso parecer honesto e imparcial, como a mulher de César. 
Trata-se de regulação elementar de conflitos de interesse a partir de 
parâmetros republicanos. Gilmar Mendes não respeita parâmetros 
republicanos.84

Suas respostas insistem nesta falácia. No último não-escândalo, 
Aécio Neves lhe telefona para pedir um favor político. Há detalhes 
que não são meros detalhes. Um ministro de corte suprema trava 
conversa privada com senador da república para tratar de um projeto 
de lei em tramitação. Um senador investigado por corrupção soli-
cita ao ministro que, na sua condição de ministro, ligue para outro 
senador para pedir apoio. Que o ministro faça, em outras palavras, 
articulação parlamentar. O pedido é bem recebido. Quando, em sua 
defesa, diz que seus posicionamentos sobre a respectiva lei já eram 
públicos e conhecidos, quer obscurecer a distinção primária entre o 

83 RAMOS, Murilo. Temer indica primo do ministro Gilmar Mendes 
para diretoria de agência reguladora. Época, 14 mar. 2017. Disponível 
em: <https://goo.gl/uR1uqk>. Acesso em: 09 mar. 2018.

84 ARGUELHES, Diego Werneck. HARTMANN, Ivar A. Mendes e 
Lula: uma liminar contra o Plenário do Supremo. JOTA, 21 mar. 2016. 
Disponível em: <https://goo.gl/m81xDF>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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público e o privado, entre a pessoa privada e a pública, entre o juiz 
e o parlamentar.

A normalização de Gilmar Mendes não é só de Gilmar Mendes. 
Já não conseguimos ver diferença relevante entre os parâmetros de 
conduta de um juiz, de um político e de um cidadão comum.85 
Paga-se caro por isso.86 O ministro fez de si um expoente daquilo que, 
retoricamente, mais abomina: uma corte bolivariana.87 Ele mesmo, 
por um irônico lapso, pinta o seu autorretrato: “Tudo que vem desse 
eixo de inspiração bolivariano não faz bem para a democracia”.88

A pedagogia de Gilmar Mendes

Há quem eduque pelo exemplo. Gilmar Mendes educa pelo con-
traexemplo. Oferece uma ética negativa: uma longa lista sobre o que 
não fazer. Filósofos que navegam pela ética aplicada e formulam 
parâmetros para lidar com dilemas morais de nossa vida cotidiana 
são muitas vezes agnósticos e minimalistas sobre a decisão correta a 
tomar. Diante da complexidade do contexto e das nuances de cada 
caso, sentem-se mais seguros em apontar o que não fazer. Essa é a 
contribuição pedagógica de Gilmar Mendes: sua conduta é uma 
cartilha da antiética.

Nem sempre é fácil saber qual a conduta judicial correta em si-
tuações dilemáticas dentro e fora da corte, dentro e fora dos autos, 
dentro e fora da interpretação constitucional. Há imensa riqueza 
no comportamento de Gilmar Mendes. Seus contraensinamentos 
são valiosos.

85 FALCÃO, Joaquim. O que significa o presidente Lewandowski receber 
o presidente Cunha com a imprensa em frente? JOTA, 23 dez, 2015. 
Disponível em: <https://goo.gl/K65x4S>. Acesso em: 09 mar. 2018.

86 ARGUELHES, Diego Werneck. Supremo: porto seguro para ministros 
políticos. JOTA, 07 fev. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/LGrkSz>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.

87 CRUZ, Valdo; MOTTA, Severino. STF não pode se converter em uma 
‘corte bolivariana’, defende Gilmar. Folha de S.Paulo, 03 nov. 2014. 
Disponível em: <https://goo.gl/Gbp9T2>. Acesso em: 09 mar. 2018.

88 BORGES, Laryssa. Para juristas, decreto de Dilma coloca o país na 
rota do bolivarianismo. VEJA, 04 jun. 2014. Disponível em: <https://
goo.gl/kKPmzy>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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Os atos listados acima não são deslizes isolados ou eventuais. Trata-se 
de sistemática e periódica desconsideração de princípios de prudência 
e respeito à liturgia do cargo, indispensáveis à construção da impar-
cialidade e respeitabilidade da atividade judicial. Juízes não estão 
proibidos de ter amigos, de ter vida social intensa, de viverem uma 
vida normal. No entanto, a ética da atividade judicial pede vigilância 
a certos comportamentos, um senso de responsabilidade pelo ethos 
de sua instituição. Nada excessivamente oneroso.

Gilmar Mendes não é “polêmico”, nem “controverso”, nem “co-
rajoso”. Eufemismos jornalísticos apenas obscurecem o problema. 
O direito não é indiferente a antiética de Gilmar Mendes, seu com-
portamento é ilegal.89

A responsabilidade por Gilmar Mendes

Apesar de Gilmar Mendes, o Supremo ainda sobrevive. Sua sobre-
vivência como ator político relevante, contudo, não está garantida. 
O grau de relevância do tribunal já está sob teste. Ou, num jargão 
da ciência política, “sob estresse”. O ministro é um dos principais 
artífices da ingovernabilidade do STF: joga contra a imagem da ins-
tituição,90 contra o plenário91 e contra seus colegas92 juízes.93 Violenta 
a imparcialidade, moeda volátil da qual uma corte com tamanha 
missão tanto depende.

O colegiado é corresponsável pelos danos causados por Gilmar 
Mendes. O ministro não é só um problema “para” o Supremo, mas 

89 ARGUELHES, Diego Werneck. Afinal, ministro do Supremo é magis-
trado? JOTA, 15 mar. 2016. Disponível em: <https://goo.gl/Uvvk7t>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.

90 VEJA. Mendes: divulgação de conversa entre jornalista e fonte ‘en-
che-nos de vergonha’. 24 maio 2017. Disponível em: <https://goo.gl/
wGRmzV>. Acesso em: 09 mar. 2018. 

91 FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck. Onze Supremos: 
todos contra o plenário. JOTA, 01 fev. 2017. Disponível em: <https://
goo.gl/eDACfU>. Acesso em: 09 mar. 2018.

92 MOURA, Rafael Moraes; LINDNER, Julia. Gilmar e Lewandowski 
batem boca sobre impeachment no STF. ESTADÃO, 16 nov. 2016. 
Disponível em: <https://goo.gl/M6LXE6>. Acesso em: 29 mar. 2018.

93 SOUZA, Josias de. Gilmar Mendes chama Marco Aurélio de velhaco. 
Disponível em: <https://goo.gl/MvAYPy>. Acesso em: 29 mar. 2018.
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um problema “do” Supremo, que permanece omisso. Entrega ao 
ministro um cheque em branco. Não bastasse ter adversários dema-
siado poderosos para enfrentar, o Supremo ainda faz vista grossa para 
a conduta destrutiva de um de seus membros. Um inimigo íntimo 
como esse exige coragem e articulação para enfrentá-lo. O plenário 
deixa-se apequenar na cumplicidade, e deve prestar contas com a 
democracia brasileira por isso.94 O Supremo não pode se submeter 
a esse pacto suicida. Sabe disso.95

O que fazer para se proteger de Gilmar Mendes? Um passo modesto, 
para quebrar a inércia normalizadora da sua conduta, seria reconhecer 
a suspeição do ministro em tantos casos em que sua persona política 
não tem como não se confundir com sua persona judicial. Por mais 
que o ministro prometa ser isento. Por mais que seja sincero.

Um dos maiores desafios de desenho institucional de uma corte su-
prema é prover formas de autorregulação coletiva dos desvios individu-
ais. Num órgão colegiado desse tipo, a colegialidade é indispensável. 
Não há instância superior que o limite. Talvez por ser insolúvel do 
ponto de vista procedimental, o desafio não foi inteiramente equa-
cionado nem pelos Federalistas americanos nem por arquitetos das 
cortes constitucionais do séc. XX. A leniência institucional diante do 
desvio individual pode ser uma escolha racional quando a instituição 
permanece acima de qualquer suspeita. No Supremo, esse não é 
mais o caso. O espectro da desobediência ronda a corte faz tempo.

Uma corte constitucional precisa, em tempos de normalidade, 
acumular capital político para proteger a constituição nas situa-
ções-limite da política. De sua habilidade para desarmar dinamites 
depende a qualidade e longevidade da democracia. É urgente de-
sarmar Gilmar Mendes.

94 FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck. O invisível Teori 
Zavascki e a fragmentação do Supremo. JOTA, 03 fev. 2016. Disponível 
em: <https://goo.gl/veeYHA>. Acesso em: 09 mar. 2018.

95 PEREIRA, Thomaz. O Supremo já acertou. JOTA, 14 abr. 2016. 
Disponível em: <https://goo.gl/zXvoKc>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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O SUPREMO E A RAIVA

Joaquim Falcão
31 | 10 | 2017 

Até que ponto o comportamento pessoal de um  
ministro influencia ou determina seu voto?

Na semana passada assistimos um forte debate entre ministros do 
Supremo. O ministro Luís Roberto Barroso levantou uma questão 
importante que transcende o próprio debate e suas circunstâncias.

Até que ponto o comportamento pessoal de um ministro influencia 
ou determina seu voto? 

Por exemplo, será a raiva do decisor um dos fatores que no final 
acabam por moldar a decisão de justiça?

Esta dúvida, isto é, quais os fatores que comandam uma decisão 
judicial, está também na ordem do dia do debate econômico.

O indicador maior da importância deste debate está, por exemplo, 
na concessão do Prêmio Nobel de Economia a Richard Thaler, que 
justamente sistematiza novo ramo do conhecimento: a economia 
comportamental.

A analogia é simples e saborosa: os consumidores, agentes econô-
micos, não gastam seus recursos a partir de uma lógica monetária 
de custo e benefício. São muitas vezes irracionais.

Esta constatação, cada vez mais empiricamente comprovada, está 
revolucionando a economia.

E no Direito?

Pergunte a um advogado militante se ele prefere conhecer bem 
um magistrado de um tribunal superior. Sua formação, educação, 
saúde, valores, objetivos, crenças, e suas relações políticas e sociais. 
Ou se prefere conhecer as múltiplas doutrinas sobre a racionalidade 
formal da causa que defende?
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Ou seja, prefere conhecer o sujeito ou o objeto da decisão?

Cresce a constatação empírica de que o comportamento pessoal 
do magistrado pode ser mais importante do que os esforços em prol 
da racionalidade formal ou do consenso argumentativo. 

Como conciliar estes dois polos decisórios em favor da previsi-
bilidade e estabilidade da democracia é uma importante pauta do 
pensamento jurídico.

A propósito, semana passada, o professor Luciano Tim apontou 
para as dificuldades que a dogmática jurídica encontra para explicar 
a realidade da vida do direito. 

No caso do Supremo, a crescente evidência do fator comportamen-
tal é mais importante. Por dois motivos.

Primeiro, porque com a transmissão pela televisão ao vivo, todos 
percebem raivas embutidas ou explicitadas. 

A personalidade, o caráter, os olhares, as emoções, tudo transmite, a 
linguagem do corpo, as hesitações, as ofensas, a sinceridade, a crença 
no que estão defendendo, tudo é mensagem. 

Tudo é mensagem cheia de significados jurídicos. É inevitável. É 
o preço que pagamos pelo avanço da tecnologia de informação. A 
sociedade de pan-informação molda hoje a democracia. 

Tudo é captado pelo receptor: cidadão, contribuinte, eleitor, 
consumidor. 

E, queira ou não, o cidadão vai reagir em algum momento, positiva 
ou negativamente. Não sabemos quando. Mas vai.

Segundo, porque existe um universal sentimento de justiça, já 
apontava o professor Claudio Souto. É da essência da justiça a cor-
dialidade, o respeito ao próximo, o tratamento civilizado. Produz 
sentimento de agradabilidade.

Votos, decisões, discursos cheios de insinuações, subterfúgios, fora 
da pauta, efeitos colaterais, raiva, cada dia mais colaboram menos 
para o estado democrático de direito. São desagradáveis. 

Estamos, pois, em novos tempos. E quem não os perceber, 
os perderá.
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O DUELO DO ANO NO STF

Felipe Recondo
21 | 12 | 2017 

O STF peca, há muito, pela falta de coesão, de unidade  
nas suas decisões, pela falta de diálogo mínimo.

Duas decisões –uma de Gilmar Mendes e outra de Luís Roberto 
Barroso – simbolizaram o ano de 2017 no Supremo Tribunal Federal. 
Decisões que vão em sentido oposto e que resumem bem o antago-
nismo entre os dois.

Gilmar Mendes concedeu96 duas liminares para proibir a realização 
de conduções coercitivas de investigados para interrogatório, prática 
disseminada pela Polícia Federal usada mais de 200 vezes na Lava 
Jato e que virou polêmica quando o ex-presidente Lula foi levado97 
pela PF para prestar depoimento em 2016.

As duas ações que contestavam as conduções coercitivas foram pro-
tocoladas pelo PT e pela Ordem dos Advogados do Brasil. A primeira 
ação (ADPF 394) foi protocolada em abril de 2016. A segunda ação 
(ADPF 444) chegou ao Supremo em março deste ano. Luís Roberto 
Barroso, por seu turno, determinou a remessa para a primeira instân-
cia do inquérito aberto para investigar o deputado federal Rogério 
Marinho (PSDB – RN).

Como parlamentar, Marinho tem foro privilegiado e só pode ser 
processado no Supremo. Mas Barroso decidiu remeter a investigação 
para a 8ª Vara Criminal de Natal (RN). O ministro baseou-se em 

96 CASADO, Letícia. Gilmar proíbe condução coercitiva sem prévia 
intimação. Folha de S.Paulo, 19 dez. 2017. Disponível em: <https://
goo.gl/Ukeesj>. Acesso em: 09 mar. 2018.

97 FÁVERO; MARRA; MEGALE; et al. Polícia Federal faz operação 
na casa do ex-presidente Lula, na Grande SP. Folha de S.Paulo, 04 
mar. 2016. Disponível em: <https://goo.gl/3WpkMQ>. Acesso em: 09 
mar. 2018.
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julgamento ainda não concluído pelo Supremo para aplicar o novo 
entendimento sobre o foro por prerrogativa de função.

O STF iniciou, em maio deste ano, 2017, o julgamento que poderia 
restringir o foro.98 A maioria dos ministros votou no sentido de que 
apenas crimes cometidos durante o mandato e em razão da função 
pública devem ser julgados pelo Supremo. Crimes cometidos por um 
político antes de ser eleito deputado, por exemplo, seriam investigados 
na primeira instância.

O ministro Dias Toffoli, porém, pediu vista99 do processo em no-
vembro. O caso ficou para 2018 e não há previsão de quando será 
retomado. Barroso admitiu que o julgamento não foi concluído, mas 
disse: “não parece provável, considerada a maioria já formada, que 
sua conclusão se dê em sentido oposto ao já delineado”.

A divisão do Supremo em 2017, com Barroso assumindo a posição 
de contraponto a Gilmar Mendes, deve se acirrar em 2018, quando 
temas relevantes da Lava Jato, como a revisão do acordo da JBS, serão 
levados ao plenário da Corte. O STF peca, há muito, pela falta de 
coesão, de unidade nas suas decisões, pela falta de diálogo mínimo.

Gilmar Mendes e Barroso puxam a Corte para lados opostos: um 
para evitar o que considera populismo judicial; o outro para coibir o 
que classifica de interferência da política no STF. Quem ganha com 
isso? Quem perde, todos sabem: o tribunal.

98 PITOMBO, João Pedro; LINHARES, Carolina. Estados dão foro 
privilegiado a vereadores, auditores e até delegados. Folha de S.Paulo, 
29 maio 2017. Disponível em: <https://goo.gl/ZWCZew>. Acesso em: 
09 mar. 2018.

99 CASADO, Letícia. Com oito votos para limitar foro, STF adia votação 
a pedido de Toffoli. Folha de S.Paulo, 23 nov. 2017. Disponível em: 
<https://goo.gl/E4yY3H>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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ONZE SUPREMOS E VOTOS VENCIDOS: 
DOIS FENÔMENOS DISTINTOS

Diego Werneck Arguelhes | Felipe Recondo 

27 | 10 | 2017

Não se crítica, hoje, os “onze supremos” por um alto grau de 
dissenso expresso nas decisões colegiadas. O problema mais  

urgente é outro: as ações individuais que ocorrem antes, 
paralelamente, e depois dos julgamentos colegiados.

Você se lembra de quando um ministro da Suprema Corte dos 
EUA suspendeu durante, por liminar monocrática, a vigência do 
“Obamacare”100 em todo o país? Ou quando dois ministros do Tribunal 
Constitucional Colombiano deram liminares individuais declarando 
inconstitucional o marco legislativo aprovado para o processo de 
negociação de paz101 entre o governo federal e as Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia (Farc)? Ou de quando ministros do 
Tribunal Constitucional espanhol discutiram na imprensa, antes da 
decisão do tribunal, sobre a constitucionalidade do referendo para 
secessão da Catalunha?102

Se você não se lembra, não se preocupe: nenhum desses episódios 
aconteceu. Esses temas foram de fatos decididos pelos respectivos 
tribunais, em momentos políticos críticos. Em todos, houve algum 
grau de dissenso interno entre os ministros.

100 FOLHA DE S.PAULO. Maioria quer que Trump apoie, e não derrube 
Obamacare, diz pesquisa. 11 ago. 2017. Disponível em: <https://goo.
gl/nvpt5H>. Acesso em: 09 mar. 2018.

101 COLOMBO, Sylvia. Farc retêm sigla e viram partido político colom-
biano. Folha de S.Paulo, 02 set. 2017. Disponível em: <https://goo.
gl/7mqpBr>. Acesso em: 09 mar. 2018.

102 FOLHA DE S.PAULO. Catalunha pretende iniciar processo de secessão 
da Espanha. 08 nov. 2015. Disponível em: <https://goo.gl/igqDX7>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.
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Essas divergências, maiores ou menores, foram formalizadas em 
votos vencidos, tornados públicos junto com a decisão final oficial – 
no caso dos EUA, o “Obamacare” foi declarado constitucional por 
um único voto de diferença. O que não houve, porém, foram mani-
festações individuais isoladas, fora da discussão judicial coletiva no 
plenário. Em contraste, essas ações individuais paralelas ao colegiado 
têm sido comuns no caso do Supremo Tribunal Federal.

Em recente artigo103 na Folha, Marcus Melo observa que, apesar da 
frequência com que criticamos o Supremo por não se apresentar com 
uma só voz – na verdade, apresenta-se como onze – um para cada 
ministro –, há virtudes no dissenso. Virtudes que, segundo Melo, o 
“mantra” dos “Onze Supremos” não nos permitira enxergar.

Entretanto, a discussão proposta por Melo mira no alvo errado. Não 
se crítica, hoje, os “Onze Supremos” por um alto grau de dissenso 
expresso nas decisões colegiadas. O problema mais urgente é outro: 
as ações individuais que ocorrem antes, paralelamente, e depois dos 
julgamentos colegiados.

Em si, não é novidade falar de “Onze Supremos”. Esta e outras 
expressões correlatas são marcos da construção, ao longo das últimas 
duas décadas, de um debate sobre a relação entre os ministros indivi-
duais e a instituição a que pertencem. A expressão “Onze Ilhas”, por 
exemplo, há muito foi utilizada pelo ministro Sepúlveda Pertence 
para se referir à falta de diálogo, fora das sessões, entre os ministros e 
gabinetes. E, na década passada, a mesma expressão foi utilizada por 
Conrado Mendes para criticar o processo deliberativo do Supremo 
– não as relações entre os ministros, mas os seus debates nas sessões.

Segundo Mendes, mesmo quando deliberam no plenário e nas tur-
mas, os ministros na prática se comportam como “onze ilhas”, porque 
não dialogam com os argumentos uns dos outros, criando decisões 
inconsistentes e que geram grande indefinição para o futuro. Uma 
mesma expressão, portanto, para explicar dois fenômenos distintos, 
ainda que possam estar conectados.

Nos últimos anos, uma nova dimensão de individualidade no 
Supremo vem ficando aparente: o tribunal é fragmentado também 
para fora. A ação individual de seus ministros, em liminares monocrá-

103 MELO, Marcus André. Um Supremo dividido não é ruim. Folha de 
S.Paulo, 23 out. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/uGRBHX>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.
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ticas ou declarações para a imprensa sobre casos pendentes, pode ter 
mais impacto na política e na vida do país do que as próprias decisões 
colegiadas. Esse é um problema grave. Como escreveu Thomaz 
Pereira,104 também na Folha, o abuso desses recursos individuais acaba 
erodindo a autoridade coletiva.

Esse é o diagnóstico central e fio condutor dos artigos reunidos 
em “Onze Supremos: o Supremo em 2016”, que organizamos com 
Joaquim Falcão, publicado há alguns meses e se encontra disponível 
para download.105

A expressão “Onze Supremos” não é mantra. Por si só, ela é apenas 
uma rubrica dentro da qual existem debates diferentes – alguns mais 
antigos, outros mais recentes – sobre as diferentes maneiras pelas 
quais as posições individuais dos ministros enfraquecem ou ameaçam 
a formação de uma posição coletiva e institucional.

Concordamos com Marcus Melo quanto ao valor do dissenso ju-
dicial em uma sociedade plural. Quando o tribunal decide questões 
em relação às quais o país também se divide, a divergência interna 
expressa nos votos vencidos ajuda a revelar publicamente se e em 
que medida todos os lados do debate foram considerados.

Quando há muita divergência na sociedade, um tribunal que não 
discute, nem diverge corre o risco de apresentar um consenso artifi-
cial e insatisfatório. Tribunais não são oráculos. Seus juízes precisam 
justificar suas escolhas, e o voto vencido é um lembrete de que essas 
escolhas poderiam, sim, ter sido diferentes.

Essa é uma das razões pelas quais encontramos votos vencidos 
na prática de muitos tribunais de cúpula do mundo. Em termos 
quantitativos, aliás, se contarmos apenas o dissenso formalizado nas 
decisões colegiadas, o Supremo não é um tribunal particularmente 
marcado pela divergência.

Segundo dados do projeto Supremo em Números, da FGV Direito 
Rio, de 1992 a 2013, cerca de 96% das decisões das turmas e 62% das 
do plenário foram unânimes. Contudo, se excluirmos os casos em 

104 PEREIRA, Thomaz. A tragédia no STF. Folha de S.Paulo, 20 set. 2017. 
Disponível em: <https://goo.gl/2oxp5S>. Acesso em: 09 mar. 2018.

105 FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck; RECONDO, 
Felipe. Onze Supremos: o Supremo em 2016. Belo Horizonte: 
Grupo Editorial Letramento/Casa do Direito, JOTA, FGV Rio, 2017. 
Disponível em: <https://goo.gl/Tp24Rh>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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que o ministro Marco Aurélio – um praticante recorrente dos votos 
vencidos – foi o único a votar contra a maioria, esses números sobem 
para 99% e 83%, respectivamente.

No Tribunal Constitucional alemão, de 1971 a 2002, cerca de 
94% foram unânimes. Na Espanha, de 1981 a 2008, foram 87%. Já 
nos EUA, dos anos 90 para cá, a taxa média anual de unanimidade 
fica abaixo de 40%. Um estranho caso, portanto, o do Supremo: um 
tribunal marcado por divergências e dissenso para fora, na ação indi-
vidual de seus ministros – mas que pode ser até bastante consensual 
para dentro. Certamente há virtudes no dissenso, como no consenso. 
No caso brasileiro, porém, é difícil saber exatamente onde as virtudes 
estão no processo decisório do Supremo.
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A TENTATIVA DE PAUTAR O SUPREMO

Luiz Fernando Gomes Esteves
29 | 12 | 2017 

De nada vale a previsibilidade da divulgação antecipada  
da pauta, se o caso de fato não é pautado ou se, quando  
iniciado, seu julgamento pode ser interrompido por um  

pedido de vista sem previsão de retorno.

O julgamento de um processo pelo plenário do Supremo exige 
uma série de atos de execução. Primeiro é necessário que o ministro 
sorteado relator do processo elabore o seu voto. Depois, que sinalize 
que o processo já está pronto para o julgamento. Em seguida, a pre-
sidente do tribunal deve incluir o processo no apertado calendário 
do plenário. Em último lugar, os ministros reunidos no plenário, 
finalmente, deliberam e julgam o caso. Os dois primeiros passos são 
de responsabilidade dos relatores; o passo número três é cumprido pela 
presidência; e o último depende de todos os ministros conjuntamente.

Ao olhar para o funcionamento do plenário do Supremo em 2017, 
o que chama a atenção é a constante tentativa de julgar processos que 
não se encerram ou sequer se iniciam. Isto é, os dados demonstram 
que recorrentemente a ministra Cármen Lúcia, enquanto presidente 
do tribunal, selecionou processos para julgamento, mas por circuns-
tâncias alheias à sua vontade eles não foram efetivamente julgados.

Em 2017, o plenário se reuniu em 81 sessões, e na sua pauta de 
julgamentos foram indicados 468 processos. Esses são os casos que o 
tribunal poderia ter julgado. Porém, deste número, apenas 223 foram 
analisados pelos ministros durante o ano, enquanto que os demais, 
apesar de constarem na pauta nunca foram pautados. No entanto, 
mesmo quanto aos 223 processos de fato pautados, apenas 109 tive-
ram o resultado definido na mesma sessão; os outros 114 processos, 
apesar de terem o julgamento iniciado, por algum motivo tiveram 
de aguardar uma resolução definitiva em sessão futura.
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Processos previstos na pauta

Processos julgados com definitividade

Processos c/ julg. suspenso

Processos não apreciados
52%

23%

25%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Dessa forma, em 2017, o plenário do Supremo efetivamente julgou 
pouco mais do que um processo por sessão (1,35 por sessão plenária). 
Em 77% dos casos, houve mera tentativa de julgar. Olhando para os 
casos específicos, nota-se a dificuldade do plenário do Supremo em 
fornecer respostas finais em seus processos.

O RE 643.247,106 em que se discutia a validade da taxa de incêndio, 
por exemplo, apareceu na pauta de julgamentos em nove sessões 
diferentes, desde o mês de março, e a tese final só foi formulada em 
agosto, após o julgamento ficar suspenso por três meses. O julga-
mento sobre a validade da terceirização, objeto do RE 760.931,107 
por sua vez, se arrastou de fevereiro até abril, tendo sido debatido 
no plenário cinco vezes, e em outras duas oportunidades sequer foi 
analisado pelos ministros.

No mesmo sentido, 117 processos apareceram mais de uma vez na 
pauta de julgamentos. Além do RE 643.247,108 que apareceu nove 
vezes, três processos apareceram sete vezes, 25 processos apareceram 
entre quatro e seis vezes, e 88 processos apareceram duas ou três 
vezes na pauta.

As constantes repetições são um indício de que, ao selecionar os 
casos que pretende ver julgados, a ministra Cármen Lúcia, enquanto 
presidente do tribunal, tem um conjunto claro de casos prioritários. 
Porém, os dados referentes ao funcionamento do plenário em 2017 

106 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 643247. Disponível em: 
<https://goo.gl/ufejJh>. Acesso em: 09 mar. 2018.

107 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 760931. Disponível em: 
<https://goo.gl/48uEg4>. Acesso em: 09 mar. 2018.

108 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 643247. Disponível em: 
<https://goo.gl/1mThza>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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mostram que o julgamento de um caso depende de muito mais do 
que só da vontade da presidente. Diversas circunstâncias podem 
impedir a resolução de um processo.

A primeira, e talvez mais evidente, é a limitação temporal. O ple-
nário, como regra, se reúne em apenas duas tardes por semana em 
sessões que duram quatro horas – incluídos aí os atrasos e intervalos. 
Em uma conta simples, o Supremo se reuniu 324 horas para cuidar 
potencialmente de 468 processos. Teria, assim, menos de uma hora 
para dedicar a cada processo, caso tivesse conseguido analisar todos 
eles. Sendo que, dentro desse tempo das sessões, além dos votos e 
discussões entre os ministros, são realizadas as sustentações orais 
pelas partes e, algumas vezes, por outros interessados no julgamento.

A limitação temporal, contudo, não impede a manutenção da 
prática adotada por alguns ministros de realizar a leitura de longos 
votos. Não é incomum que a leitura de um voto dure mais do que 
uma hora. Na sessão do dia 1º de junho, por exemplo, durante a 
discussão sobre a limitação do foro por prerrogativa de função, o 
ministro Alexandre de Moraes apresentou considerações por mais 
de uma hora, e ao final pediu vista dos autos.109

Algumas vezes, um julgamento pode não ser levado a cabo também 
por falta de quórum – quando não estão presentes no plenário ministros 
suficientes para iniciar ou concluir um determinado julgamento. Isso 
ocorreu, por exemplo, no julgamento da ADI que discutia a constitu-
cionalidade da previsão de que Governador do estado apenas poderia 
ser processo após autorização da Assembleia Legislativa,110 em março, 
e também no debate sobre a extensão de imunidades parlamentares a 
parlamentares estaduais, no início do mês de dezembro.111

109 YOUTUBE. Pleno - Suspenso julgamento sobre alterações no foro por 
prerrogativa de função (1/2). Disponível em: <https://goo.gl/18aEeK>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.

110 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Julgamento de ADI sobre 
autorização prévia para processar governador de MG é suspenso. 02 
mar. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/7Ffch6>. Acesso em: 09 
mar. 2018.

111 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Suspenso julgamento de ações 
sobre extensão de imunidades a deputados estaduais. 07 dez. 2017. 
Disponível em: <https://goo.gl/uMuP38>. Acesso em: 09 mar. 2018.



86

O SUPREMO TRIBUNAL CRIMINAL

É possível, ainda, que o julgamento não seja encerrado em virtude 
do pedido de vista formulado por algum dos ministros. E tais vis-
tas dificilmente são devolvidas no prazo regimental de duas sessões 
ordinárias.112

Desde que assumiu a presidência, a ministra Cármen Lúcia adotou 
diversas práticas para otimizar a atuação do tribunal. Divulgou com 
antecedência a pauta de julgamentos – o que conferiu maior previ-
sibilidade à atuação do Tribunal. Passou a iniciar as sessões às 14h, 
sem tolerar atrasos – o que contribuiu para diminuir a circunstância 
da limitação temporal. Realizou sessões extraordinárias durante a 
manhã, em algumas oportunidades. Mas mesmo assim, no modelo 
atual, o tempo do plenário é escasso, e nem todas as circunstâncias 
estão sob o controle da presidente.

De nada vale a previsibilidade da divulgação antecipada da pauta, se 
o caso de fato não é pautado ou se, quando iniciado, seu julgamento 
pode ser interrompido por um pedido de vista sem previsão de retorno. 
Pouco vale o início das sessões com pontualidade se a ausência de 
ministros compromete o quórum necessário para o julgamento dos 
processos. A realização de sessões extraordinárias pela manhã ajuda, 
mas trará pouco proveito efetivo se o tempo da sessão for consumido 
pela leitura de um único voto ou pelas sustentações orais.

Mesmo as sensíveis e importantes mudanças realizadas pela presi-
dente não foram suficientes para fazer com que o plenário funcionasse 
com eficiência. Ao fim e ao cabo, o julgamento de um caso pode 
depender do tamanho do voto, da ausência de um ou mais ministros 
ou das interrupções e apartes que um único ministro realizará em 
outro caso.

Independentemente de sua pauta, o que o Supremo efetivamente 
julgará em uma dada sessão ainda é incerto, e nada impede que os 
advogados se desloquem até o tribunal para aguardar um julgamento 
que não irá acontecer.113 Hoje, aliás, os dados mostram que é provável 
que isso ocorra. Para que a pauta não seja apenas tentada, portanto, 
são necessárias onze circunstâncias dirigidas para o mesmo resultado.

112 VASCONCELOS, Frederico. No STF só 20% dos pedidos de vista são 
devolvidos no prazo. Folha de S.Paulo, 08 jun. 2015. Disponível em: 
<https://goo.gl/ofLJG1>. Acesso em: 09 mar. 2018.

113 GOMES, Juliana Cesario Alvim. Um Supremo socialmente seletivo? 
JOTA, 01 fev. 2016. Disponível em: <https://goo.gl/FYeo7i>. Acesso 
em: 09 mar. 2018.
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O QUE OS NÚMEROS DIZEM SOBRE 
A PAUTA DO STF DE CÁRMEN?

Luiz Fernando Gomes Esteves
12 | 09 | 2017 

A pauta do plenário parece não ser mais do que uma  
declaração de intenções: o processo é importante e por isso  

será julgado, mas não se sabe quando.

Há um ano a ministra Cármen Lúcia tomou posse no cargo de 
presidente do Supremo. Desde então adotou um conjunto de práticas 
com a finalidade de otimizar a atuação do tribunal. De forma inédita, 
começou a publicar com antecedência a pauta dos julgamentos do 
plenário previstos o mês seguinte. Até então, o tribunal indicava as 
pautas apenas na semana anterior, o que, por evidente, comprometia 
o planejamento dos advogados, partes, ou de qualquer um que tivesse 
interesse em acompanhar as sessões. Para tentar diminuir o enorme 
acervo de processos pendentes de julgamento, a presidente designou 
diversas sessões extraordinárias de trabalho, muitas delas realizadas 
pela manhã. Contra a prática de iniciar as sessões com atrasos, que 
despertavam o desconforto dos próprios ministros114 e da imprensa,115 
Cármen Lúcia tomou a medida enérgica de iniciar as sessões pon-
tualmente às 14h,116 como prevê o regimento interno. Três medidas 
que, apesar de parecerem singelas, representam um compromisso 

114 COSTA, Fabiano. Marco Aurélio ironiza atrasos de colegas nas ses-
sões do mensalão. G1, 10 set. 2012. Disponível em: <https://goo.gl/
Wd44F3>. Acesso em: 09 mar. 2018.

115 SOARES, Rafael. Atrasos no Supremo já contabilizam ‘nove sessões 
perdidas’. O Globo, 26 out. 2012. Disponível em: <https://goo.gl/ajd-
8JW>. Acesso em: 09 mar. 2018.

116 ESTADÃO. Sociedade é preconceituosa com as mulheres, diz Cármen 
Lúcia em sessão do STF. 15 set. 2016. Disponível em: <https://goo.gl/
H3yG1w>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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com a gestão do plenário do Supremo. Ao tomar posse, a presidente 
também indicou uma série de temas substantivos que teriam algum 
tipo de prioridade na sua gestão: aborto por Zika,117 guerra fiscal, 
saúde, precatórios, etc.118

Após um ano de sua gestão, faltando mais um ano para o fim do 
seu mandato, é possível avaliar, dentre outras coisas, o efeito das 
medidas adotadas e da indicação de prioridades pela presidente. A 
equipe do projeto SUPRA monitorou diversos aspectos da pauta do 
plenário do Supremo nas 84 sessões plenárias realizadas. Os números 
são apresentados a seguir.

Um Supremo, muitas pautas

Analisar a pauta do Supremo é uma tarefa complexa, pois não existe 
uma, mas sim várias pautas. A primeira pauta é aquela prevista para 
julgamento. Essa pauta é divulgada com antecedência, por Cármen 
Lúcia, e traz uma lista de processos que possivelmente serão subme-
tidos a julgamento em uma sessão. Porém, fatores como o tempo 
limitado das sessões, a leitura de longos votos pelos ministros, ou 
mesmo a ausência de ministros no dia do julgamento, podem fazer 
com que um processo seja colocado na pauta, mas na hora H não 
seja submetido a julgamento.

A pauta prevista, portanto, é aquela composta pelos processos que 
o Supremo mostra a intenção de julgar nas sessões do plenário. Nos 
doze meses analisados, a pauta prevista foi composta por 525 processos. 
Nesse número estão incluídos os processos que apareceram repetida-
mente na pauta, por exemplo: a Petição 7074, apareceu quatro vezes 
na pauta do tribunal e, por conta disso, foi considerada como quatro 
processos do número total de 443.

Outra pauta do Supremo é aquela efetivamente submetida a jul-
gamento. Aqui, não basta a mera indicação de que o processo será 
julgado pelo plenário, mas sim a constatação de que o processo ao 

117 CARNEIRO, Luiz Orlando; SCOCUGLIA, Livia; FALCÃO, Márcio. 
Cármen Lúcia prepara pauta temática para o STF. JOTA, 23 set. 2016. 
Disponível em: <https://goo.gl/bhiFsg>. Acesso em: 09 set. 2018.

118 RAMALHO, Renan. Governadores discutem com Cármen Lúcia guerra 
fiscal, saúde e precatório. G1, 13 set. 2016. Disponível em: <https://
goo.gl/EwkDdr>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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menos começou a ser apreciado pelo plenário do tribunal. Ou seja, 
nessa pauta não são considerados aqueles processos que foram pre-
vistos na pauta, mas que, por alguma razão, não foram apreciados 
pelo Supremo. Sendo assim, o número cai de 525 para 277 processos. 
Isto é, pouco mais da metade dos processos previstos na pauta são 
submetidos a julgamento.

Essa segunda pauta, por sua vez, se divide em duas. Uma é composta 
pelos processos que tiveram o julgamento definitivo, no número de 
154 processos. A outra traz os processos que foram submetidos ao 
julgamento do plenário, mas que não tiveram o julgamento conclu-
ído na mesma sessão em que foram submetidos, o que representou 
o número de 123 processos.

Um gráfico pode ajudar na compreensão do ponto.

Processos previstos na pauta

Processos julgados com definitividade

Processos c/ julg. suspenso

Processos não apreciados
47%

29%

24%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Todos os números acima, no entanto, consideram as repetições de 
processos como se fossem processos diferentes, como explicado acima. 
Se forem desconsideradas tais repetições, chegamos a novas pautas, 
uma com 277 processos previstos para julgamento, e outra com 205 
processos submetidos a julgamento.

A pauta real do Supremo no primeiro ano de Cármen Lúcia, 
portanto, é composta de 205 processos. Esse é o número dos 
processos que, desconsideradas as repetições, foram submetidos a 
julgamento, dos quais 153 tiveram o julgamento concluído, e 52 
tiveram o julgamento suspenso. Logo, em 84 sessões, o Supremo 
teve em sua pauta 205 processos, ou seja, julgou em média 2,45 
processos por sessão.
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Processos pautados (excluídas as repetições)

Processos julgados com definitividade
Processos c/ julg. suspenso
Processos não apreciados

19%

26%
55%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para que serve a pauta?

A divulgação mensal da pauta tem méritos claros por proporcio-
nar uma previsibilidade maior para as sessões que serão realizadas. 
As partes, o público em geral, e a imprensa, sabem de antemão os 
assuntos que serão apreciados pelo plenário do tribunal. Mas a im-
previsibilidade foi superada?

Analisando os dados, o que se nota é que a previsibilidade conferida 
pela divulgação antecipada é apenas parcial, considerando que 72 
processos foram colocados na pauta, mas sequer foram apreciados 
pelo tribunal.

A ADI 2135, por exemplo, que discute a constitucionalidade da 
emenda constitucional que instituiu o regime jurídico único para 
os servidores públicos, foi incluída na pauta das sessões de 22/09/16, 
19/10/16, 14/12/16 e 09/03/17. Porém, nunca foi apreciada. Não 
está claro o que faz um processo ser incluído na pauta de sessões 
em quatro meses diferentes, não ser submetido a julgamento, e não 
retornar para as próximas pautas.

Vários processos aparecem na pauta diversas vezes, não são apre-
ciados, mas ainda assim não retornam para as sessões seguintes de 
julgamento, mesmo que o assunto mereça uma solução urgente, 
como o aborto por Zika ou a constitucionalidade da terceirização 
trabalhista. Neste sentido, a pauta do plenário parece não ser mais 
do que uma declaração de intenções: o processo é importante e por 
isso será julgado, mas não se sabe quando.

Além disso, por alguma razão, a ordem da pauta nem sempre foi 
obedecida. Isto é, não é garantido que o primeiro processo da pauta 
será aquele que inaugurará a sessão de julgamento do plenário. 
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Foi o que ocorreu em sete sessões – 15/09/16, 10/11/16, 17/11/16, 
11/05/17, 18/05/17, 25/05/17 e 01/08/17 –, em que, por indicação 
dos relatores, os processos não foram julgados, apesar de consta-
rem na pauta.

Quais ações dominam a pauta?

Ao analisar os 205 processos que compõem a pauta real do Supremo, 
a partir do tipo processual, o que se nota é uma tendência do tribunal 
por optar pelo julgamento de recursos.

A classe campeã de julgamentos é a dos recursos extraordinários, 
que representaram o número de 79 processos. Em segundo lugar 
vêm as ações diretas de inconstitucionalidade (64) e os mandados 
de segurança (15).

Em uma representação gráfica temos:

Número da pauta por categoria processual

Ações diversas

Número de MS

Outras ações diretas

Número de RCL

Número de ADI

Número de RE39%
15%

7%
3%

31%

5%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quais assuntos dominam a pauta?

Os dados também ajudam a analisar se os assuntos tidos como 
prioritários pela ministra Cármen Lúcia, como judicialização da 
saúde, guerra fiscal e aborto por Zika, foram aqueles submetidos ao 
julgamento do plenário.

A ADI 5581, que tem por objeto, entre outras coisas, a interrupção 
da gravidez por Zika, foi prevista na pauta da sessão do dia 07/12/2016. 
Porém, não foi submetida a julgamento, e não retornou para a pauta 
desde então.

Já sobre o direito à saúde, os dois processos que têm por objeto a 
discussão sobre a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos 
pelo poder público foram submetidos a julgamento do plenário duas 
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vezes, nas sessões de 15/09/16 e 28/09/16, e nesta última houve o 
pedido de vista pelo ministro Teori Zavascki. Porém, o assunto não 
voltou para a pauta depois do falecimento do ministro.

O direito tributário em geral, e a guerra fiscal em alguns casos, por 
sua vez, teve um amplo espaço na pauta do Supremo nos últimos 
doze meses, com 49 dos 205 processos, e alguns casos importantes, 
como o RE 574706, que declarou inconstitucional a inclusão do 
ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, o RE 593849, que prati-
camente eliminou o instituto da substituição tributária para frente,119 
e as ADI 2663 e 3796, em que foram declaradas inconstitucionais 
regras estaduais que haviam concedido benefícios tributários sem a 
aprovação do CONFAZ.120

Processos classificados por assunto

Direito Tributário

24%

Direito Processual
Civil e do Trabalho

7%

Direito Penal e 
Processual

5%
5%

Direito do Trabalho

9%

Outras ações

Direito Administrativo e outras 
matérias de direito público50%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quais ministros relatores mais tiveram processos 
submetidos a julgamento do plenário?

Em uma última perspectiva, também é possível analisar a pauta 
a partir das relatorias dos processos que foram submetidos a julga-
mento. Isto é, desconsideradas outras variáveis, quais são os ministros 
que mais conseguiram submeter os processos sob suas relatorias à 
apreciação do plenário do tribunal? Levada em conta a pauta dos 
processos efetivamente apreciados, incluindo-se aí a repetição de 
processos, nota-se que o ministro que mais teve processos de sua 

119 LUKIC, Melina Rocha. O fim da substituição tributária para frente? 
JOTA, 19 out. 2016. Disponível em: <https://goo.gl/dG8qFT>. Acesso 
em: 09 mar. 2018.

120 MENGARDO, Bárbara. STF modula decisões relacionadas à guerra 
fiscal. JOTA, 08 mar. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/QqTJvW>. 
Acesso em: 29 mar. 2018.
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relatoria submetidos a julgamento foi o ministro Marco Aurélio, com 
56 processos, seguido pelos ministros Cármen Lúcia, Rosa Weber, 
Edson Fachin e Dias Toffoli.

Número de processos por relatoria

Teori Zavascki*

Alexandre de Morais*

Edson Fachin

Roberto Barroso

Rosa Weber

Luiz Fux

Ricardo Lewandowski

Gilmar Mendes

Marco Aurélio

Celso de Mello

Dias Toffoli

Cármen Lúcia

3

7

35

22

35

23

6

17

56

4

34

35

Fonte: Elaborado pelo autor.

Conclusão

A análise dos dados das pautas das 84 sessões sob a presidência de 
Cármen Lúcia dá indícios de que, apesar das elogiáveis tentativas 
da ministra presidente de divulgar antecipadamente quais processos 
serão objeto de julgamento pelo plenário do Supremo no mês se-
guinte, bem como pontualidade no início das sessões e a realização 
de sessões extras, as medidas não foram suficientes para eliminar por 
completo a imprevisibilidade e a falta de transparência que permeia 
a escolha dos processos que serão pautados pelo tribunal e subme-
tidos ao julgamento do seu plenário, ou mesmo para fazer com que 
o tribunal julgasse todos os processos previstos. Mais de 25% dos 
processos incluídos na pauta prevista sequer foram apreciados pelo 
tribunal, ainda que alguns deles tenham aparecido na pauta duas, 
três ou mesmo quatro vezes.

Além disso, para saber a chance de um processo ser pautado e apre-
ciado, fatores como o ministro relator, o assunto, ou mesmo a categoria 
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processual podem ser importantes indicadores para indicar a probabili-
dade do processo vir a ser julgado. Em um cenário em que o tribunal 
possui, por um lado, uma grande quantidade de casos pendentes de 
julgamento121 e, de outro, uma limitação do tempo em que pode se 
debruçar sobre esses assuntos – já que, como regra, são realizadas apenas 
duas sessões semanais, de quatro horas cada –, isso não é desprezível.

Apesar dos esforços, gerir a pauta do plenário do Supremo, no final 
das contas, passa por fatores que são de difícil controle por parte da 
presidente. O início pontual às 14h não impede, por exemplo, que o 
ministro relator leia seu voto por mais de duas horas, o que faz com 
que, na prática, reste pouco tempo para decidir os outros processos 
previstos. Indicar disposição para julgar determinados temas não 
anula o poder do relator do processo de determinar quando aqueles 
autos estarão liberados para o julgamento. Gerir a pauta do plenário 
envolve controlar a atuação individual dos ministros que adotam 
práticas que desfavorecem o julgamento pelo plenário.122 Isso não 
é uma tarefa fácil e depende em grande medida da colaboração e 
comprometimento dos demais membros do tribunal.

O Supremo se apresenta, assim, como um tribunal de muitas pau-
tas. A pauta do que quer julgar, mas não consegue; a do que aprecia, 
mas não julga; a do que aprecia e julga; e também a de quem julga. 
Para descobrir o que ocorrerá com um processo, é necessário, a cada 
dia, saber qual dessas pautas prevalecerá no plenário do Supremo.

121 PEREIRA, Thomaz. 714 processos para revolucionar o Supremo. JOTA, 
17 maio 2017. Disponível em: <https://goo.gl/oPbPzS>. Acesso em: 09 
mar. 2018.

122 FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck. Onze Supremos: 
todos contra o plenário. JOTA, 01 fev. 2017. Disponível em: <https://
goo.gl/KUmYrt>. Acesso em: 09 mar. 2018.



FORO 
PRIVILEGIADO 

E  
O  

SUPREMO 



96

13

SARNEY, SUPREMO E FORO PRIVILEGIADO

Silvana Batini
09 | 03 | 2017

Se o critério é “conveniência do processo”, qual  
conveniência se privilegia em cada decisão?

O Supremo decidiu que o ex-presidente José Sarney, hoje um 
cidadão sem qualquer cargo político, deve ser julgado pelo tribunal. 
Essa decisão toca em uma questão fundamental: em que situações 
quem não tem prerrogativa de foro deve, mesmo assim, ser julgado 
diretamente pelo Supremo? A lei parece clara, mas a realidade é 
complexa e a jurisprudência do Supremo é tortuosa.

Segundo o Código de Processo Penal, se uma pessoa comum pratica 
um crime em coautoria com uma autoridade que tenha essa prer-
rogativa, pode responder por este crime diretamente no Supremo. 
Mas, em concreto, é difícil traçar uma linha clara separando esses 
casos daqueles em que o tribunal desmembra o processo e manda o 
réu comum para a primeira instância.

Em meio a Lava Jato – e depois do Mensalão –, essa questão se 
tornou urgente. Nos anos 90, a advogada Jorgina de Freitas, que 
respondia por fraudes contra a previdência perante o Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro, por força da presença de um juiz entre 
os acusados, tentou desmembrar seu processo. Considerava que o 
foro no tribunal de segundo grau não lhe trazia qualquer privilégio, 
porque suprimia um grau de recurso, violando assim a Constituição 
e tratados internacionais. Foi ao Supremo, mas perdeu. Duas décadas 
depois, o cenário atual ainda é de instabilidade e incerteza.

No julgamento do Mensalão (AP 470), de 38 réus, apenas três eram 
autoridades com foro no Supremo. O ex-ministro Márcio Thomaz 
Bastos defendeu a tese do desmembramento do processo em relação 
aos 35 “comuns” – pedindo que eles fossem julgados na primeira 
instância. O Supremo não concordou, decidindo que todos os réus 
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responderiam em conjunto. Foi assim que Marcos Valério e tantos 
outros sem prerrogativa de foro acabaram condenados em primeira 
e única instância pelo tribunal.

Mas esse entendimento não se sedimentou. A manutenção desta 
regra dificultava o trâmite dos processos. Não raro, autoridades 
que cometem crimes, o fazem na companhia e com o auxílio 
de pessoas sem foro, ou que perdem o foro. Agrupar todos os 
envolvidos em um único processo envolve uma logística muito 
mais complexa. Um custo frente ao qual, desde o Mensalão, o 
Supremo parece hesitar.

Na chamada Operação Furacão (2006), o Supremo decidiu pelo 
desmembramento. Manteve para si o processo contra um Ministro do 
STJ, que atraiu a competência daquele tribunal, e o estendeu a dois 
desembargadores federais e um procurador regional da república que 
teriam foro, em princípio, no STJ. Os demais – policiais e bicheiros 
– retornaram para o primeiro grau, no Rio de Janeiro.

O critério passou a ser, em princípio, que a concentração do feito ou 
sua separação, seria decidida caso a caso, em função da conveniência 
do processo. Parâmetro muito subjetivo, frágil e inseguro.

A Lava Jato trouxe de volta o problema em uma escala nunca antes 
vista: pessoas comuns processadas em Curitiba, e seus coautores com 
foro, no Supremo. Imaginar que a presença de deputados, senadores 
e ministros, dentre os envolvidos na Lava Jato, pudesse atrair para o 
Supremo todos os processos, seria o mesmo que renunciar a qual-
quer esperança de eficácia. O Supremo jamais teria condições de 
acompanhar a investigação, processar e julgar todo este universo de 
atores e fatos. Não apenas por menor especialização nessas tarefas, 
mas sobretudo porque, literalmente, tem muito mais o que fazer. 
Separar passou a ser a regra. Para o bem e para o mal.

Em setembro de 2015, a senadora Gleisi Hoffman e seu marido 
Paulo Bernardo, investigados por supostas fraudes em empréstimos 
consignados, viram-se separados no Inquérito 4130. Por maioria, 
os ministros mantiveram Gleisi no Supremo, mas remeteram o 
processo de Paulo Bernardo para São Paulo. Em julho de 2016, o 
Supremo mandou os familiares de Eduardo Cunha se haverem com 
Sergio Moro em Curitiba, preservando o então deputado federal 
em Brasília. Cunha só perdeu o foro quando perdeu o mandato. E 
aí foi preso – por ordem do juiz de primeira instância.
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Como encaixar, nesse percurso jurisprudencial, a decisão da 2ª 
Turma do Supremo mantendo o inquérito de Sarney – hoje sem 
prerrogativa de foro – junto aos dos senadores Renan Calheiros e 
Romero Jucá? Será virada jurisprudencial ou exceção à tendência 
anterior? O argumento vencedor, contra a posição do relator Fachin, 
foi o de que as investigações contra Sarney estavam diretamente liga-
das àquelas empreendidas contra Renan e Jucá. Mas qual a diferença, 
então, com relação à investigação contra a senadora Gleisi Hoffman? 
E a investigação contra Eduardo Cunha, não estava ligada àquela 
de seus familiares?

É difícil identificar o quê, no caso Sarney, o diferencia daqueles 
casos recentes, e ligados também à Operação Lava Jato, em que a 
decisão foi pelo desmembramento. Se o critério é “conveniência 
do processo”, qual conveniência se privilegia em cada decisão? No 
momento em que o país discute a legitimidade do foro privilegiado, 
o mínimo que se pode esperar do Supremo é a fixação de regras cla-
ras e estáveis para aqueles que, isoladamente, não têm o privilégio. 
Aglutinar por conexão ou separar por racionalidade e economia 
processual não podem ocorrer ao sabor do momento. Especialmente 
porque autoridades, via de regra, pertencem ao universo da política. E 
há sempre a ameaça de que a política possa influenciar uma decisão 
como essas. Uma jurisprudência clara protege os investigados, mas 
também protege o próprio tribunal.

Além disso, se o Supremo não consegue se posicionar de forma 
uniforme diante da interpretação da norma de extensão do foro, não 
cumpre sua função de órgão de cúpula do Judiciário. Sinaliza mal 
para os demais tribunais do país, que também se defrontam com estas 
questões em relação às suas próprias autoridades: prefeitos, deputados 
estaduais, juízes e promotores, por exemplo. Também quanto a isso, 
a imprevisibilidade do Supremo corre o risco de contaminar todo 
o Judiciário.



99

14

TEMER, JANOT E A LISTA DE FACHIN: 
INVESTIGAR É POSSÍVEL

Diego Werneck Arguelhes
12 | 04 | 2017 

A imunidade é contra responsabilização penal, não contra fatos 
e seu efeito público. A Constituição exige que esperemos o fim 

do mandato para processarmos um presidente por fatos alheios à 
função. Mas não impede o juízo público sobre esses fatos.

A “lista de Fachin”, com 105 investigados na Lava Jato no Supremo, 
inclui oito ministros de estado123 – alguns muito próximos do presiden-
te Temer. Temer, porém, apesar de citado na delação da Odebrecht, 
está fora da lista. Não porque não haja qualquer suspeita sobre ele, 
mas porque o Procurador-geral da República, Rodrigo Janot, entende 
não ser possível investigar o presidente da República nesse caso.

Segundo Janot, durante seu mandato, o presidente da República 
tem “imunidade temporária a persecução penal” por fatos alheios ao 
exercício da função124 – o que incluiria quaisquer eventos ocorridos 
antes de assumir a presidência. Contudo, o texto constitucional não 
menciona expressamente “investigar” o presidente. Proíbe, sim, que 
ele seja “responsabilizado” por esses fatos na vigência de seu manda-
to.125 Mas investigar é responsabilizar?

123 FALCÃO, Márcio; SCOCUGLIA, Livia. Edson Fachin abre 74 in-
quéritos da Odebrecht no STF. JOTA, 11 abr. 2017. Disponível em: 
<https://goo.gl/V7a8Bf>. Acesso em: 09 mar. 2018.

124 PIRES, BRENO. PGR diz que não pode investigar Temer sobre doação 
ao PMDB em 2012. ESTADÃO, 31 mar. 2017. Disponível em: <https://
goo.gl/uUrqVX>. Acesso em: 09 mar. 2018.

125 PEREIRA, Thomaz. Nada a Temer? JOTA, 09 ago. 2016. Disponível 
em: <https://goo.gl/sd2yZ9>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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Sem dúvida, condenar é responsabilizar. E é razoável defender que, 
pela constituição, o presidente não poderia sequer ser denunciado 
e processado. Afinal, se não pode ser condenado, não faria sentido 
haver uma denúncia formal agora, que precisaria aguardar o fim do 
mandato para ser julgada. Teríamos um processo que não pode seguir 
para sua conclusão.

Mas essa imunidade não chega até o ato de investigar. Investigar 
não é sequer a denúncia, por parte do MP, na qual se pede a respon-
sabilização. Investigar produz informação, que pode ou não ser usada 
para uma futura denúncia e, talvez, responsabilização. Além disso, é 
a investigação agora que garantirá que o presidente possa ser efetiva-
mente julgado, no futuro, quando sair do cargo. Não apenas porque 
provas e testemunhas podem se tornar inacessíveis com o tempo, mas 
porque um presidente mal-intencionado pode usar seu cargo, nesse 
período de imunidade, para tornar mais difícil a investigação futura.126

Há, portanto, fortes argumentos – textuais e práticos – contra a lei-
tura ampliada que o PGR deu fez da imunidade presidencial. Embora 
essa me pareça a melhor interpretação do texto constitucional, não 
é a única possível. Disputas sobre o significado da Constituição são 
normais. Contudo, independentemente do mérito da interpretação 
que expande a imunidade presidencial, sua adoção pelo PGR no caso 
de Temer tem três implicações institucionais importantes.

Primeiro, o PGR retirou do Supremo a chance de decidir sobre sua 
própria jurisprudência. Como observei em Temer e Lava Jato: não é 
proibido investigar no passado ministros do Supremo já entenderam 
que a constituição permite a investigação. Em 1992, por exemplo, 
em inquérito sobre crimes – eleitorais – que Fernando Collor teria 
praticado durante a campanha, o ministro Celso de Mello observou 
que a imunidade presidencial “não impede que, por iniciativa do 
Ministério Público, sejam ordenadas e praticadas, na fase pré-proces-
sual do procedimento investigatório, diligências de caráter instrutório 
destinadas a […] viabilizar, no momento oportuno, o ajuizamento 
da ação penal”.127 Na época, nem todos os ministros concordaram. 

126 ARGUELHES, Diego Werneck. Temer e Lava Jato: não é proibido 
investigar. JOTA, 06 jan. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/NAjy35>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.

127 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INQUÉRITO Nº 672-6 
DISTRITO FEDERAL. Disponível em: <https://goo.gl/essdPn>. Acesso 
em: 29 mar. 2018.
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O inquérito foi arquivado sem uma decisão clara do Supremo sobre 
esse ponto.

A distinção entre investigar e processar reapareceu algumas vezes 
no Supremo desde então. Em especial, em 2015, o ministro Teori 
Zavascki voltou ao tema em inquérito sobre condutas que Dilma 
Rousseff teria praticado ainda no conselho diretor da Petrobrás. Ao 
aceitar o pedido do PGR de arquivamento por falta de indícios, 
Zavascki – dialogando diretamente, nos autos, com a tese de Janot – 
registrou que, na jurisprudência do Supremo, a constituição não proi-
biria a investigação no caso de Dilma se houvesse indícios para tanto.

O PGR pode discordar de Zavascki. Mas, no mínimo, houve ali 
uma sinalização de que há interpretações divergentes. E, se há diver-
gências sobre tema tão central, quem deve resolvê-las é o colegiado 
do Supremo. Contudo, ao pedir o arquivamento, Janot resolve esse 
conflito jurisprudencial nos seus próprios termos, e por suas próprias 
mãos, em instância única. Tornou-se assim o intérprete último da 
Constituição quanto à possibilidade de se investigar Temer.

Segundo, querendo ou não, além de imunizar juridicamente o 
presidente, acaba por imunizá-lo também politicamente. A imuni-
dade é contra responsabilização penal, não contra fatos e seu efeito 
público. A Constituição exige que esperemos o fim do mandato para 
processarmos um presidente por fatos alheios à função. Mas não 
impede o juízo público sobre esses fatos, que podem inclusive pesar 
na campanha eleitoral de 2018.

Terceiro, o PGR exerceu importante poder, mas nublando a res-
ponsabilidade por sua decisão. Pela Constituição, o PGR controla 
quando o presidente será denunciado. Consequentemente, deveria ser 
avaliado publicamente quanto ao uso que faz – ou não – deste poder 
em cada caso, considerando os fatos que apurou e que considera – ou 
não – suficientes para a denúncia. Com sua interpretação, porém, 
o PGR parece transferir a responsabilidade para a Constituição. Na 
prática, temos uma decisão de não-investigação, mas sem que o PGR 
figure claramente como responsável. Apresentou-se de mãos atadas, 
como se o texto constitucional o proibisse até mesmo decidir se in-
vestiga ou não. Mas essa imagem é enganosa. A constituição não se 
interpreta sozinha. A responsabilidade é de quem assim a interpretou.

A posição de Janot cria ainda um problema adicional para futuros 
PGRs. Nas indicações e sabatinas para o cargo, presidentes e se-
nadores autointeressados podem escolher candidatos com base na 
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pergunta: qual sua visão sobre a extensão da imunidade presidencial? 
Escolher investigar ou não depende do caso. Mas adotar ou não a 
posição de Janot sobre a imunidade presidencial é uma questão de 
direito. Pode ser respondida em tese. Para preservar a autonomia da 
instituição no futuro, portanto, seria preciso que o PGR de hoje não 
tentasse transformar seu monopólio da ação penal em monopólio da 
interpretação constitucional.
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RÉUS PODEM SER CANDIDATOS A 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA?

Felipe Recondo | Thomaz Pereira
04 | 05 | 2017 

Como proibir de ser candidato alguém contra quem não  
há nem sequer uma condenação ou apenas uma  

sentença de um juiz individual?

A crise política atual e a consequente incerteza sobre o quadro 
eleitoral de 2018 alimentam inúmeras dúvidas sobre quem serão 
os candidatos à Presidência da República no ano que vem. Mais do 
que isso, a pergunta que surge cada vez mais enfaticamente é: quem 
poderá se candidatar? E ainda mais especificamente: um réu pode 
disputar a Presidência da República? Apesar da nebulosidade do 
cenário, ou talvez por causa dela, perguntas como essa têm gerado 
falsos debates.

O tema ganhou destaque por causa de Lula, líder nas pesquisas 
eleitorais e réu no âmbito da Operação Lava Jato. Mas ele não é o 
único nessa situação. O segundo colocado na última pesquisa da 
Datafolha,128 Jair Bolsonaro, também é réu, em ação no Supremo. 
E outros pré-candidatos podem também virar réus, nos próximos 
meses, por conta das dezenas de inquéritos em andamento, princi-
palmente depois das delações premiadas de executivos da empreiteira 
Odebrecht.

A lista de réus-candidatos tende a crescer. Proibi-los de concorrer 
significaria, na prática, transferir para as mãos de juízes e de tribunais 
a definição de quem os partidos podem lançar como candidatos em 
2018, solapando suas legítimas estratégias de disputa de poder. A tese 
ganhou destaque porque ministros do Supremo divergiram sobre isso 

128 GIELOW, Igor. Lula amplia liderança para 2018, e Bolsonaro chega 
a 2º, diz Datafolha. Folha de S.Paulo, 30 abr. 2017. Disponível em: 
<https://goo.gl/bzqzdf>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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ao discutirem o tema “em on” e “em off” na imprensa. Declarações 
anônimas e públicas que, somadas, já representariam alguns votos 
em uma eventual ação no Supremo.

Nos autos, a maioria dos ministros do Supremo já votou no sentido 
de que político-réu pode ocupar cargo na linha sucessória, mas não 
poderia efetivamente assumir a Presidência da República. Então per-
gunta-se: se um réu não pode ocupar provisoriamente a Presidência, 
poderia um réu se candidatar e ser eleito para exercer o mandato?

Há, no entanto, dois problemas fundamentais com essa tese. Em 
primeiro lugar, ela nasce do desejo de estender uma proibição não 
expressa na Constituição e que já nasceu da interpretação criativa de 
parte dos ministros do Supremo para uma outra situação, já regulada 
pela Constituição, a qual estabelece que, uma vez eleito, o presidente 
da República tem imunidade temporária a persecução penal por fatos 
alheios ao exercício da função, não podendo ser responsabilizado por 
eventos ocorridos antes de assumir a presidência.

Assim, estender essa interpretação criativa para aplicá-la a candidatos 
exigira uma imensa ginástica interpretativa. O primeiro movimento – 
já em curso – é a Constituição estabelecer que o presidente que é alvo 
de uma denúncia aceita por crime cometido no exercício da função 
é afastado por 180 dias do cargo até o julgamento pelo Senado. Se 
o Presidente-réu não pode exercer o cargo, o presidente do Senado 
que é réu também não poderia exercê-lo. Este foi o entendimento 
do Supremo em julgamento de uma liminar em dezembro do ano 
passado. O segundo movimento é se o presidente do Senado ou da 
Câmara que é réu não pode exercer o cargo mesmo que provisoria-
mente, poderia um réu ser candidato, eleito e exercer por quatro 
anos a Presidência da República? Esse novo giro argumentativo 
transformaria uma interpretação inovadora da Constituição em uma 
nova cláusula de inelegibilidade.

A Constituição, afirmam os juristas, é um documento aberto, mas 
será inesgotável? O segundo problema é que já existe hoje uma lei 
que regula essa questão: a Lei da Ficha Limpa. Caso algum presi-
denciável tenha sua condenação em primeira instância confirmada 
em grau recursal – ou, para aqueles que tem foro privilegiado, seja 
condenado diretamente pelo Supremo – ele ou ela será automati-
camente inelegível. Só que a Ficha Limpa previu especificamente 
que a inelegibilidade só ocorre após decisão transitada em julgado ou 
proferida por órgão judicial colegiado. E por bons motivos. Sem isso, 
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a proibição limitaria gravemente a presunção de inocência, tornando 
talvez a lei inconstitucional. Afinal, como proibir de ser candidato 
alguém contra quem não há nem sequer uma condenação ou apenas 
uma sentença de um juiz individual?

Diante de tudo isso, e sem qualquer ação em que se discuta esse 
tema no momento, por que estamos falando dessa tese? O fato jor-
nalístico, em si, foi gerado por ministros do Supremo discutindo o 
tema nas páginas dos jornais, mas o pano de fundo é o desejo de que 
este ou aquele político não seja candidato. A quem interessa que o 
judiciário defina quem pode ou não ser candidato à Presidência? 
Quem ganha com a antecipação desse tipo de posicionamento na 
imprensa? Quem tiver contas a acertar com o Judiciário, mais cedo 
ou mais tarde, deve pagar. E, se mesmo assim puder ser candidato 
à Presidência, terá pela frente o implacável julgamento das urnas. 
Nada mais democrático.
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LAVA JATO: E SE O FORO 
PRIVILEGIADO ACABAR?

Silvana Batini
09 | 05 | 2017 

O fim do foro não retiraria o Supremo do cenário  
da Lava Jato. Longe disso

O envolvimento de autoridades na Lava Jato determinou, desde 
o início, uma partição de competências extremas: pessoas comuns 
julgadas em Curitiba, em primeiro grau de jurisdição, e deputados 
federais e senadores no Supremo, o último grau. Enquanto o núme-
ro de envolvidos no Supremo estava em torno de poucas dezenas, 
pôde a duplicidade de foros ser administrada de forma razoável. O 
inevitável descompasso de velocidades entre a primeira e a última 
instância gerou algum desgaste. Acabou diluído, porém, em meio a 
algumas medidas duras e inéditas que o tribunal adotou – a prisão 
de um senador, o recebimento da denúncia contra o presidente do 
Senado e seu afastamento da linha sucessória, além do afastamento 
do presidente da Câmara.

Entretanto, a recente aceleração de delações premiadas espargiu 
autoridades investigadas em todos os graus da estrutura judiciária e 
em diversos estados da federação, além de acumular mais nomes na 
conta do Supremo. As inevitáveis comparações entre o ritmo ágil das 
ações de Curitiba e o compasso lento das ações do Supremo retorna-
ram com força. O foro privilegiado está em xeque e agora Supremo 
e Congresso avançam em medidas para reformá-lo.

No Senado, a proposta de emenda constitucional aprovada em 
primeiro turno de votações é radical e preserva o foro apenas para 
os chefes de poderes. No Supremo, a proposta do ministro Barroso, 
em caso concreto envolvendo um prefeito, faz uma interpretação 
restritiva da Constituição para preservar o foro apenas aos que tiverem 
cometido crimes no exercício do cargo.
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Mas como ficaria a Lava jato neste cenário de mudanças? A proposta 
de restrição de foro a ser apreciada pelo Supremo ainda este mês, 
em princípio, teria pouco impacto na Lava Jato. Até onde se sabe 
a maioria dos investigados detentores de foro teriam praticado seus 
crimes no exercício de seus cargos. A menos que o Supremo amplie 
a proposta do ministro Barroso para decidir também a questão da 
competência quando o detentor perde o mandato no curso da ação, 
pouca coisa mudaria nestes processos.

Já a PEC do fim do foro no Senado teria impacto variado nos 
processos da Lava Jato, dependendo do momento processual em 
que entrasse em vigor. Se a PEC fosse aprovada hoje – 09 de maio 
de 2017 –, somente as investigações contra Eunício de Oliveira e 
Rodrigo Maia permaneceriam no Supremo e apenas enquanto eles 
fossem presidentes dessas casas. Dificilmente um processo contra 
eles terminaria antes de seus mandatos. Os demais casos envolven-
do parlamentares sofreriam o chamado declínio de competência, e 
seriam enviados para juízes de primeira instância pelo Brasil afora.

No caso de inquéritos instaurados contra deputados federais e 
senadores, a situação seria simples. Não há foro privilegiado para 
investigação, a polícia que investiga um deputado é a mesma que 
investiga um homem comum. O que muda é a forma de tramitação 
do inquérito que, nos casos de autoridades, são acompanhados de 
perto pelo ministro do Supremo que detém a relatoria. Com o fim 
do foro, a tramitação de um inquérito contra um deputado ou sena-
dor passaria a ser comum, entre polícia e Ministério Público, com 
intervenção judicial apenas em casos pontuais de necessidade de 
medidas constritivas, como quebras de sigilo, mandados de busca 
ou mesmo prisões.

Nos casos em que já há denúncia oferecida, ou mesmo recebida, 
em princípio o declínio para a primeira instância seria imediato, com 
aproveitamento de todos os atos já praticados no processo. Por se 
tratar de alteração superveniente da competência, o juiz de primeiro 
grau receberia o processo no estado em que se encontra, bastando 
prosseguir com ele. Neste caso, mais cedo ou mais tarde, o processo 
poderia, em grau de recurso, ir parar novamente no Supremo, que 
um dia reveria, em última instância, o processo que ele mesmo co-
meçou a julgar.

O trâmite de deslocamento de processos entre instâncias diferen-
tes envolve burocracia e pode consumir algum tempo. Tempo para 
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que novos envolvidos tomem pé dos fatos. Nada que não possa ser 
superado com tecnologia e racionalidade. Isto já vem acontecendo 
na Lava Jato com réus que perderam o foro privilegiado, como foi o 
caso de Eduardo Cunha, cujo processo ganhou notória agilidade ao 
ser deslocado para a Curitiba. Não se pode desconsiderar, todavia, o 
fato de que, tanto Sergio Moro quanto a força tarefa do Ministério 
Público, trabalham com exclusividade nos casos da Lava Jato. É 
um modelo que não poderá ser reproduzido em todos os casos de 
declínio de competência.

O fim do foro retiraria também a competência do STJ para inves-
tigar e processar os governadores citados nas delações. Igualmente, 
deputados estaduais e prefeitos teriam que se haver com a justiça de 
primeiro grau. Não, necessariamente, com Sergio Moro, já que a 
competência de Curitiba, segundo decisão do Supremo, se restringe 
a fatos envolvendo a Petrobrás.

O fim do foro, portanto, não retiraria o Supremo do cenário da 
Lava Jato. Longe disso. Basta lembrar que as recentes decisões de 
revogação de prisões preventivas envolvem réus sem foro privilegiado. 
Genu, Bumlai, Eike Batista e José Dirceu e agora Palocci são cidadãos 
comuns. O Supremo analisa seus casos por força da competência 
ampliada que tem para examinar habeas corpus, sem paralelos no 
direito comparado.

Ou seja, mesmo que essas ações não sejam mais julgadas inicial-
mente pelo Supremo, provavelmente só chegarão ao fim quando o 
Supremo eventualmente se pronunciar sobre elas. No final, como o 
caso de Palocci ilustra tão bem, para o bem e para o mal, o Supremo 
continuará ditando os rumos da Lava Jato. Quanto a isto, não há 
projetos de alteração à vista. 
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TEMER E AS GRAVAÇÕES:  
O INQUÉRITO PRECISA PROSSEGUIR

Silvana Batini
23 | 05 | 2017 

A bola agora está com o PGR. Este é o sistema e o rito.  
Não convém que o Supremo altere isso só por se tratar do Presidente

Os advogados do Presidente Temer desistiram do pedido de suspen-
são de inquérito e produziram sua própria perícia nos áudios de Joesley 
Batista. O laudo atestou sua suposta imprestabilidade. Aparentemente 
a defesa aposta suas fichas em uma defesa meramente processual – a 
validade da prova, evitando confrontar os fatos. Na Lava Jato, esta 
estratégia não vem dando certo.

A princípio, a defesa pretendeu suspender o inquérito até que se 
realizasse uma perícia nas gravações. Ninguém se opôs a esta perícia. 
A PGR apenas destacou que a realização de uma perícia técnica no 
principal indício de crime era providência a ser tomada no próprio 
inquérito. Não faz mesmo sentido suspender uma investigação até 
que se realize uma diligência investigatória. A perícia foi determi-
nada pelo Ministro Fachin e será realizada pelo Instituto Nacional 
de Criminalística dentro do instrumento formal de investigação 
instaurado contra o Presidente: o Inquérito.

Mas eufemismos nestas horas não são bem-vindos. Melhor é chamar 
as coisas pelo que elas realmente são. Não há suspensão de inquérito 
nesta hipótese. O que a defesa pretendia e, a teor do que obteve com 
a produção de um laudo particular, continua pretendendo, é trancar 
o inquérito por suposta ausência de justa causa. A tese é simples e 
já foi brandida pelo próprio presidente: se o principal indício que 
embasou o pedido de investigação não for confiável, cai a justificativa 
para se deflagrar uma investida contra ele.

Ocorre que as coisas não são assim tão simples. Na prática, não se 
tranca inquérito assim facilmente. Pelo menos esta vem sendo a juris-
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prudência tranquila do Supremo. Dados levantados pelo Supremo em 
Números da FGV Direito Rio apontam que desde 2015, no Supremo, 
a taxa de sucesso de pedidos liminares em habeas corpus que versavam 
sobre trancamento foi de 12,37% e a de HCs que pediam a suspensão 
foi de 22,86%, ambos consideravelmente menores do que a taxa de 
sucesso de HCs em geral, de 35,12% no período. Com relação ao 
mérito, a situação é ligeiramente diferente: HCs que tratavam de 
suspensão tiveram sucesso apenas 4,68% das vezes, enquanto aqueles 
que tratavam de trancamento tiveram taxa de sucesso de 9,41%. Além 
disso, no mesmo período, excetuando-se os arquivamentos pedidos 
pela própria PGR, o Supremo não trancou nenhum inquérito contra 
autoridade com foro privilegiado. Salvo nas hipóteses de manifesta 
e indiscutível ausência de elementos mínimos não se deve trancar 
uma investigação. Ao final, pode-se até não chegar a uma conclusão 
definitiva, mas impedir que se investigue é negar um direito legíti-
mo da sociedade de elucidar fatos relevantes. Isso também é devido 
processo legal.

Se se comprovarem adulterações no áudio será necessário avançar 
para saber o que foi cortado ou editado. Ele é importante como base 
para as investigações, mas não é o único elemento que as fundamenta. 
De mais a mais, os trechos da gravação que formam os indícios de 
crimes são incontroversos, vale dizer: foram confirmados pelo próprio 
Presidente nas diversas oportunidades em que se manifestou sobre 
eles. Não negou a visita, o horário, os métodos de ingresso no palácio 
e muito menos os temas tratados. Deu, isto sim, uma interpretação 
diversa para os diálogos, mas jamais os repudiou.

Já vimos isto acontecer com Dilma Rousseff, quando admitiu a 
conversa com Lula e que foi tornada pública pelo juiz Moro. Esse 
reconhecimento foi valorado pelo ministro Gilmar quando deu a 
liminar que impediu Lula de assumir o cargo de Ministro. Em ambos 
os casos, o valor da gravação é garantido por fonte independente – o 
próprio interlocutor gravado.

Não há base jurídica, tampouco, para a retirada dos áudios do in-
quérito. Só se retiram dos autos provas ilícitas e nada autoriza afirmar 
que esta prova seja inválida. Foi objeto de uma colaboração premiada 
tratada com o PGR e homologada por um ministro do Supremo. É 
mais do que suficiente para justificar uma ampla apuração dos fatos. 
Se a gravação terá ou não força para comprovar os crimes é outra 
história, mas ainda é muito cedo para este juízo. Inquéritos se desti-
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nam a permitir ao Ministério Público oferecer uma acusação formal 
com base nos elementos da investigação ou pedir o arquivamento. 
Portanto, a bola agora está com o PGR. Este é o sistema e o rito. Não 
convém que o Supremo altere isso só por se tratar do Presidente.

A dignidade do cargo e a estabilidade institucional são protegidas de 
outra forma: a Constituição dá imunidade ao Presidente sobre fatos 
cometidos fora de seu mandato, o que, neste caso não se aplica por 
razões óbvias. A outra proteção é conferida pela política: se o PGR 
decidir denunciar o Presidente, a Câmara deverá autorizar a abertura 
da ação penal por 2/3 de seus membros e ele não poderá ser preso 
até a sentença final.

O Supremo fará bem se se ativer aos aspectos jurídicos e conferir 
tratamento republicano ao inquérito, deixando que ele prossiga. Basta 
seguir sua jurisprudência. Independentemente do que venha a acon-
tecer, é preciso conhecer a verdade. A nação merece ao menos isto.
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FORO PRIVILEGIADO: ENTRE 
FATOS E ARGUMENTOS

Thomaz Pereira | Ivar A  Hartmann
02 | 06 | 2017 

O foro privilegiado é um tratamento pouco republicano das 
autoridades? O Supremo tem sido eficiente ao cumprir  

a tarefa de julgar essas autoridades? 

O foro privilegiado é um privilégio? O foro privilegiado é ineficien-
te? O que torna o foro privilegiado um privilégio é a sua ineficiência? 
Essas perguntas tão distintas estão misturadas no debate atual sobre a 
constitucionalidade do foro privilegiado. Mas é preciso respondê-las 
separadamente.

Privilégio?

Em seu voto, o ministro Luís Roberto Barroso propõe interpretar 
o foro de maneira restritiva que só vale para crimes (i) cometidos no 
decorrer do mandato e (ii) relacionados ao exercício da função pública. 
Fora dessas condições, o foro seria um privilégio problemático em 
uma constituição republicana. Nisso, foi acompanhado pelos ministros 
Marco Aurélio, Rosa Weber e Cármen Lúcia.

Não há até aqui discussão sobre eficiência, mas sim sobre igualdade. 
Será que garantir que um detentor de cargo público seja julgado pelo 
Supremo, mesmo por crimes sem relação com o cargo, não é uma 
desigualdade excessiva?

Eficiente?

Em contraste, outros ministros enfocaram a questão de se o Supremo 
cumpre bem ou não a tarefa de julgar essas autoridades. Alexandre 
de Moraes parece considerar que o Supremo talvez seja mais efi-
ciente que o restante do Judiciário para julgar essas ações. Se isso for 
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verdade, eliminar o foro privilegiado poderia na verdade gerar mais 
impunidade.

Os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli parecem concordar 
– Mendes se insurgindo contra pesquisa do projeto Supremo em 
Números da FGV Direito Rio129 e Toffoli apresentando dados indivi-
duais sobre a eficiência de seu próprio gabinete. Contudo, permanece 
o fato público e notório de que, por algum motivo, réus parecem 
preferir ser julgados pelo Supremo, como lembrou Barroso.

Privilégio porque ineficiente?

Até aqui, parecem estar em jogo planos totalmente independentes. 
O foro privilegiado é um tratamento pouco republicano das autori-
dades? O Supremo tem sido eficiente ao cumprir a tarefa de julgar 
essas autoridades?

As duas dimensões, porém, estão em contato. Antes de pedir vista, 
o ministro Alexandre de Moraes as conectou em sua manifestação no 
plenário. Saber se há ou não um privilégio dependeria de saber se o 
Supremo cumpre bem ou não a tarefa de julgar essas autoridades. A 
complexidade do tema foi sua justificativa para pedir vista.

Quando o julgamento reiniciar, os ministros precisarão afinal en-
frentar a relação entre a dimensão de princípio – ser julgado pelo 
Supremo é um tratamento desigual? – e a dimensão pragmática – o 
julgamento pelo Supremo tem funcionado bem? De que maneira 
os dados sobre como o foro funciona na prática devem influenciar a 
decisão sobre a constitucionalidade?

Soluções requerem diagnósticos

As duas dimensões podem se relacionar com os dados informando a 
interpretação da constituição, mas é um erro considerar que elas são 
a mesma coisa. Quando o relatório do Supremo em Números aponta 
que apenas 5,94% das ações penais começaram – por inquérito – e 
terminaram com julgamento de mérito no Supremo, isso não nos 
diz nada, por si só, sobre a constitucionalidade do foro. Apenas revela 
a realidade do processamento. Diante desse dado, a reação pode 

129 SUPREMO EM NÚMEROS. Relatórios. Disponível em: <https://goo.
gl/3p1RU5>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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ser tanto restringir o foro, quanto torná-lo mais efetivo, garantindo 
que 100% das ações penais iniciadas no Supremo ali permaneçam 
e terminem.

Na verdade, é possível pensar em soluções distintas, e até antagôni-
cas, a partir de um mesmo diagnóstico e dos mesmos dados. De um 
lado, diminuir os casos nos quais há prerrogativa de foro é combater 
o “sobe e desce” processual. Se os casos começam sempre “de bai-
xo” e não podem subir ou descer por decisão alheia ao Judiciário, 
não haveria mais esse problema. Reduzindo-se o foro, o mal seria 
cortado pela raiz.

Por outro, se um dos problemas que geram a ineficiência do foro 
é exatamente essa subida e descida entre instâncias, uma solução 
antagônica seria preservar sob competência do Supremo (e de outros 
tribunais) processos que ali se iniciaram, mesmo que o réu depois 
venha a perder a prerrogativa de foro. Assim, a eficiência é combatida 
julgando-se como se foro privilegiado tivesse quem não o tem mais

O caso concreto a partir do qual o Supremo discute a tese jurídica 
ilustra exatamente essa questão: os fatos teriam ocorrido em 2008, o 
julgamento se iniciou no TRE em 2013 – porque, na época, o acusado 
tinha prerrogativa de foro por ser prefeito – encerrado o seu mandato, 
então sem qualquer prerrogativa, o caso “desceu” para a primeira 
instância, mas em 2015 ele tomou posse na Câmara dos Deputados 
e, como passou a ter foro no Supremo, o caso “subiu” até lá, mas, 
reeleito prefeito em 2016, abriu mão da cadeira no Congresso quando 
o processo já se encontrava liberado para julgamento no Supremo. 
Agora discute-se se o caso deve “descer” mais uma vez.

Neste caso específico é possível que o Supremo tenha, até aqui, 
sido particularmente eficiente, mas, independentemente disso, ele 
exemplifica bem porque o funcionamento atual do foro privilegia-
do, com a possibilidade de múltiplas interrupções no andamento 
do processo pela subida e descida entre instâncias, pode gerar 
impunidade.

Mas seria esse apenas um caso isolado ou ele é de fato representa-
tivo do funcionamento normal do sistema? Responder essa pergunta 
exige olhar o problema de forma geral. Pesquisas como o relatório 
do Supremo em Números da FGV Direito Rio permitem exata-
mente isso.
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O projeto Supremo em Números da FGV Direito Rio, agora em seu 
quinto relatório130 permite conhecer e compreender as características 
sistêmicas da prática no tribunal, diferentemente de levantamentos 
sobre gabinetes isolados ou exemplos baseados em casos excepcionais 
como o Mensalão. Pesquisas como essa não apontam uma forma 
única e obrigatória de tratamento das patologias encontradas. Porém, 
não é possível fazer boas escolhas entre possíveis tratamentos sem 
informações sobre a realidade do problema.

A eventual ineficiência do foro privilegiado no Supremo é um 
argumento para tornar esses processos mais eficientes, não neces-
sariamente para que o instituto seja inconstitucional. Há inclusive 
maneiras de fazer isso que preservam e até expandem o foro em cer-
tos casos – como visto acima – e muitos argumentos diferentes que 
podem ser feitos a partir dos fatos apontados. Contra a importância 
de haver clareza quanto aos próprios fatos, no entanto, não parece 
haver qualquer disputa ou argumento.

130 FALCÃO, Joaquim; HARTMANN, Ivar A.; ALMEIDA, Guilherme da 
Franca Couto Fernandes de; CHAVEZ FILHO, Luciano de Oliveira. 
V Relatório Supremo em Números: o foro privilegiado e o Supremo. 
Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2017. Disponível em: <https://goo.
gl/Tk4vmW>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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O SUPREMO DEVE SUSPENDER A 
DENÚNCIA CONTRA TEMER?

Diego Werneck Arguelhes
18 | 09 | 2017 

O papel do Supremo nesta fase é apenas aguardar –  
sem impedir o PGR de exercer sua função constitucional, 

 sem inventar uma nova proteção para Temer,  
e sem imaginar inéditos poderes para seus ministros. 

A pergunta tem implicações práticas claras. A suspensão nesta fase 
tornará ainda mais difícil, no Brasil, processar um presidente por cri-
me comum. Afinal, antes mesmo que a Câmara possa se pronunciar 
sobre a denúncia, qualquer preliminar levantada pela defesa terá 
que ser resolvida pelo Supremo. Cria-se assim mais uma barreira 
institucional à responsabilização do presidente. Ou seja, suspender 
é proteger Temer. Entretanto, enviar a denúncia para a Câmara não 
é atacar Temer. É apenas seguir o rito constitucional – que, aliás, já 
dá uma série de proteções ao presidente:

No caso de impeachment por crime de responsabilidade, qualquer 
cidadão pode denunciar o presidente. No caso de crime comum, po-
rém, a denúncia só pode ser feita pelo Procurador-geral da República. 
Esta é uma grande barreira inicial, já que o PGR passa por sérios filtros 
políticos: nomeado pelo próprio presidente, sabatinado e confirmado 
por uma maioria de Senadores, para um mandato de apenas dois anos.

Da acusação do PGR a uma eventual condenação, a denúncia 
passa ainda por duas outras instituições. A Câmara precisa autorizar 
o processo por dois terços de seus membros. Este é o quórum mais 
alto que a Constituição prevê para qualquer decisão legislativa – mais 
alto que o de emenda constitucional. Uma barreira política difícil 
de superar.

O julgamento em si caberá ao Supremo. Antes disso, porém, logo 
após a fase da Câmara, os ministros decidirão se recebem ou não a 
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denúncia – isto é, se há elementos mínimos que justifiquem o jul-
gamento, e se a denúncia contém algum problema formal grave. É 
neste ponto que os ministros teriam a primeira chance de decidir, 
por exemplo, como lidar com os fatos posteriores à delação da JBS. 
E é neste ponto, e apenas neste ponto, que o controle do timing do 
processo contra o presidente passará de fato para mãos do Supremo. 
Não antes.

O Supremo é o terceiro e último a se pronunciar sobre a denún-
cia. Não há base constitucional para dar a seus ministros o poder 
adicional da primeira palavra – o poder de filtrar uma acusação feita 
pelo PGR, retardando ou impedindo que a Câmara exerça sua res-
ponsabilidade política.

Na verdade, no Brasil de hoje, há uma grave razão contra a inven-
ção dessa fase judicial prévia. Falar no “Supremo” como instituição 
coletiva é pouco além de uma figura de linguagem. Ministros podem 
tomar – e impedir – decisões importantes sozinhos, às vezes sem con-
trole pelo colegiado.131 O tempo e o destino de qualquer processo no 
tribunal depende de uma combinação de ações, estilos e estratégias 
pessoais de cada ministro.

No caso da denúncia, o relator, ministro Fachin, escolheu enviar 
a questão rapidamente ao plenário. A presidente, ministra Cármen 
Lúcia, escolheu colocar logo o caso em pauta. Se a denúncia for 
suspensa, porém, nada garante que a questão será de fato julgada com 
velocidade. O ritmo dependerá das complicadas e pouco transparentes 
interações entre os gabinetes e a presidência, sem nenhum tipo de 
controle. Mais ainda, um único ministro pode pedir vista132 e tentar 
forçar o silêncio do tribunal133 e, na prática, da própria Câmara – sobre 
a denúncia. Um pedido de vista que leve apenas a duração média na 

131 FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck. Onze Supremos: 
todos contra o plenário. JOTA, 01 fev. 2017. Disponível em: <https://
goo.gl/c5DFnF>. Acesso em: 09 mar. 2018.

132 ARGUELHES, Diego Werneck; HARTMANN, Ivar A. Timing Control 
without Docket Control: How Individual Justices Shape the Brazilian 
Supreme Court’s Agenda. Journal of Law and Courts, v. 5, n. 1, p. 
105-140, 2017. Disponível em: <https://goo.gl/f8kHHj>. Acesso em: 
09 mar. 2018.

133 FOLHA DE S.PAULO. Diego Werneck Arguelhes e Ivar A. Hartmann: 
Pedido de vista é poder de veto. 15 abr. 2015. Disponível em: <https://
goo.gl/mBTsSp>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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prática do tribunal134 significaria o processo voltar ao plenário já na 
época das eleições de 2018.

Esse seria um arranjo perverso, perigoso e injustificado. Uma mi-
noria de ministros – ou mesmo um único ministro, talvez indicado 
pelo próprio presidente denunciado – poderia decidir se e quando a 
denúncia feita pelo PGR chegaria de fato à Câmara.

Mas não é esse, felizmente, o rito adotado pela Constituição. Pode 
soar ingênuo exigir que o Supremo “apenas” aplique a Constituição, 
como se não houvesse necessidade de interpretar o texto consti-
tucional. Há muito espaço para debate sobre o alcance exato das 
proteções e garantias que a Constituição oferece ao presidente – por 
exemplo, se o presidente pode ser investigado por fatos estranhos ao 
exercício do mandato.135 Contudo, o caso agora em discussão não 
envolve qualquer cláusula constitucional vaga ou ambígua. Não se 
trata sequer de interpretar o que a “separação de poderes” exige. Os 
freios e contrapesos aplicáveis foram claramente previstos no texto 
constitucional – são muitos, aliás, e já protegem demais o presidente. 
Respeitar a “separação de poderes” aqui é simples. Basta seguir a 
ordem já determinada pela Constituição para que nossas instituições 
se manifestem sobre uma denúncia contra o presidente.

“O Supremo deve suspender a denúncia?”, no fim das contas, é a 
pergunta errada. Processar o presidente deve ser tão difícil quanto o 
rito constitucional expresso exige, e só. Nem mais, nem menos. A per-
gunta fundamental é: “a Constituição dá aos ministros do Supremo, 
colegiada ou individualmente, o poder de escolher se e quando a 
Câmara se pronunciará?”. O papel do Supremo nesta fase é apenas 
aguardar – sem impedir o PGR de exercer sua função constitucional, 
sem inventar uma nova proteção para Temer, e sem imaginar inéditos 
poderes para seus ministros.

134 ARGUELHES, Diego Werneck; HARTMANN, Ivar A. A irrelevância 
do Regimento Interno do STF. JOTA, 08 out. 2014. Disponível em: 
<https://goo.gl/kzKiJu>. Acesso em: 29 mar. 2018.

135 ARGUELHES, Diego Werneck. Temer, Janot e a lista de Fachin: 
investigar é possível. JOTA, 12 abr. 2017. Disponível em: <https://goo.
gl/EWuhNA>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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TEMER, PADILHA E MOREIRA: 
DESTINOS UNIDOS OU SEPARADOS?

Thomaz Pereira | Diego Werneck Arguelhes
24 | 10 | 2017 

Como explicar que um ministro tenha mais proteções 
constitucionais, para além do benefício do foro,  

do que deputados e senadores?

Dois terços dos deputados precisam autorizar o Supremo a anali-
sar a nova denúncia contra Michel Temer. Na primeira, não houve 
autorização. A denúncia contra Temer ficou suspensa até o fim de 
seu mandato, mas continuou normalmente em relação a Rodrigo 
Loures, um ex-deputado sem direito a foro privilegiado ou qualquer 
imunidade.

Na segunda denúncia, porém, há algo novo. Além de Temer e 
diversos ex-deputados, ela envolve também Eliseu Padilha e Moreira 
Franco, dois ministros de Estado. Mas de que maneira a votação da 
autorização da denúncia contra Temer afeta esses dois ministros?

Mais uma vez, como em outros momentos da crise política, testa-
mos dispositivos constitucionais que, idealmente, jamais deveriam ser 
testados. No entanto, a resposta a essa pergunta é simples: quando se 
trata de crimes comuns, o poder da Câmara de autorizar ou não só 
diz respeito ao destino do presidente. Não tem qualquer efeito sobre 
os demais réus, sejam eles ministros ou não.

Ou seja, apesar da atual polêmica na Câmara136 e no Supremo,137 

não há porque a Câmara votar separadamente sobre Padilha e Moreira 

136 AMARAL, Luciana. Oposição apresentará pedido para fatiar votação 
de denúncia contra Temer em plenário. UOL Notícias, 19 out. 2017. 
Disponível em: <https://goo.gl/HmVnhx>. Acesso em: 09 mar. 2018.

137 JOTA. Deputado vai ao STF para fatiar denúncia de Temer. 23 out. 2017. 
Disponível em: <https://goo.gl/BuWfLG>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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Franco exatamente porque não tem o poder de decidir sobre os seus 
destinos. Vota apenas uma vez, porque vota apenas sobre Temer. 
Não tem competência constitucional para decidir mais do que isso. 
Assim como não tem o poder de não autorizar o prosseguimento da 
denúncia em relação aos demais codenunciados: Rodrigo Loures, 
Eduardo Cunha, Henrique Alves e Geddel Vieira Lima.

Não houvesse Temer na denúncia, não haveria sequer esse debate. 
Compete ao Supremo processar e julgar originariamente ministros de 
Estado nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade 
(art. 102 da CF). E o Supremo já determinou que a necessidade de 
autorização da Câmara para a instauração de processo contra o presi-
dente e os ministros de Estado, “se restringe, no tocante aos Ministros 
de Estado, aos crimes comuns e de responsabilidade conexos com os 
da mesma natureza imputados ao Presidente da República” (QCr 
427/DF e Pet. 1.656/DF).

Apesar das opiniões em contrário,138 este precedente e outros no 
mesmo sentido não dizem nada sobre o que ocorre em relação aos 
ministros de Estado no caso da autorização em relação ao presidente 
não ser concedida. Dizem apenas que a votação é necessária, como 
de fato é, caso o presidente esteja na denúncia e que não é quando 
ele não está e denuncia-se apenas os seus ministros. Ou seja, uma 
vez que não é necessária autorização da Câmara quando o presidente 
não está incluído na denúncia, estes precedentes, na verdade, deixam 
claro que que a autorização diz respeito apenas ao presidente, e não 
é direito do ministro de Estado.

Assim, segundo a jurisprudência do Supremo, caso tivessem sido 
denunciados apenas Moreira Franco, Padilha e os demais ex-deputa-
dos não caberia à Câmara autorizar a denúncia contra eles – mesmo 
na condição de ministros de Estado. É a presença do presidente na 
denúncia que exige a intervenção dos deputados. Mas, se a presença 
de Temer na denúncia gera a necessidade de votação na Câmara, 
o que ocorre com Moreira Franco e Padilha se os deputados não 
autorizarem o processo contra o presidente?

Essa pergunta envolve a análise sistemática e conjunta de quatro 
dispositivos constitucionais:

138 FALCÃO, Márcio. Cármen e Maia concordam com não fatiamento 
de denúncia. JOTA, 25 set. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/wD-
nhqd>. Acesso em: 08 mar. 2018.
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Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por 
dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julga-
mento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais co-
muns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, 
a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar, ori-
ginariamente: […] c) nas infrações penais comuns e nos crimes de 
responsabilidade, os Ministros de Estado […], ressalvado o disposto 
no art. 52, I.
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: I – processar 
e julgar o Presidente […] nos crimes de responsabilidade, bem 
como os Ministros de Estado […] nos crimes da mesma natureza 
conexos com aqueles […].
Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: I – au-
torizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo 
contra o Presidente […] e os Ministros de Estado. 

O artigo 86 estabelece a competência do Senado para julgar o presi-
dente da República por crime de responsabilidade e do Supremo por 
crime comum, após autorização da Câmara em ambos os casos. Já o 
artigo 102 estabelece a competência do Supremo para julgar ministros 
de Estado por crimes comuns e de responsabilidade, sem qualquer ne-
cessidade de autorização, ressalvado, apenas, “o disposto no art. 52, I”. 
Mas o artigo 52, I diz respeito apenas a crimes de responsabilidade. Ou 
seja, a jurisprudência do Supremo é ressalvada apenas nessa hipótese, já 
que ministros de Estado codenunciados com o presidente em processo de 
impeachment seriam excepcionalmente julgados com ele pelo Senado. 
Assim, o artigo 51, I, que estabelece a competência da Câmara para 
autorizar a instauração de processo contra ministros de Estado, deve ser 
compreendido a luz da ressalva do 52, I, que diz respeito apenas a crimes 
de responsabilidade, e não tem a ver com crimes comuns.

A Constituição não dá à Câmara competência para autorizar o 
processamento de denúncia contra ministros de Estado por crimes 
comuns. Quando uma denúncia contra o presidente inclui esses outros 
atores, a Câmara vota apenas se autoriza ou não o processamento da 
denúncia contra o presidente – e, em caso afirmativo, a denúncia é 
enviada para análise do Supremo contra todos os denunciados.

Por outro lado, se a Câmara não autorizar quanto ao presidente, isso 
só vale para o presidente. O processo contra os ministros de Estado 
codenunciados seguirá normalmente para o Supremo, que tem o 
poder exclusivo determinar se o processo continua ou não contra eles.
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Ou seja, a interação entre esses dispositivos é complexa, mas o 
resultado prático é bastante simples: o poder da Câmara de autorizar 
ou não só diz respeito ao destino do presidente.

Algumas razões sustentam essa regra. Em primeiro lugar, essa regra 
evita efeitos perversos na prática. Ela evita que o Procurador-geral da 
República possa utilizar a autorização estrategicamente para proteger 
ou prejudicar, a seu critério, presidentes e ministros de Estado em cada 
caso. Para “prejudicar”, bastaria ao PGR fazer denúncias separadas 
em relação aos ministros de Estado e ao presidente da República para 
burlar a necessidade de autorização da Câmara. Para “proteger”, bas-
taria denunciar o ministro de Estado conjuntamente com o presidente 
da República, criando assim a necessidade de uma autorização. Ou 
seja, com uma simples formalidade – denúncia conjunta ou separada 
–, o PGR escolheria se e quando a autorização seria necessária. Não 
foi isso que Janot fez, até porque não poderia fazer. Todos estão na 
mesma denúncia por motivos estritamente processuais. Mas, como 
no caso dos demais denunciados, sem a autorização da Câmara para 
julgar o presidente, o processo pode continuar normalmente contra 
todos os outros, ministros ou não.

Interpretar a Constituição de outra maneira criaria um privilégio 
injustificado para os ministros de Estado em contraste com outros 
detentores de foro no Supremo, como deputados e senadores. Nesses 
casos, na ausência de qualquer menção no art. 51, I, não há sequer 
discussão sobre a necessidade de autorização da Câmara. Caso a 
Câmara não autorize a denúncia, contra eles a denúncia continuaria 
normalmente.

Ser nomeado ministro é resultado de ato discricionário do presi-
dente da República; deputados e senadores, em contraste, são eleitos 
pelo voto. Como explicar que um ministro tenha mais proteções 
constitucionais, para além do benefício do foro, do que deputados 
e senadores? Essa vantagem dos ministros já existe na hipótese de 
Crime de Responsabilidade, quando o que está em jogo é algo muito 
diferente: a permanência ou não daquela autoridade no cargo de 
ministro. Mas o que justificaria expandi-la para crimes comuns, em 
que está em jogo a responsabilidade penal?

Por trás de todo esse raciocínio, há um princípio geral de que, em 
uma República, imunidades e privilégios de agentes públicos não 
se presumem. Na dúvida, devem ser interpretadas da maneira mais 
restritiva possível. Se políticos fizessem uma emenda para aumentar 
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suas imunidades, certamente sofreriam críticas de seus eleitores. Não 
devemos aceitar que esse resultado seja produzido de forma oculta, 
disfarçado de interpretação constitucional, ainda que conte com o 
apoio de ministros do Supremo.

A Câmara votará sobre o destino de Temer neste momento, mas 
apenas o Supremo, poderá decidir o que acontece com a denúncia 
contra Padilha, Moreira Franco e os demais. E será o ministro Edson 
Fachin, relator deste caso, o primeiro a fazer tal análise.
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FORO PRIVILEGIADO E  
OBSTRUÇÃO JUDICIAL NO STF

Felipe Recondo
23 | 11 | 2017 

Um pedido de vista que leve ao adiamento da decisão do Judiciário 
dá tempo para a política se antecipar ao Supremo e aprovar uma 

nova regra que se molde perfeitamente aos seus interesses.

Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, sem exceção, já 
manifestaram posição sobre foro privilegiado.139 Ou no plenário do 
Supremo exclusivamente, caso da ministra Rosa Weber, ou na im-
prensa ou nas respectivas sabatinas, como o fizeram Gilmar Mendes, 
Dias Toffoli e Alexandre de Moraes.

Não há, por isso, dúvida sobre o posicionamento da quase totalidade 
dos juízes do Supremo, muito menos possa se dizer que algum minis-
tro desconhece o tema. Portanto, o julgamento desta quinta-feira – 23 
de novembro de 2017 – sobre a extensão do foro por prerrogativa de 
função seria apenas a oficialização da mudança de entendimento do 
Supremo. Certo? Errado. Não há segredos de que parte dos ministros 
quer adiar a decisão do tribunal. E o faria em sintonia com as críticas 
feitas por parlamentares e pelo governo ao Supremo por querer o 
tribunal mudar as regras do foro privilegiado por interpretação cons-
titucional. O primeiro sinal partiu do ministro Alexandre de Moraes. 
Na sessão do dia 1º de junho, ele usou duas horas do plenário para 
pedir vista. Algo que é geralmente feito em alguns segundos.

Na quarta – 22 de novembro de 2017–, o ministro Gilmar Mendes 
disse que ninguém apostava que o julgamento seria concluído nesta 
semana, apesar de o processo estar na pauta com quatro votos já 
proferidos. Por fim, reservadamente, ministros favoráveis à mudança 

139 CASADO, Letícia. STF volta a discutir foro privilegiado no dia 23. Folha 
de S.Paulo, 13 nov. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/m4sSrH>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.
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no foro já articulavam uma reação ao pedido de vista que davam 
como certo. Pedido de vista, criticavam eles, que se assemelha mais à 
obstrução judicial do que a um prazo maior para que o assunto fosse 
mais bem estudado. Algo não tão incomum no tribunal.

Nessa leitura de sinais, chamou a atenção dos ministros as visitas 
fora de agenda feitas pelos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes ao 
presidente da República, Michel Temer. Na base de sustentação ao 
governo no Congresso e no ministério de Temer há clientes da Justiça 
Criminal preocupados com a possibilidade de serem investigados e 
julgados na primeira instância e não mais no STF. E isso ocorrerá 
se o tribunal entender que apenas os crimes cometidos no exercício 
do mandato devem ser investigados no Supremo.

Um pedido de vista que leve ao adiamento da decisão do Judiciário, 
dilapidando o foro por prerrogativa de função, concorde-se com ela 
ou não, dá tempo para a política se antecipar ao Supremo e aprovar 
uma nova regra que se molde perfeitamente aos seus interesses. É a 
política dando sua resposta ao Supremo.
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PRISÕES DE PARLAMENTARES 
E O SUPREMO

Silvana Batini
01 | 12 | 2017 

Desde que as prisões de parlamentares deixaram de ser 
excepcionalíssimas, as inconsistências do sistema  
têm se mostrado cada vez mais graves, gerando  

confrontos institucionais perigosos e indesejados

Há mais de um ano, a possibilidade constitucional de prisão de 
parlamentares se tornou uma realidade concreta e uma ameaça per-
manente para todos aqueles que são alvos de inquéritos e denúncias. 
Primeiro o ex-senador Delcídio do Amaral, depois o ex-deputado 
federal Eduardo Cunha, e mais recentemente as prisões dos depu-
tados estaduais do Rio de Janeiro – entre outros tantos pelo Brasil 
afora, menos notórios.

A projeção destes personagens colocou luz sobre o artigo 53, § 2º 
da Constituição que prevê que “os membros do Congresso Nacional 
não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. 
Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas 
à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, 
resolva sobre a prisão”.

No atual contexto, em que se reivindica isonomia e o fim da impuni-
dade, muitos descobrem que o foro privilegiado não é a única garantia 
especial dos membros do legislativo. Há sobre elas mais camadas de 
imunidades do que poderia supor a nossa vã filosofia republicana.

Os que lidam com a tarefa de interpretar a Constituição conhecem 
a máxima de que o texto não tem palavras inúteis, ou não deveria 
ter. A todo conteúdo vernacular se busca encontrar um espaço de 
incidência e um sentido de eficácia. O problema surge quando o 
sistema como um todo deixa de fazer sentido. Há um requisito apa-
rentemente objetivo no dispositivo constitucional em questão que 
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compromete em parte sua lógica: a Constituição fala em flagrante de 
crimes inafiançáveis como única hipótese de prisão de parlamentares.

Em 1988, quando foi promulgada, a fiança penal era um instituto 
em franco desuso. Ainda assim, a Constituição tratou da fiança em 
vários dispositivos, proibindo-a expressamente nos casos de racismo, 
crimes hediondos e equiparados. Naquele momento também vigorava 
ainda, no Código de Processo Penal, um parâmetro objetivo de ina-
fiançabilidade: crimes cuja pena mínima fosse superior a dois anos. 
Mas desde 1977, com a Lei Fleury, a liberdade provisória passou a 
ser permitida, independentemente de fiança, para qualquer espécie 
de crime, mesmo para aqueles que a lei e a Constituição tornaram 
inafiançáveis.

A partir de 2011, a fiança recuperou um espaço útil no processo 
penal quando tornou-se uma cautelar alternativa à prisão preventiva e 
não ligada necessariamente a uma situação prévia de flagrante. Além 
disso, aboliu-se o critério da pena mínima como limite de afiançabi-
lidade. A partir de então o instituto da fiança atrelou-se de vez ao da 
prisão preventiva. Ser ou não inafiançável passou a ser um critério 
aferível somente caso a caso e não mais de forma genérica e abstrata.

Hoje, qualquer pessoa, presa em flagrante ou não, pode responder 
ao processo em liberdade, com ou sem pagamento de fiança, desde 
que não seja caso de prisão preventiva. Mas saber se é ou não caso 
de prisão preventiva depende do exame das circunstâncias e das 
provas concretas, tarefa típica da jurisdição. A insistência do texto 
constitucional em torno da fiança no momento em que o instituto 
não tinha aplicabilidade nenhuma é algo que sempre intrigou os 
intérpretes. Ainda assim, isso nunca chegou a ser um problema, já 
que a prerrogativa parlamentar ligada à prisão estava diretamente 
ligada a outra imunidade maior, posteriormente extinta: parlamen-
tares só podiam ser processados mediante autorização expressa da 
casa legislativa respectiva.

Se o deputado ou senador só podia ser processado com autorização 
de seus pares, nada mais natural que a prisão processual também 
estivesse submetida ao crivo político. Uma coisa decorria da outra. 
Parlamentares eram inatingíveis pelo sistema penal, pouco importan-
do a natureza dos seus crimes – afiançáveis ou não, a menos que seus 
pares consentissem. E a história mostrou que quase nunca consentiam.

A necessidade de autorização prévia para a ação penal caiu em 
2001, mas sobreviveu a necessidade do juízo político sobre prisões 



128

O SUPREMO TRIBUNAL CRIMINAL

em flagrante de crimes inafiançáveis. Como um corpo sem alma. E 
é por esta razão, também, que tem levantado tantas controvérsias 
em sua aplicação. Porque não se encaixa mais no sistema. É que a 
inafiançabilidade, como se viu, depende de saber se há ou não motivo 
para prisão preventiva. Mas somente o juiz da causa tem competência 
para decidir sobre a necessidade de uma cautelar de prisão. É ele que 
alcança a necessidade de preservar a instrução penal. É da visão que 
tem do conjunto das provas que pode advir a conclusão sobre ser ou 
não, a liberdade, uma ameaça à ordem pública. Sem contar o eventual 
sigilo que determinados dados do processo muitas vezes demandam, 
circunstância incompatível com uma votação parlamentar.

A aferição em concreto sobre a conveniência da prisão processual 
nada mais tem a ver com sistemas de freios e contrapesos. O Judiciário, 
hoje, é livre para processar, julgar e condenar o parlamentar, sem 
depender de autorização de ninguém. E se pode o mais – prestar a 
jurisdição plena, deve também poder deliberar sobre o menos – os 
incidentes acessórios, como as medidas cautelares. Tudo para con-
cluir que a decisão política sobre a prisão de parlamentares não faz 
mais sentido no ordenamento jurídico brasileiro. Não apenas porque 
afronta as aspirações republicanas, frutos da evolução democrática 
que vivemos nos últimos 29 anos, mas também porque não se encaixa 
mais no sistema constitucional e processual vigente, profundamente 
alterado após 1988.

Desde que as prisões de parlamentares deixaram de ser hipóteses 
excepcionalíssimas, as inconsistências do sistema têm se mostrado 
cada vez mais graves, gerando confrontos institucionais perigosos e 
indesejados. Cabe ao Supremo apontar os limites destas irraciona-
lidades e construir saídas. Das últimas vezes que tratou do assunto 
deu sinais divergentes e plantou inseguranças. É preciso corrigir os 
rumos. E é bom que seja logo.
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O DESTINO DE MICHEL TEMER

Joaquim Falcão
27 | 12 | 2017

Para o Presidente Michel Temer, sua estratégia política da  
sucessão está intimamente ligada à sua estratégia judicial de 

proteção individual. Dize-me esta que te direi aquela 

O presidente Michel Temer deu a entender que pode se recandi-
datar à presidência no próximo ano. É verdade. Tão ou mais impor-
tante, para ele e para o Brasil, que avaliar a sucessão, os candidatos 
e possível vencedor, é avaliar o que vai acontecer consigo mesmo. 

Por questão simples: a imunidade e o foro privilegiado que hoje 
detém pela constituição. Deixará de tê-los? O primeiro necessaria-
mente sim. A não ser que seja reeleito.

O problema é que correm na justiça processos e inquéritos que 
podem acabar ou começar em Michel Temer, como o cidadão que 
voltará a ser. Voltará?

O exemplo mais famoso é o da mala de Loures. Mas há outros 
fatos investigados, tais como compra do silêncio do ex-deputado 
Eduardo Cunha, mudanças em regras do setor portuário. As im-
putações possíveis variam. Corrupção ativa e passiva, obstrução de 
justiça, organização criminosa, lavagem de dinheiro, prevaricação, 
advocacia administrativa, tráfico de influência, fraude em licitação, 
evasão de divisas.

Quais são então os cenários que, queira ou não, o presidente deve 
ter em conta? Primeiro, é óbvio, já sugeriu. Se os investimentos vol-
tarem e o desemprego baixar, talvez para menos de nove milhões, 
surgirá a perigosa tentação de se candidatar. Sobretudo com Lula 
impossibilitado. Risco grande, mas com a vantagem de não ter que 
se desincompatibilizar. 
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Qualquer alternativa que implique a desincompatibilização, con-
correr ao senado ou deputado, abre uma brecha para os seis meses 
sem cargo, sem ser processado pelo Ministério Público Federal. E 
mesmo eleito, responder a processos. Onde? 

Aí entra a questão do foro privilegiado e o grande esforço que seus 
aliados têm feito para mantê-lo. Sem ele, Temer e alguns de seus 
colegas no Planalto, terão de responder a processos nas instâncias 
inferiores. E não mais no Supremo. Risco maior. 

Conseguindo eleger um sucessor, se aliado, Temer poderia ser 
indicado para um cargo protegido pelo foro privilegiado. Ministro, 
embaixador, quem sabe? Mas ficaria na dependência desta escolha.

Não há que se enganar. É levar a sério. A Procuradoria Geral já 
expressou sua contrariedade com o status de ministro concedido a 
Moreira Franco. Não sabemos o que fará no caso de Temer. Mas já 
sabemos que Raquel Dodge está atenta e disposta.

Sem Temer na presidência, é provável que a base política interna 
do MP, os procuradores, mais pressionem para que a autonomia 
funcional do MP, dispositivo constitucional, se consolide ainda mais. 
É o caminho institucional natural. 

Raquel Dodge representa esta base. Sem o apoio dela, pode menos. 

Sem falar nas veladas alquimias, neste momento antidemocráticas, 
como o susto, ou o golpe, como dizem outros, de um semipresiden-
cialismo que pode servir de proteção a Temer e outros políticos.

O importante é reconhecer que, para o Presidente Michel Temer, 
sua estratégia política da sucessão está intimamente ligada à sua estra-
tégia judicial de proteção individual. Dize-me esta que te direi aquela. 

O futuro se faz hoje? 
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CRISE NOS PRESÍDIOS: MP DE 
TEMER É DESAFIO AO SUPREMO

Carolina Haber
18 | 01 | 2017

Vivemos um estado de coisas inconstitucional, na definição do 
Supremo: um quadro de violação generalizada e sistêmica de direitos 

fundamentais. […] Contudo, os recentes movimentos do governo 
quanto a esse tema vão na contramão da decisão do Supremo.

Estamos vivenciando outra crise no sistema penitenciário bra-
sileiro. O problema é um velho conhecido. Presídios sucateados, 
celas superlotadas, insalubridade, falta de assistência à saúde dos 
presos, péssimas condições de higiene. Vivemos um estado de coisas 
inconstitucional, na definição do Supremo: um quadro de violação 
generalizada e sistêmica de direitos fundamentais.

Para o Supremo, apenas transformações estruturais e a atuação 
conjunta de uma série de autoridades seria capaz de alterar essa 
situação de inconstitucionalidade. O tribunal fez recomendações 
nessa direção. Dentre elas, que a União libere, sem qualquer tipo 
de limitação, o saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional 
(FUNPEN) para utilização na finalidade para o qual foi criado, 
proibindo a realização de novos contingenciamentos. Contudo, 
os recentes movimentos do governo quanto a esse tema vão na 
contramão da decisão do Supremo.

É o caso da MP 755, de 2016. Os recursos do FUNPEN devem ser 
aplicados em construção, reforma, ampliação e aprimoramento dos 
estabelecimentos prisionais e seus serviços. A MP, porém, incluiu a 
possibilidade do FUNPEN ser utilizado para outros fins, ainda que 
ligados ao sistema penal: políticas de redução da criminalidade e 
financiamento a políticas e atividades preventivas, inclusive de inteli-
gência policial, com a transferência de 30% dos recursos do superávit 
do fundo em 2016 para o Fundo Nacional de Segurança Pública.
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Ao tratar do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional 
brasileiro, o Supremo avançou muito no tema, inclusive apresen-
tando medidas concretas que poderiam resolver a situação. Agora, o 
Supremo está diante de nova oportunidade para reafirmar a importân-
cia do FUNPEN na tentativa de salvar nosso falido sistema prisional. 
Tanto o PSOL140 quanto o MPF141 entraram com um requerimento 
pedindo a inconstitucionalidade da MP 755, publicada cerca de 
quinze dias antes do massacre ocorrido em Manaus.

De concreto, portanto, a única medida apresentada pelo Poder 
Executivo para solucionar o problema do sistema prisional foi uma 
MP que retira recursos do fundo e amplia as hipóteses de investimen-
to para outras áreas, como a segurança pública. Em vez de seguir 
o Supremo e aumentar os recursos, o Ministério da Justiça vai na 
direção oposta.

Depois das chacinas ocorridas no começo do ano, o ministro da 
justiça apresentou um plano de segurança pública que fala em racio-
nalização e modernização do sistema penitenciário a partir de medidas 
pouco inovadoras. O plano fala em investimento em informações, 
mutirões carcerários, análise da situação dos presos provisórios e, 
como medidas mais concretas, indica onde vai investir o dinheiro do 
fundo, com a construção de novos presídios federais e repasse para 
compra de scanners, bloqueadores e tornozeleiras.

Em entrevista recente, o ministro da justiça Alexandre de Moraes 
defendeu a necessidade de gravar as conversas entre advogados e pre-
sos. Segundo Moraes, o problema está na possibilidade de lideranças 
presas se comunicarem com que está fora. Infelizmente, o problema 
é bem maior. Massacres como os vivenciados recentemente no país 
ocorrem porque as facções criminosas ocupam o vácuo deixado pelo 
Estado na gestão dos presídios. É o tipo de problema que o investi-
mento sistemático de recursos do FUNPEN pode resolver. Cabe ao 
Supremo reafirmar a importância dos recursos que podem ser des-
tinados à essa gestão e declarar a inconstitucionalidade da MP 755.

140 FALCÃO, Márcio. PSOL questiona no STF gasto do Funpen fora de 
presídio. JOTA, 09 jan. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/VvqCB1>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.

141 MARIZ, Renata. MPF pede a Janot para questionar constitucionalidade 
de MP que altera regras do fundo penitenciário. O Globo, 11 jan. 2017. 
Disponível em: <https://goo.gl/SFwV9D>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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Uma decisão assim não teria nada de radical. Vale lembrar que 
outras cortes constitucionais foram bem além da decisão do Supremo. 
Em 2014 a Suprema Corte Americana determinou ao Estado da 
Califórnia que soltasse 30.000 presos para poder solucionar o problema 
penitenciário do Estado.142 Ao fazer isso, tocou em um ponto crucial: 
o caos penitenciário necessita de uma gestão melhor e da construção 
de mais vagas. Mas ele não será solucionado se a explosão do número 
de presos, 41% deles sem julgamento, não for revertida. Reduzir os 
fundos do FUNPEN, como fez o Poder Executivo, é uma afronta à 
decisão do Supremo, mas não há recursos que se façam suficientes 
se o número de presos continuar crescendo no ritmo atual.

O Supremo não se atreveu a enfrentar esse ponto na ADPF 347. E, 
muito menos, parece estar o ministro da justiça – que recentemente 
apoiou o aumento do tempo de cumprimento de penas para parte 
considerável dos presos brasileiros –143 disposto a aceitar essa direção. 
Sem isso, o estado de coisas inconstitucional pode ser afirmado e re-
afirmado pelo STF, mas será uma paisagem constante e vergonhosa 
da vida brasileira.

142 G1. Suprema Corte manda soltar milhares de presos na Califórnia. 
23 maio 2011. Disponível em: <https://goo.gl/fxr7vn>. Acesso em: 09 
mar. 2018.

143 URIBE, Gustavo; GAMA, Paulo. Governo Temer quer regras mais 
rígidas para soltar presos. Folha de S.Paulo, 13 out. 2016. Disponível 
em: <https://goo.gl/QGdk93>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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O EXECUTIVO DEVE ARCAR COM OS 
CUSTOS DO SISTEMA PRISIONAL

Carolina Haber
20 | 02 | 2017 

Apesar das divergências, sobre uma questão houve consenso: o 
Estado é responsável pela integridade física e psicológica dos presos 

e deve reparar os danos sofridos pela inobservância desse dever.

O Supremo decidiu144 que o preso tem direito à indenização por 
danos morais decorrentes da superlotação carcerária. Mas qual seria 
o parâmetro a ser adotado para a concessão da indenização devida? 
A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, que ingressou com a 
ação, havia pedido um salário mínimo por mês de encarceramento em 
condições degradantes. Mas o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do 
Sul condenou o Estado a pagar apenas dois mil reais em parcela única

O ministro Barroso já havia tentado resolver essa questão quando 
tratou, na ADPF 347, do estado de coisas inconstitucional que as-
sola o sistema prisional brasileiro, em razão do quadro de violação 
generalizada e sistêmica de direitos fundamentais. Para evitar uma 
indenização irrisória, incapaz de reparar o dano sofrido e, de outro 
lado, a quebra do Estado, sugeriu a reparação em dias remidos da 
pena para cada conjunto de dias submetidos a condições degradantes. 
No RE 580252, os demais ministros debateram se seria possível criar 
um novo tipo de remição da pena, não previsto em lei, mas a tese de 
que a indenização deveria ser em pecúnia venceu.

Apesar das divergências, o importante é observar que sobre uma 
questão houve consenso: o Estado é responsável pela integridade 
física e psicológica dos presos e deve reparar os danos sofridos pela 
inobservância desse dever. Mas se, em tese, para o Supremo a respon-
sabilidade do Estado é evidente e decorre dos direitos constitucionais 

144 CARNEIRO, Luiz Orlando. STF: Estado deve indenizar preso em 
condição degradante. JOTA, 16 fev. 2017. Disponível em: <https://
goo.gl/CtLKoy>. Acesso em: 09 mar. 2018.



136

O SUPREMO TRIBUNAL CRIMINAL

de qualquer ser humano – presos ou não –, na prática, não havia 
tanta clareza assim. A realidade é que o Estado não toma as medidas 
necessárias para evitar a situação degradante em que se encontra o 
sistema prisional brasileiro – especialmente, a superlotação.

O Supremo vem enviando sinais claros aos executivos federal e estadu-
ais de que passou o tempo em que o judiciário assistia inerte à violação 
sistemática de direitos por um sistema penitenciário em colapso. Alguns 
poderiam argumentar que, observando o papel do judiciário na saúde 
e na educação, a interferência do Supremo em políticas públicas não é 
suficiente para que o executivo resolva os problemas da população. Mas, 
ao mesmo tempo, não é possível desconsiderar o papel provocador que 
o judiciário teve para que avanços tão significativos fossem obtidos tanto 
no caminho rumo à universalização da educação quanto na ampliação 
ao acesso a medicamentos. Um papel similar pode ser esperado para 
o sistema penitenciário, desde que as medidas tomadas pelo Supremo 
tenham dentes e obriguem os executivos a mudar suas prioridades.

Esta mudança de prioridades é fundamental, pois ela representa 
um passo em direção ao momento em que o Estado assumirá um 
custo que recai unicamente sobre a sociedade. O custo dos presídios 
superlotados já existe. Ele recai não apenas sobre os presos e suas 
famílias, mas também, e sobretudo, sobre a população que sofre os 
efeitos brutais de um sistema que se transformou em um terreno fértil 
para o fortalecimento de organizações criminosas.

A decisão do Supremo, num primeiro momento, reconhece a 
obrigação – prevista na Constituição – de que o Estado indenize 
seus cidadãos quando violar seus direitos. Mas talvez o efeito mais 
importante seja o de provocar os executivos a assumir o papel – do 
qual eles vêm fugindo sem custo aparente, mas com custo real – de 
transformar o sistema penitenciário em algo compatível com os pa-
râmetros ditados pela Constituição Federal.

Não se pode esquecer, é claro, que o judiciário fez o seu papel de 
responsabilizar o executivo pelas condições degradantes que trata 
os presos sob sua custódia, mas que a conta é de todos. Em algum 
momento o Supremo terá que cobrar do próprio judiciário as medi-
das que já levantou quando tratou da ADPF 347. É preciso prender 
menos, com mais qualidade e conceder os benefícios devidos aos 
presos que já têm o direito de cumprir sua pena fora da prisão. Só 
então será possível vislumbrar alguma mudança efetiva no sistema 
prisional e, apenas quando isso ocorrer, o executivo não terá que 
pagar indenização a todos os presos.
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O CLAMOR SOCIAL E O MINISTRO 
MARCO AURÉLIO

Joaquim Falcão
09 | 03 | 2017

A decisão do Ministro Marco Aurélio está correta.  
Mas nunca deveria ter existido. Porque não deveria ser necessária.

Ao conceder o habeas corpus em favor do goleiro Bruno, que estava 
em prisão preventiva há seis anos e sete meses pelo assassinato de Eliza 
Samudio, o Ministro Marco Aurélio considerou que “O clamor social 
surge como elemento neutro, insuficiente a respaldar a preventiva”.145

A partir daí a questão é saber o que se entende por “clamor social”. 

São duas as possibilidades pelo menos. De um lado o clamor social 
como indignação moral diante de um crime cujas evidências são 
de natureza torpe, moralmente reprováveis, repugnantes aos olhos 
da sociedade. Pressão para que o réu seja condenado a qualquer 
custo. Inclusive ao custo do direito de defesa e da razoável duração 
do processo.

Tem, pois, aqui razão o Ministro. Este clamor não é e não pode 
ser suficiente para definir a culpabilidade ou não do réu. Quem a 
define é a lei e o judiciário. 

De outro, no entanto, está o clamor social por uma decisão da justiça 
em tempo, adequada e final. Este parece ser o ponto neste caso. O 
clamor social que é contra a lentidão da decisão e seus efeitos injustos.

A demora da justiça já ficou evidente no caso do massacre do 
Carandiru. Cento e onze mortos em São Paulo sob a custódia do 
Estado. Mais de duas décadas se passaram. Ninguém cumpriu pena. 

145 SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR NO 
HABEAS CORPUS 139.612 MINAS GERAIS. Disponível em: <https://
goo.gl/keAK4Y>. Acesso em: 29 mar. 2018.
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O prazo médio para uma decisão liminar em habeas corpus, con-
forme evidencia o Projeto Supremo em Números da FGV Direito 
Rio entre 2011 e março de 2016 é de 42 dias. O habeas corpus do 
goleiro Bruno foi distribuído ao Ministro Teori Zavascki, e depois 
redistribuído ao Ministro Marco Aurélio. Sua decisão foi rápida. Em 
apenas dez dias.

A decisão do Ministro Marco Aurélio está correta, mas nunca deveria 
ter existido porque não deveria ser necessária. Sete anos depois de 
ter sido denunciado, e quatro anos após ser condenado em primeira 
instância, o judiciário deveria ter sido capaz de ter julgado definiti-
vamente o mérito do caso de Bruno. Se absolvido, estaria solto. Se 
condenado, estaria cumprindo legalmente sua pena.

A prisão preventiva só se justifica para 

[…] garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir 
que o réu continue praticando crimes); conveniência da instrução 
criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, 
ameace testemunhas ou destrua provas); assegurar a aplicação da 
lei penal (impossibilitar fuga, garantindo que a pena imposta pela 
sentença seja cumprida); e em caso de descumprimento de outras 
medidas cautelares

O que não é o caso, enganam-se os que pensam que clamor social 
contra uma justiça de eternidades, a que não chega nunca, é contrária 
ao Judiciário.

Este clamor social é pelo devido processo legal em seu sentido mais 
amplo. Não apenas no sentido do individualismo liberal. Trata-se de 
incluir no princípio constitucional do devido processo legal o devido 
funcionamento legal das instituições democráticas: do Judiciário, 
inclusive.
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ICMS NA BASE DO PIS/COFINS E 
A MODULAÇÃO DE EFEITOS

Melina Rocha Lukic | Solon Sehn
20 | 03 | 2017

Com isso, depois de anos de espera, o Supremo finalmente  
concluiu o julgamento dessa questão, para na verdade  

retomar entendimento que tinha na década de 60. 

O Supremo decidiu que “o ICMS não compõe a base de cálculo 
para fins de incidência do PIS e da COFINS”.146 A tese será aplicada 
a todos os cerca de 10 mil processos sobrestados que discutem esse 
mesmo tema. Com isso, depois de anos de espera, o Supremo final-
mente concluiu o julgamento dessa questão, para na verdade retomar 
entendimento que já tinha tido na década de 60.

De acordo com os ministros, o valor do ICMS – por não incorpo-
rar ao patrimônio do contribuinte – não constitui faturamento ou 
receita, mas apenas um ingresso de caixa ou trânsito contábil a ser 
totalmente repassado ao fisco estadual. Essa interpretação, já adotada 
no RE nº 240.785, de 2014, diverge da jurisprudência do STJ e dos 
TRFs. Contudo, representa o resgate de uma interpretação já adotada 
pelo Supremo em 1966, antes da atual Constituição, no mais antigo 
julgado sobre a matéria. Nele, o Supremo afastou a incidência do 
Imposto de Indústrias e Profissões do Município de São Paulo sobre 
o montante do Imposto de Consumo, justamente por entender que 
tributo “que o fabricante recolhe por ocasião da primeira venda e que 
será pago pelo comprador, onerando afinal o consumidor, é receita 
da União e não receita da empresa”.147

Duas questões merecem ser destacadas nesse julgamento. A pri-
meira envolve a influência do impacto financeiro da interpretação 

146 RE 574.706.

147 RMS 14.503.
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adotada pela Corte e a possibilidade de modulação dos efeitos da 
decisão. A segunda, suscitada no aditamento ao voto do ministro Dias 
Toffoli, diz respeito à eventual repercussão no regime de incidência 
de outros tributos.

A influência do suposto impacto financeiro da decisão é um pro-
blema antigo envolvendo decisões tributárias e parece estar mais 
presente nas discussões do Supremo. Em 1959, Benedetto Cocivera 
já lamentava o fato de o Direito Tributário ser a Cinderela do Direito. 
Isto porque, na meia noite dos orçamentos deficitários, quando a 
despesa ultrapassa a receita, converte-se em abóbora, perdendo a 
beleza de sua força normativa. Esta preocupação foi expressa princi-
palmente no voto vencido do ministro Gilmar Mendes e na defesa 
do Procurador Geral da Fazenda Nacional. Ambos enfatizaram que, 
no caso de derrota da Fazenda, a situação financeira já preocupante 
iria se agravar ainda mais e que a União teria que recorrer a outras 
fontes de financiamento da seguridade social, inclusive através de 
aumento de alíquotas destes tributos.

Mesmo que o resultado final quanto ao mérito não tenha levado em 
consideração esta questão, o debate em torno do impacto financeiro 
acabará sendo transferido para a modulação dos efeitos da decisão. A 
modulação acabou não sendo discutida no julgamento porque não 
havia pedido expresso nesse sentido. Porém, o Supremo já decidiu 
que a modulação pode ser feita em sede de embargos declaratórios 
(RE nº 500.171). E é isso que se espera que aconteça.

A pretensão da União é que a decisão produza efeitos apenas a partir 
de janeiro de 2018. Alega-se uma perda de arrecadação anual de R$ 
20 bilhões e um impacto de R$ 100 bilhões decorrente da repetição 
de indébito. No entanto, é importante a confirmação desses números. 
Nos últimos anos, os Estados concentraram a cobrança do ICMS no 
regime de substituição tributária. Neste, o imposto estadual já não 
é incluído na base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS. Não se 
sabe se o cálculo do “rombo” orçamentário considera ou não essa 
particularidade.

O risco da modulação é abrir espaço para um enfraquecimento 
da força normativa da Constituição em matéria tributária. Afinal, 
todo tributo tem um impacto financeiro. O mesmo ocorre com a 
decisão que declara a sua inconstitucionalidade. Não há como evitar 
o prejuízo orçamentário. A grande questão é que, pela “porta” da 
modulação, o Poder Público – inclusive as esferas estaduais e mu-
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nicipais – poderia passar a criar deliberadamente exações contrárias 
às regras constitucionais, na expectativa de uma futura restrição dos 
efeitos temporais da decisão pelo Judiciário. Por isso, nesse caso, a 
decisão sobre a modulação de efeitos pode transcender essa causa 
específica – mesmo que bilionária. A decisão indicará para todos os 
agentes públicos se os limites constitucionais ao poder de tributar são 
para valer. Cabe ainda mencionar que eventual tentativa do Executivo 
e Legislativo de modular os efeitos via emenda constitucional certa-
mente abrirá nova discussão sobre os limites de poder de emenda e 
da própria separação de poderes.

Por fim, a última questão é que a decisão certamente afetará outros 
tributos incidentes sobre a receita bruta das empresas, que também 
incidem sobre o ICMS – como, por exemplo, a contribuição substi-
tutiva da folha, prevista na Lei nº 12.546/2011. Também a inclusão 
do ISS na base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS, que já se 
discute nos tribunais, será certamente impactada por essa decisão. 
É inevitável que isso ocorra. Portanto, o mais produtivo para o país 
seria que, em vez de contar com futuras modulações de efeitos para 
aliviar o peso orçamentário de inconstitucionalidades cometidas pela 
União, se utilizasse da recém anunciada reforma do PIS/Pasep e da 
COFINS, e promovesse uma reordenação do regime de incidência 
de todos os tributos federais. No final, a única garantia contra decisões 
como essa é de se comportar conforme determina a Constituição.
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TERCEIRIZAÇÃO, SUPREMO E 
RESISTÊNCIA TRABALHISTA

Eduardo Jordão
31 | 03 | 2017 

Nos votos de alguns ministros, já se viram demonstrações de 
desconforto com as escapulidas da Justiça do Trabalho.

Sob uma perspectiva institucional, o aspecto mais relevante da 
polêmica – talvez concluída ontem, 30 de março de 2017 – relativa 
à responsabilidade da administração em caso de inadimplemento do 
seu contratado é a resistência da Justiça do Trabalho a uma solução 
que não lhe parece a mais adequada.

Numa primeira fase, esta resistência se deu contra o legislador. A 
lei de licitações consagrava solução explícita para o problema: “A 
inadimplência do contratado, com referência aos encargos traba-
lhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a 
responsabilidade por seu pagamento”. A despeito disso, o TST emitiu 
Enunciado em sentido contrário, negando vigência à opção legislativa.

O Supremo entrou em cena. Por ampla maioria, decidiu que o 
dispositivo da lei de licitações era constitucional. Portanto, não cabe-
ria transferir automaticamente à Administração Pública os encargos 
trabalhistas inadimplidos pelo seu contratado, tal como vinha fazendo 
a Justiça do Trabalho.

Veio então a segunda fase, em que os tribunais trabalhistas pas-
saram a resistir – também – contra a decisão do Supremo. Como? 
Encontraram nos termos da decisão um espaço para fazer valer a 
sua posição anterior. Passaram a entender: (i) em teoria, que a res-
ponsabilidade subsidiária da administração incidiria sempre, salvo 
quando ela pudesse provar que não teve culpa, tendo fiscalizado 
adequadamente o cumprimento das obrigações do seu contratado; 
e, (ii) na prática, que a fiscalização concreta, trazida caso a caso, era 
invariavelmente inadequada.
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Com a decisão de ontem, o Supremo ameaça mais uma vez este 
movimento de resistência. Invertendo o ônus probatório pressuposto 
na solução da Justiça do Trabalho, determinou que a responsabilidade 
subsidiária da Administração Pública nas hipóteses de inadimplemento 
do contrato depende de prova de sua culpa.

O que se pode esperar na sequência deste embate institucional? 
A polêmica estaria superada? Do lado do Supremo, os ministros 
formadores da maioria mostravam preocupação com a redação da 
tese vencedora. Tamanho era o cuidado, aliás, que a definição foi 
deixada para a próxima semana. Nos votos de alguns deles, já se vi-
ram demonstrações de desconforto com as escapulidas da Justiça do 
Trabalho. Alguns deixaram claro que apenas confirmavam a decisão 
do Supremo na ADC 16. Outros chegaram a falar que a atuação dos 
tribunais trabalhistas depois da decisão da ADC 16 levara a situação 
à “estaca zero”.

Do lado dos tribunais trabalhistas, ainda parece haver espaço para 
que sigam fazendo valer a solução que entendem ser mais adequada, 
a despeito do que determinam o legislador e o Supremo. Bastará que 
sejam lenientes na avaliação que farão, nos casos concretos, sobre 
a efetiva comprovação da culpa da Administração Pública. A bola 
definitiva, afinal, seguirá na quadra deles.

Eis porque acima se teve o cuidado de inserir a expressão “talvez”, 
quando se afirmou que o tema teria sido concluído pelo julgamento 
de ontem. Novas fases deste embate institucional podem estar por vir.
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OS CRÉDITOS QUE SUPERAM A 
DÍVIDA DO RIO EM SETE VEZES

Pablo Cerdeira | Victor Rodrigues | Bruna Veríssimo
19 | 04 | 2017 

Ainda que sem manifestação definitiva do Supremo,  
dados do Congresso em Números, da FGV Direito Rio,  

sugerem que os requisitos de imprevisibilidade, relevância  
e urgência podem não estar sendo respeitados.

As mais de 160 medidas provisórias de abertura de crédito extraor-
dinário desde 2001 representaram aumento dos gastos públicos em 
quase 700 bilhões de reais, segundo valores atualizados pelo índice 
IGP–M/FGV, o equivalente a 20% do orçamento de 2017. Para 
ilustrar melhor, os créditos extraordinários analisados correspondem 
a aproximadamente sete vezes148 a dívida consolidada do Estado do 
Rio de Janeiro, ou mais de quatro vezes149 o rombo orçamentário de 
2016 nas contas do Governo Federal.

Tais créditos devem respeitar os requisitos constitucionais de impre-
visibilidade, relevância e urgência. O Governo Federal reconheceu 
estes parâmetros na cobertura de despesas com o combate ao vírus 
da Zika, com as Olimpíadas ou para enfrentar a crise penitenciária. 
Quando isso não ocorre, compete ao Supremo julgar sua constitu-
cionalidade. Entretanto, o julgamento precisa ser concluído até o 
final do exercício financeiro seguinte, limite para que o crédito seja 
incorporado ao orçamento. Caso esse prazo seja ultrapassado, o pro-

148 G1. Dívida consolidada do Estado é insustentável, diz relatório do 
TCE-RJ. 07 fev. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/zYnD9S>. Acesso 
em: 09 mar. 2018.

149 MARTELLO, Alexandro. Contas do governo têm rombo de R$ 154,2 
bilhões em 2016, o maior em 20 anos. G1, 30 jan. 2017. Disponível 
em: <https://goo.gl/ct7yWk>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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cesso perde o objeto e o Supremo não se manifesta definitivamente 
sobre os limites constitucionais para os créditos extraordinários.

Nos últimos quinze anos o Supremo foi provocado 21 vezes nesse 
sentido. Quatorze foram extintos sem a definição dos limites cons-
titucionais por perda de objeto e cinco arquivados porque até 2008 
o Supremo entendia não ser competente para tal. Em três casos 
submetidos ao Supremo ministros determinaram, cautelarmente, a 
suspensão dos créditos (ADIs 4.048, 4.049 e 5.513). Havia suspeita 
de inconstitucionalidade.

Ainda que sem manifestação definitiva do Supremo, dados do 
Congresso em Números, da FGV Direito Rio, sugerem que os re-
quisitos de imprevisibilidade, relevância e urgência podem não estar 
sendo respeitados. Analisando os créditos extraordinários de 19 de 
setembro de 2001 a 18 de setembro de 2016, identificou-se que quase 
um quarto das aberturas de crédito ocorreu apenas em dezembro. 
Se imprevisível – e, esperar-se-ia, aleatório – deveríamos encontrar 
distribuição, se não homogênea, pelo menos não tão concentrada 
em um único mês. E não apenas se abre mais créditos extraordinários 
em dezembro. Seus valores também destoam do esperado: mais de 
275 bilhões de reais, o equivalente a 39% do total.

Na prática, a ausência de parâmetros bem definidos para as aber-
turas de crédito deixa os Presidentes da República com excessiva 
flexibilidade para o aumento das despesas de forma extraordinária. O 
silêncio do Supremo acerca do significado de relevância, urgência e 
imprevisibilidade, apesar de não constituir, necessariamente, a causa 
do problema, incentiva, quase que paradoxalmente, a judicialização 
desta questão política.

A melhor forma de se evitar a judicialização, neste caso, seria com a 
manifestação rápida e definitiva do Judiciário, antes da perda de objeto. 
Nos casos de créditos extraordinários, cerca de um ano. Sem isso, 
Executivo e Legislativo ficarão sempre com uma Espada de Dâmocles 
sobre suas cabeças. E a sociedade sem saber se de fato os créditos 
extraordinários respeitaram o que determina nossa Constituição.
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STF DEVE INTERVIR NA TRAMITAÇÃO 
DA REFORMA TRABALHISTA?

Luiz Fernando Gomes Esteves
30 | 04 | 2017

O tema da reforma trabalhista é politicamente disputado, divide a 
opinião de especialistas e parece impopular. Contudo, nada disso é 
motivo suficiente para exigir uma intervenção do Supremo no caso.

A reforma trabalhista foi aprovada na Câmara dos Deputados após 
colecionar algumas polêmicas. A maior delas ocorreu na última 
semana, na terça-feira, 18 de abril de 2017, o governo foi derrotado 
na votação do requerimento de urgência para PL 6787/2016. No 
dia seguinte, no entanto, um novo requerimento de urgência foi 
apresentado, e dessa vez a base do governo conseguiu a aprovação 
da medida.150 Durante a votação do segundo requerimento, os depu-
tados da oposição exibiam cartazes criticando o “método Cunha”, 
em referência à prática que o ex-presidente da Câmara empregava 
de submeter, sucessivamente, a mesma proposição, até que a apro-
vação fosse atingida.151 Na mesma linha, a imprensa falava de uma 
“manobra” de Rodrigo Maia. Contra a votação, o PSOL recorreu 
ao Supremo. Alegou que o regimento proibiria nova votação sobre 
matéria idêntica já rejeitada, e que a aceleração da tramitação pre-
judicaria a deliberação do projeto. Com a aprovação do projeto na 
Câmara, a ação deve, provavelmente, perder seu objeto, contudo, o 
debate se mantém.

150 BRAGON; CARVALHO; CARNEIRO; URIBE. Governo manobra e 
aprova urgência na tramitação da reforma trabalhista. Folha de S.Paulo, 
19 abr. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/esWgF1>. Acesso em: 09 
mar. 2018.

151 MOHALLEM, Michael. A Pedalada Constitucional de Eduardo Cunha. 
JOTA, 03 jul. 2015. Disponível em: <https://goo.gl/sLubH6>. Acesso 
em: 09 mar. 2018.
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A prática de votações sucessivas é politicamente polêmica. De um 
lado, abre as portas para que o governo, votação após votação, calibre 
o apoio necessário para obter sucesso em determinada matéria, ou 
seja, se em determinada votação o governo foi derrotado por conta 
de dez votos, é possível antever que, com o convencimento desses 
dez parlamentares – com a liberação de emendas orçamentárias pelo 
Executivo, por exemplo –, o governo seria bem-sucedido em uma 
nova votação. Por outro lado, dificulta o trabalho da oposição, que 
precisa se articular para, diante da imprevisibilidade do novo pleito, 
não só angariar apoio para vencer uma única votação, mas sim para 
resistir às sucessivas tentativas do governo que, não custa lembrar, 
possui a chave do cofre.

Mas a prática justifica a intervenção do Supremo? Para responder 
a pergunta, é preciso entender o que significa aprovar a urgência. 
São duas principais consequências. Primeiro, o encurtamento dos 
prazos. A matéria urgente é rapidamente submetida ao plenário, e 
as comissões deverão apresentar relatórios sobre a matéria a toque de 
caixa. Segundo, a limitação na apresentação de emendas à propo-
sição discutida. Apenas a Comissão que apreciou o projeto, ou um 
quinto dos membros da Câmara, poderão apresentar emendas em 
caso de urgência. Isto é, tramitação mais rápida e menos chances de 
discussão da matéria. 

Essas consequências, porém, são determinadas pelo regimento. 
Em seus nove artigos sobre processo legislativo de leis ordinárias, a 
Constituição Federal não disciplinou a questão. Abriu espaço para 
a regulamentação pelas próprias casas legislativas, através da edição 
dos regimentos internos. O tempo de deliberação das proposições e 
a possibilidade de apresentação de emendas, em princípio, não são 
matérias constitucionais, mas sim regimentais.

No caso do Regimento Interno da Câmara, ao contrário da argu-
mentação levantada pelo PSOL, nada impede que sejam formulados 
sucessivos pedidos de urgência, ainda que de idêntico teor, pois o 
artigo 163 é claro ao dizer que apenas se considera prejudicado “o 
requerimento com a mesma, ou oposta, finalidade de outro já apro-
vado”, o que não se aplica ao caso, eis que o primeiro requerimento 
foi rejeitado. Portanto, a votação sucessiva visando a aceleração da 
tramitação não se tratou de uma “manobra”, mas sim da utilização 
de um mecanismo concebido pelo órgão que tem a competência 
para cuidar da matéria.
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Se as normas procedimentais da Câmara não proíbem a votação 
sucessiva de requerimentos de urgência, e se o mesmo regimento 
autoriza que temas tão sensíveis sejam incluídos na pauta do plená-
rio da noite para o dia, pegando os parlamentares e a população de 
surpresa, o problema não parece ser jurídico, mas sim do desenho do 
processo legislativo editado pelos deputados a partir da autorização 
da Constituição. O problema é da Câmara e de seus parlamentares; 
a estes cabe definir os poderes da maioria, a forma de exercício das 
obstruções, a previsibilidade da tramitação e da pauta.

O tema da reforma trabalhista é politicamente disputado, divide a 
opinião de especialistas,152 e parece impopular. Contudo, nada disso 
é motivo suficiente para exigir uma intervenção do Supremo no caso. 
No contexto da crise política, houve uma aceleração e intensificação 
das intervenções de juízes sobre o processo legislativo. Contudo, o 
processo legislativo é, em grande parte, uma criação dos próprios 
legisladores; de acordo com a própria jurisprudência do Supremo, a 
intervenção judicial deve ser excepcional – apenas quando estiverem 
em jogo, no caso de propostas de emenda à Constituição, a patente 
violação de alguma das cláusulas pétreas, ou quando houver violação 
de regra regimental que reproduza exigências diretamente previstas 
na Constituição. Mais uma vez, esse não é o caso do projeto de 
reforma trabalhista. Para que ainda faça sentido é preciso dizer que 
a intervenção judicial nesses casos é excepcional, o Supremo deve 
deixar a política fazer o seu papel.

152 AGÊNCIA BRASIL. Reforma trabalhista divide opiniões de especialis-
tas. EXAME, 13 abr. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/j5Gu3d>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.
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REFORMA TRIBUTÁRIA: A SOLUÇÃO 
É O MODELO CANADENSE

Melina Rocha Lukic
03 | 07 | 2017 

A ideia aqui é iniciar a mudança no nível Federal – o que  
já traria ganhos imediatos ao nosso sistema – e deixar a critério  

dos Estados a adoção deste regime ou não posteriormente.

Mesmo diante da crise política, o governo federal parece estar dis-
posto a enviar ao Congresso Nacional uma nova proposta de reforma 
tributária. A questão central nesta discussão é, novamente, a reforma 
do sistema de tributação de mercadorias e serviços. Em 1988, os 
constituintes tomaram a trágica decisão de não adotar o modelo de 
um Imposto único sobre o valor agregado (IVA). Desde então, diver-
sas propostas de reforma tributária tentaram a implementação deste 
modelo, sem obterem, no entanto, o consenso político necessário 
para a sua aprovação.

Um modelo de IVA reuniria todos os tributos incidentes sobre as 
mercadorias e serviços: ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, que hoje 
são de competência de diferentes entes federativos. Além disso, o IVA 
adotaria uma base de incidência ampla, incidindo em todas as etapas 
do processo produtivo e com amplo aproveitamento dos créditos das 
etapas anteriores, tal como ocorre na maior parte dos países do mundo. 
A adoção deste modelo eliminaria uma série de distorções presentes 
no sistema brasileiro – tal como a incidência cumulativa pelo não 
creditamento de certas entradas, cálculo por dentro e sobre os demais 
tributos, etc. – o que acaba onerando a produção, as exportações e os 
investimentos. Além disso, com a adoção do princípio do destino nas 
operações interestaduais, seria eliminado o problema da guerra fiscal.

Acontece que as experiências passadas já nos mostraram que a 
adoção de um IVA Nacional, reunindo de uma só vez os tributos de 
todos os entes, parece não ser viável no contexto político brasileiro, 
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em virtude do grande conflito federativo que tal proposta gera. Diante 
desta dificuldade política, muito se tem discutido se pequenas mu-
danças pontuais – tais como a extinção do PIS e COFINS para a 
criação de uma nova contribuição ou ajustes específicos no ICMS e 
ISS, não seriam o caminho para se avançar. Não nos parece, todavia, 
que ajustes pontuais e sem uma visão do conjunto e do norte a se 
chegar seja a via mais adequada. Qual seria então a solução?

Um modelo de IVA que foi adotado em um país federativo de 
maneira bem sucedida e que poderia nos servir de guia é o sistema 
Canadense. A experiência do Canadá mostrou que um IVA federal 
pode perfeitamente funcionar em um país onde os entes federativos 
subnacionais têm seus próprios sistemas de tributação de bens e ser-
viços, tal como ocorre no Brasil. O IVA foi adotado no Canadá em 
1991 unilateralmente pelo governo federal, que inclusive se utilizou 
de uma prerrogativa constitucional inédita de convocar senadores 
“de emergência” para permitir a aprovação da proposta. Apesar de 
ter sido criado em substituição a uma espécie de imposto sobre a 
industrialização, o IVA Federal foi visto como um imposto novo pela 
população e empresas, causando um enorme descontentamento 
popular no início, o que resultou em uma grande perda eleitoral do 
governo nas eleições. No Brasil, diferentemente, a adoção de um 
IVA Federal seria vista como uma medida para substituir ao menos 
três tributos: PIS, COFINS e IPI, o que poderia ser perfeitamente 
justificado como uma maneira de tornar o sistema mais eficaz e 
menos complexo, podendo contar inclusive com o apoio popular e 
das empresas.

A grande peculiaridade do Canadá em relação a outros países é 
que, quando da adoção do IVA, já se fez a previsão de uma harmo-
nização futura dos tributos das províncias à mesma base do imposto 
federal, criando-se um modelo dual. Diversas províncias canadenses 
já aderiram ao sistema harmonizado, inclusive Québec e Ontário, 
duas das mais importantes do país. A adoção do sistema harmonizado 
tem significado para as províncias menos despesas administrativas e 
melhores resultados financeiros. As províncias que não quiseram aderir 
mantêm os seus tributos originais e algumas optaram até mesmo por 
não ter tributação sobre os bens e serviços em seu território.

No Brasil, uma proposta baseada neste modelo seria a criação 
inicial de um IVA somente com os tributos federais, sem incluir 
o ICMS dos Estados e o ISS dos Municípios, mas já fazendo uma 
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previsão de harmonização futura destes impostos à base federal para 
criação de um IVA-Dual. Os Estados que vierem a adotar o regime 
harmonizado, passariam a tributar sob a mesma base do IVA Federal, 
com uma alíquota a ser escolhida por cada um deles. A arrecadação 
e administração do imposto harmonizado poderia ser de responsabili-
dade da União Federal em cooperação com os governos estaduais. A 
adoção do regime harmonizado dependeria de negociação com cada 
Estado e em contrapartida a uma ajuda financeira por parte da União.

A grande vantagem deste modelo é que, do ponto de vista político, 
se dilui o conflito federativo que se cria com a proposta de adoção 
de um IVA englobando o ICMS e o ISS desde o início, tal como 
tem ocorrido a cada discussão de reforma tributária no Congresso. 
A negociação para a adoção do modelo harmonizado ficaria mais 
individualizada com cada Estado e postergada para o futuro, po-
dendo ainda se ter a opção de manter o regime do ICMS. Assim, ao 
invés de ficarmos dependentes e reféns da concordância de todos 
os Estados para se fazer a reforma tributária, a ideia aqui é iniciar 
a mudança no nível Federal – o que já traria ganhos imediatos ao 
nosso sistema – e deixar a critério dos Estados a adoção deste regime 
ou não posteriormente. Isto facilita o processo de aprovação já que 
diminui a possibilidade de veto players para a adoção da reforma. O 
modelo canadense parece ser, dessa forma, o caminho mais provável 
e que poderia ser tomado pelo governo para a aprovação imediata da 
reforma tributária, trazendo resultados já para 2018.
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AUMENTO DO COMBUSTÍVEL: O QUE 
O STF DEVERÁ ENFRENTAR?

Melina Rocha Lukic
01 | 08 | 2017

Um caminho a seguir é considerar que este regime especial e 
opcional de arrecadação do PIS e COFINS sobre  

combustíveis trata-se de um benefício fiscal.

O Decreto 9.101 de 20 de julho de 2017 instalou grande polêmica 
política e jurídica sob a justificativa de que teria aumentado o PIS e 
COFINS incidente sobre combustíveis. A medida foi inicialmente 
suspensa por decisão judicial que alegou que o decreto deveria respei-
tar os princípios da legalidade e da anterioridade nonagesimal (arts. 
150, I e III c da CF/88). O TRF1 derrubou a liminar apresentando 
justificativas econômico-financeiras e uma ADI já foi apresentada ao 
Supremo pelo Partido dos Trabalhadores – mas cabe lembrar que o 
governo anterior utilizou exatamente o mesmo artifício e igualmente 
promoveu redução dos “coeficientes de redução das contribuições”, 
sem respeitar o princípio da anterioridade (Decreto nº 8.395, de 2015).

Quais as questões que o Supremo terá que enfrentar ao analisar 
e julgar este caso? À primeira vista, o caso pode parecer simples, já 
que a Constituição é clara ao dizer que instituição e aumento de 
tributo só podem ocorrer através de lei e devem respeitar as regras 
da anterioridade. E as exceções a estes princípios não incluem o PIS 
e COFINS sobre os combustíveis. Entretanto, se adentrarmos nas 
peculiaridades do caso, percebe-se que não há nada de singelo ou 
fácil na decisão desta questão. Em primeiro lugar, é preciso verificar 
se o Decreto realmente promoveu um aumento da cobrança destas 
contribuições.

Como regra geral, o cálculo do PIS e da COFINS sobre os com-
bustíveis se dá através da aplicação de uma alíquota definida em lei 
sobre a receita bruta auferida na venda dos combustíveis, ou seja, PIS/
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COFINS a pagar = % (alíquota) X receita bruta da venda. Entretanto, 
as respectivas leis igualmente permitem que o produtor, importador 
e distribuidor optem por um regime especial de apuração e paga-
mento do PIS/Pasep e da COFINS. Este regime especial e opcional 
é calculado com base em alíquotas específicas por metro cúbico do 
combustível, ou seja, PIS/COFINS a pagar = valor fixo em reais X 
metro cúbico vendido. Estas alíquotas específicas também estão 
previstas em lei.

Importante salientar que neste caso não se trata de previsão de alí-
quota máxima pela lei, tal como ocorre com outros tributos, mas da 
alíquota efetiva das contribuições. Cabe ressaltar que, nos casos em 
que a lei traz somente a previsão de alíquotas máximas – como é o caso 
do IPI – o STF já decidiu que o aumento por meio de Decreto sub-
mete-se ao princípio da anterioridade nonagesimal (ADI 4661 MC).

Entretanto, neste caso, as alíquotas efetivas – tanto para o regime 
geral quanto para o regime especial – estão devidamente previstas 
em lei e não foram aumentadas pelo Decreto. A grande questão é 
que as leis autorizaram que o Poder Executivo fixasse, a qualquer 
tempo, coeficientes para redução das alíquotas do regime especial 
legalmente previstas.

Assim, por meio de dois Decretos, o Poder Executivo havia estabe-
lecido redução das alíquotas da lei para o regime especial. O que o 
Decreto 9.101/2017 fez foi eliminar ou diminuir estes “coeficientes 
de redução da contribuição” do PIS/Pasep e da COFINS para as 
gasolinas, óleo diesel e álcool, determinando que voltasse a vigorar 
as alíquotas do regime especial que, conforme já mencionado, estão 
previstas nas respectivas leis.

Claro que, na prática, houve aumento de tributo, pois o valor a ser 
recolhido a partir desse Decreto será maior. Mas o fato é que, primeiro, 
trata-se de um regime especial e opcional; segundo, que as alíquotas 
já estão previamente estabelecidas em lei e não foram aumentadas; 
e, terceiro, há delegação pela lei para redução e restabelecimento 
das alíquotas por decreto.

Um caminho que o STF pode seguir é considerar que este regime 
especial e opcional de arrecadação do PIS e COFINS sobre com-
bustíveis trata-se de um benefício fiscal. Neste caso, a corte já firmou 
entendimento segundo o qual “a revisão ou extinção de um benefí-
cio fiscal, por se tratar de política econômica que pode ser revista a 
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qualquer momento pelo Estado, não está restrita à observância dos 
princípios constitucionais da anterioridade e da irretroatividade”.153

Em resumo: diante da existência de uma fixação legal da alíquota, 
pode a legislação autorizar que o Poder Executivo reduza e restabeleça 
esta alíquota por meio de Decreto a qualquer tempo? Além disso, a 
reversão desta diminuição – também por Decreto –, restabelecendo 
as alíquotas legais, pode ser considerada como um aumento de tribu-
to propriamente dito ou não, já que as alíquotas efetivas já estavam 
fixadas em lei? O regime especial cujas alíquotas foram aumentadas, 
pode ser considerado como um benefício fiscal? Por fim, decidindo se 
há ou não aumento de tributo e se o regime pode ser caracterizado ou 
não como um benefício fiscal, seria necessário respeitar a legalidade 
e anterioridade constitucionais? São essas as questões que o Supremo 
terá que responder.

153 AI 783509, AgR RE 344994.



155

33

FINANCIAMENTO DE CAMPANHA: 
DE VOLTA PARA 2014?

Evandro Proença Sussekind
17 | 08 | 2017

Mesmo quem critica a Operação Lava Jato geralmente  
o faz assumindo que a “punição” para certos crimes deveria ficar  

a cargo das urnas. Mas como aceitar que uma sigla receba  
recursos em 2018 com base em seu desempenho em 2014? 

O Fundo Especial para Financiamento da Democracia (FFD) é 
um dos pontos mais polêmicos da reforma política em discussão na 
Câmara. A proposta tem atraído críticas pelo seu montante de R$ 
3,6 bilhões – estimativa de 0,5% da Receita Corrente Líquida em 
2018. Seu principal problema, porém, está na forma como o dinheiro 
será distribuído. Em especial, corremos o risco de ver as eleições de 
2014 – profundamente moldada por acordos espúrios entre partidos 
e empresas – se tornar o parâmetro. O passado que queremos rejeitar 
pode se tornar a medida do futuro.

Diferentes critérios de distribuição estão em discussão. Um deles 
previa distribuir proporcionalmente entre os partidos 98% do FFD 
– 49% segundo a proporção de votos recebidos nas últimas eleições, 
34% segundo a bancada na Câmara e 15% segundo a bancada no 
Senado –, com os 2% restantes divididos igualitariamente, dentro das 
mesmas regras dos recursos do Fundo Partidário.

Qual é a lógica por trás desse critério? Novas eleições não preci-
sam necessariamente renovar os quadros políticos, mas, no mínimo, 
precisam criar a oportunidade para isso, fazendo com que a escolha 
dependa na maior medida possível da escolha do eleitor. A distribuição 
dos recursos do FFD com base no resultado das eleições anteriores 
funcionará em sentido perfeitamente contrário a essa ideia.

De 2014 para cá, uma série de eventos políticos e judiciais, em 
especial a Operação Lava Jato, dariam boas razões para eleitores de-
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sejarem punir um ou outro partido. Mesmo quem critica a Operação 
Lava Jato geralmente o faz assumindo que a “punição” para certos 
crimes deveria ficar a cargo das urnas, e 2018 seria o grande momento 
para esse juízo eleitoral. Nesse cenário, como aceitar que uma sigla 
receba recursos em 2018 com base em seu desempenho em 2014?

Existem alternativas a essa distribuição eternizante do passado. Uma 
delas é dar ao eleitor uma maior gerência sobre a distribuição dos 
recursos. Em propostas como o Democracy Voucher Program, que 
está sendo utilizado nas eleições municipais em Seattle, cada eleitor 
recebe um voucher com uma parcela igualitária do Fundo e deposita 
em seu candidato, o qual retira o valor junto ao órgão responsável. Há 
propostas na Câmara dos Deputados que facilitariam mecanismos 
parecidos, como aquelas que determinam que o fundo deva ter seu 
montante formado um valor específico – digamos R$ 7.00 (PL 2222 
– 07) – multiplicado pelo número de eleitores. Se assim o for, por 
que não deixar que o próprio eleitor decida o destino de cada uma 
dessas pequenas parcelas?

Assim, não seria apenas “uma pessoa, um voto” como também 
“uma pessoa, uma parcela igualitária do Fundo”. Financiamento 
público não deve significar excluir o eleitor de qualquer decisão sobre 
o destino do montante. Desse modo, se aquele partido que teve maior 
número de votos nas eleições passadas for mesmo merecedor de um 
montante maior, basta que mais eleitores depositem seus vouchers 
em suas ideias. Adaptações teriam que ser feitas, como por exemplo, 
distribuir os vouchers segundo a porcentagem do fundo designada para 
eleição de cada cargo em específico e decidir se os vouchers seriam 
depositados nos partidos ou candidatos.

Nesse problema, os menores partidos têm uma parcela de culpa. 
Ao lutarem por uma fatia maior da distribuição a ser dividida igua-
litariamente, acabam reproduzindo a lógica na qual o desempenho 
nas eleições anteriores é um padrão adequado para a distribuição de 
recursos do FFD. A partir do momento em que o FFD, diferente 
do Fundo Partidário, tem por objetivo financiar campanhas, não se 
trata de ser um partido pequeno, mas de ter sido um partido pequeno 
nas eleições passadas. No momento em que eleitores premiam ou 
punem representantes de acordo com seu desempenho passado, não 
há sentido em se valorizar o desempenho nas eleições anteriores.

A mudança na lógica de recebimento do fundo seria um grande 
incentivo para a renovação dos quadros e para a redução da pressão 
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social gerada por uma eventual repetição dos quadros no congresso. 
Hoje, os congressistas acreditam que a virtude da história é saber 
perdoar. Com caneta ainda em mãos, generosamente se concedem 
mais tempo para esperar esse perdão e, assim, manter tudo como 
está. Junte-se a isso o “distritão”, um sistema eleitoral personalista, no 
qual o nome do partido se dilui frente aos nomes dos candidatos de 
cada distrito e a receita para o eterno retorno está completa. Para o 
brasileiro, o momento é de ação, para que a reforma não transforme 
o passado em destino.
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O GENERAL E O ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO

Joaquim Falcão
19 | 09 | 2017

Ninguém quer criar uma crise e agravar a falta cometida.  
Mas agravar é ignorá-la. A quebra da liturgia do cargo  

tem sido um insidioso destruidor das instituições.

As Forças Armadas representam a instituição que, em geral, ocupa 
o primeiro lugar nas pesquisas de confiança da população. Depois 
vem a Igreja Católica, a Imprensa escrita e o Ministério Público.

O Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Executivo não estão 
entre as instituições em quem os cidadãos mais confiam? Por quê? 

As razões são múltiplas. E vão muito além de avaliação de desem-
penho dos congressistas e do funcionalismo público, ou da legalidade 
de seus atos.

O então presidente José Sarney lembrava sempre que era preciso 
também respeitar a liturgia do cargo. As autoridades são cercadas de 
certos padrões culturais de comportamentos litúrgicos, adotados pela 
cidadania, e que lhe conferem confiança, autoridade e identidade.

Esta liturgia é fruto da história. No caso, fruto da certeza do cidadão 
de que, depois de 88, os militares não ultrapassarão os limites consti-
tucionais e respeitarão sua hierarquia interna, no estado democrático 
de Direito. 

Esta percepção foi quebrada pelo general Mourão. Militar, sobre-
tudo general, não fala em público a não ser autorizado e em estritas 
questões de sua missão. Não ameaça, nem mesmo respondendo a 
perguntas, o país e os poderes da República, nem fala em nome de 
seus superiores. 

Muito menos responde perguntas de uniforme e condecorações. 
Muito menos em local de forte caráter ideológico. Militares não se 
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manifestam. Ponto final. Quando assim fazem, quebram a hierarquia, 
sua autoridade e a si próprios.

No caso do general Mourão, três hierarquias foram atingidas. Pela 
ordem. A do Comandante do Exército, general Villas Bôas. A do mi-
nistro da Defesa, Raul Jungmann. E a do presidente Michel Temer, 
comandante supremo das forças armadas.

É claro que ninguém quer criar uma crise e agravar a falta cometida. 
Mas agravar é ignorá-la. A quebra da liturgia do cargo tem sido um 
insidioso destruidor das instituições.

Quando alguns ministros do Supremo começaram a falar fora 
dos autos e discordar entre si e em público, ninguém pensou que 
se iria tão longe. O que hoje abala a percepção de imparcialidade 
e de segurança, de gestores da previsibilidade, de como deve ser o 
desempenho do próprio Supremo Tribunal Federal. Não são punidos 
nem controlados.

Só falta agora, para este desfazer das nossas instituições democráti-
cas, que membros do Copom, do Banco Central, depois de votarem 
em sessão fechada sobre a taxa de juros, virem a público contestar o 
resultado da decisão. 

É provável que o ministro Raul Jungmann não deixe passar em bran-
co esta situação. Do contrário, vai permitir surgir um líder da linha 
dura militar ou, quem sabe, uma pública disputa de poder interno.
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QUEM PEZÃO PODE NOMEAR PARA O TCE?

Luiz Fernando Gomes Esteves
15 | 11 | 2017

O desenho constitucional do Tribunal de Contas não autoriza que 
uma nomeação pretensamente técnica – de um auditor –  

seja transformada em uma livre indicação governista.

Depois do escândalo de corrupção em que se viram envolvidos vários 
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o que 
contribuiu para a aposentadoria do ex-deputado Jonas Lopes, uma dú-
vida surgiu: quem o governador Pezão poderia escolher para o cargo? 

A escolha de um nome para o TCE traz consigo pelo menos duas 
importantes consequências. Em primeiro lugar, para o governador 
que realiza a nomeação, uma indicação política e estratégica pode 
garantir um voto decisivo em favor da aprovação das contas apresen-
tadas. Apesar do parecer do TCE não ser vinculante, podendo ser 
superado pela maioria absoluta da Assembleia Legislativa, o impacto 
de um julgamento negativo das contas não deve ser subestimado, 
sobretudo no contexto de um governo que tem a legitimidade ques-
tionada, e que sofre com sucessivos pedidos de impeachment de seu 
governador.154 Além disso, para o indivíduo nomeado, atribui-se o 
foro por prerrogativa de função, uma garantia que hoje é muito cara 
para aqueles que são investigados criminalmente. De acordo com a 
Constituição, é do STJ a competência para julgar os crimes comuns 
praticados pelos conselheiros dos tribunais de contas estaduais. Porém, 
a nomeação de um indivíduo para compor o TCE não é totalmente 
livre. Para garantir o bom desempenho deste órgão que possui impor-
tantes atribuições fiscalizatórias e técnicas, a Constituição estabeleceu, 
além de requisitos pessoais – como idade mínima, conhecimentos 

154 BRITO, Carlos. Pezão é alvo de três pedidos de impeachment na 
Alerj; veja detalhes. G1, 23 jun. 2017. Disponível em: <https://goo.
gl/7UqyHY>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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contábeis, jurídicos e econômicos –, também requisitos quanto a 
origem dos conselheiros.

De acordo com a Constituição, dois terços dos membros das cortes 
de contas seriam escolhidos livremente pelo Legislativo, e a nomeação 
dos outros membros ficaria a cargo do Executivo, que deveria escolher, 
alternativamente entre um candidato cuja origem fosse do Ministério 
Público que atua no Tribunal, outro deveria ser auditor no Tribunal, 
e apenas a outra vaga seria de livre escolha do chefe do Executivo.

No caso do Rio de Janeiro, das três vagas destinadas ao governador, 
apenas uma poderia ser realizada de forma livre. O Supremo já in-
terpretou essa regra em caso análogo, no julgamento da ADI 374,155 
no sentido de que a nomeação livre só poderia ser realizada quando 
o cargo vago fosse oriundo da própria nomeação livre. Além disso, na 
mesma ação, o Supremo definiu que o governador só teria direito a 
essa nomeação livre caso o TCE já contasse com conselheiros vindos 
do MP especial e da auditoria do Tribunal.

Ocorre que, no caso do TCE do Rio de Janeiro, o cargo de auditor 
foi criado apenas no ano de 2013, e tais auditores foram nomeados 
apenas em 2016.156 Ou seja, até o ano passado, o governador indicava 
livremente candidatos para duas das três vagas a que teria direito. Com 
a aposentadoria de Jonas Lopes, no entanto, tudo indicava que o novo 
conselheiro deveria ser escolhido dentre os auditores.

Contudo, na última semana, os três conselheiros, de forma surpre-
endente e pouco explicada, desistiram de concorrer à vaga,157 o que 
abriu caminho para que o governador indicasse ao TCE o líder do 
governo na Assembleia Legislativa, deputado Edson Albertassi, inves-

155 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 374 - AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE (Processo físico). Disponível em: 
<https://goo.gl/jHQWU7>. Acesso em: 09 mar. 2018.

156 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
Pezão nomeia auditores substitutos de conselheiros. 17 mar. 2016. 
Disponível em: <https://goo.gl/LJJycJ>. Acesso em: 09 mar. 2018.

157 OTAVIO, Chico. Conselheiros do TCE-RJ desistem, e Pezão vai indi-
car líder da Alerj para a vaga de Jonas Lopes. O Globo, 07 nov. 2017. 
Disponível em: <https://goo.gl/Be2fRn>. 09 mar. 2018. Acesso em: 09 
mar. 2018.
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tigado pela prática de diversos crimes.158 A nomeação satisfaria os dois 
propósitos acima nomeados, já que garantiria o foro a Albertassi, de um 
lado, e também constituiria um importante apoio a Pezão, de outro.

Porém, o desenho constitucional do Tribunal de Contas não autori-
za que uma nomeação pretensamente técnica – de um auditor – seja 
transformada em uma livre indicação governista, pois isso enfraque-
ceria a função fiscalizatória do Legislativo sobre o Executivo. Quanto 
a isso parece não haver dúvidas, já que o texto constitucional é claro, 
além de existir decisão do Supremo sobre o assunto. Por isso, acertou 
o TJRJ em anular a nomeação,159 e também a Procuradoria do Estado, 
que se recusou a defender a constitucionalidade da nomeação.160

158 GOMES, Marcelo. MPF antecipou operação ‘Cadeia Velha’ após 
indicação de Albertassi ao TCE. G1, 14 nov. 2017. Disponível em: 
<https://goo.gl/Hgp3B1>. Acesso em: 09 mar. 2018.

159 G1. Justiça concede liminar que suspende indicação de Albertassi para 
o TCE-RJ. 13 nov. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/TpJD8W>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.

160 LEITÃO, Leslie. Procurador-geral do estado Leonardo Espíndola é 
demitido no RJ. G1, 13 nov. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/
LWegmt>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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RESOLUÇÃO DE ANO NOVO PARA O 
SUPREMO: NEGOCIAÇÃO DA CULPA

Pedro Fortes
25 | 01 | 2017

Aqui, em contraste com diversos países, Ministério Público e defesa 
não podem negociar a aplicação imediata de penas mínimas ou 

alternativas numa audiência de custódia.

O ano novo reacendeu o debate sobre a questão penitenciária a 
partir de mortes, rebeliões e desmandos em presídios brasileiros. 
Para parcela da mídia e da academia, a origem do problema estaria 
na cultura punitiva dos magistrados brasileiros. Segundo O Globo 
juízes brasileiros insistem na privação da liberdade,161 contrastando 
a aplicação de somente 30% de penas alternativas no Brasil com o 
uso destas medidas em 79% dos casos da Inglaterra. Em ensaio, a 
professora Carolina Haber culpa os juízes de primeiro grau e “uma 
cultura punitiva que se apossou do nosso judiciário” pelo alto índice 
de presos provisórios no sistema penitenciário brasileiro.162

Essa narrativa ignora uma variável decisiva: a inexistência em nosso 
direito da figura da negociação da culpa ou plea bargain. Aqui, em 
contraste com diversos países, Ministério Público e defesa não podem 
negociar a aplicação imediata de penas mínimas ou alternativas numa 
audiência de custódia. O altíssimo índice de penas alternativas na 
Inglaterra precisa ser compreendido à luz desta possibilidade. Caso 
tivéssemos previsão para negociação da culpa, juízes poderiam aplicar 
imediatamente a pena alternativa, na audiência de custódia, sem a 

161 DANTAS, Tiago. Juízes do Brasil resistem em aplicar penas alternati-
vas. O Globo, 22 jan. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/xqu56X>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.

162 HABER, Carolina. Audiências de custódia: um esforço para que o 
Judiciário cumpra a Constituição.NEXO, 22 jan. 2017. Disponível 
em: <https://goo.gl/ZEf8JW>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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necessidade de enviar um acusado primário para a penitenciária, 
onde ele estará sob a influência das facções criminosas.

Pense, por exemplo, nos roubos qualificados pelo emprego de arma 
de fogo, crime violento comum na justiça brasileira. Nestes casos, a 
prisão preventiva costuma ser considerada necessária para assegurar a 
produção da prova testemunhal e a instrução processual. As circuns-
tâncias de cada caso devem ser analisadas, mas normalmente o réu 
é processado e preso, para evitar a perda do depoimento da vítima 
intimidada com a soltura daquele que a ameaçou com arma de fogo. 
Por outro lado, ao final do processo, se o acusado for primário e o 
crime tentado, pode ser o caso de condená-lo e soltá-lo em sursis penal 
sem cumprimento da pena de prisão. Ora, seria muito melhor que 
fosse feita a negociação de culpa e, caso o acusado concordasse com a 
pena mínima ou alternativa, fosse condenado e solto na audiência de 
custódia. Assim, seria evitada a prisão provisória em diversos processos.

O resultado prático seria uma economia processual radical, com 
inúmeros processos criminais se encerrando no início. Além disso, 
as experiências de outros países revelam que recursos economizados 
podem ser destinados para profissionalização da justiça e produzir 
prova qualificada de processos mais complexos, o que melhora a pres-
tação da atividade jurisdicional.163 Ademais, os julgamentos costumam 
ser mais céleres devido à racionalização que desestimula processos 
eternizados e desencoraja a criminalidade. O processo atenderia a 
suas finalidades e aos anseios sociais.

Certamente que a negociação da culpa não pode ser vista como uma 
panaceia, que irá solucionar todos os males do sistema penitenciário. 
Na prática, seus efeitos benéficos podem inclusive ser neutralizados, 
caso penas sejam desproporcionalmente aumentadas, poderes de 
supervisão judicial sejam limitados e uma defesa técnica qualifica-
da não seja assegurada, como revela a experiência estadunidense. 
Contudo, na Inglaterra e demais países, a negociação de culpa gerou 
redução do encarceramento, com o efetivo desconto na quantidade 
e na qualidade da pena de réus.

Em discurso de posse no ano passado, Cármen Lúcia enfatizou a 
necessidade de atender aos jurisdicionados através da eliminação de 

163 FRIEDMAN, Lawrence M. Plea Bargaining in Historical Perspective. 
Law & Society Review, v. 13, n. 2, p. 247-259, 1979. Disponível em: 
<https://goo.gl/fNKNof>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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processos judiciais eternizados e do aumento da efetividade do poder 
judiciário. Para ela não bastaria a reforma, mas sim uma verdadeira 
transformação da justiça para o cidadão.164 Até recentemente refor-
mas processuais eram feitas exclusivamente através de lei. Contudo, 
a audiência de custódia foi implantada através de uma resolução do 
CNJ.165 Talvez, a adoção do plea bargain pudesse seguir o mesmo 
modelo e ser feita através de uma reforma na Resolução n. 213/2015, 
que disciplina o procedimento da audiência de custódia.166 Até mes-
mo porque a principal mudança seria interpretativa, de substituir o 
princípio da obrigatoriedade da ação penal pela discricionariedade 
regrada. Por cautela, eventual resolução do CNJ poderia ser subme-
tida ao plenário do Supremo. Nos Estados Unidos, país de origem 
do instituto, o plea bargain se iniciou pela prática dos tribunais sem 
que houvesse necessidade de lei específica autorizando.167

Atualmente, em países como Estados Unidos, Inglaterra e Argentina, 
a imensa maioria dos processos criminais é resolvida sumariamente 
desta forma. No Brasil, ao contrário, os juízes não podem aplicar 
imediatamente penas mínimas ou alternativas para encerrar o processo 
sumariamente. Uma exceção ocorre nos casos de delação premiada, 
que tem beneficiado com descontos de pena criminosos de colarinho 
branco. Ora, se executivos da Odebrecht podem negociar a culpa, 
por que esta possibilidade não é admitida aos demais réus nos degraus 
inferiores da hierarquia social brasileira?

Não se pode afirmar, contudo, que a questão seja cultural, se falta 
o instrumento processual que permitiria modular a pena com maior 

164 MASCARENHAS, Gabriel; HAUBERT, Mariana. Em posse no STF, 
Cármen Lúcia pede nova Justiça. Folha de S.Paulo, 12 set. 2016. 
Disponível em: <https://goo.gl/vFWrKx>. Acesso em: 09 mar. 2018.

165 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Audiência de Custódia. 
Disponível em: <https://goo.gl/oNhCn2>. Acesso em: 09 mar. 2018.

166 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução Nº 213 de 
15/12/2015. Disponível em: <https://goo.gl/4TY1Qr>. Acesso em: 09 
mar. 2018.

 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Atos Administrativos – 
Resolução Nº 213 de 15/12/2015. Disponível em: <https://goo.gl/
tNHksL>. Acesso em: 09 mar. 2018.

167 FISHER, George. Plea Bargaining’s Triumph: a History of Plea 
Bargaining in America. California: Stanford, 2003. Disponível em: 
<https://goo.gl/Ti4VaH>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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flexibilidade e de forma negociada. Soltar e inocentar a todos indis-
criminadamente também não seria o caminho adequado para reduzir 
encarceramento e criminalidade, tal como nos ensina o exemplo da 
Inglaterra.168 Diante da grave crise penitenciária de nosso país, uma 
excelente resolução de ano novo para a Presidente do Supremo seria 
adotar a negociação da culpa.

168 LAW AND ORDER. On Britain’s safe streets, how low can crime go? 
07 jan. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/cfpRDe>. Acesso em: 09 
mar. 2018.
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LAVA JATO: UMA QUESTÃO PARA 
O PLENÁRIO DO SUPREMO

Felipe Recondo | Thomaz Pereira
26 | 01 | 2017

Faz sentido que uma maioria de três ministros, em uma  
Turma de cinco, decidam o destino da Lava Jato?

O futuro da Lava Jato depende da resposta a uma pergunta funda-
mental: ela será julgada pelos onze ministros do Supremo ou apenas 
por cinco deles em uma de suas Turmas?

Os debates em torno de quem será o novo relator da Lava Jato no 
Supremo são também sobre quais ministros julgarão esses processos. 
Os mesmos quatro que, até sua morte, julgavam com Teori Zavascki 
na 2a Turma – acrescidos agora de seu substituto? Ou, caso o pro-
cesso seja sorteado para um ministro da 1a Turma, os outros cinco 
ministros que a compõem? Mas faz sentido que uma maioria de 
três ministros, em uma Turma de cinco, decidam o destino da Lava 
Jato? Especialmente diante de temores de que a individualidade de 
alguns ministros, inclusive do futuro relator, influencie demais o 
destino da operação?

Transferir a Lava Jato integralmente para o plenário pode ser res-
posta necessária para esses problemas. Pode parecer surpreendente, 
aliás, que um tema dessa importância não vá passar necessariamente 
pelo plenário, mas é isso o que tem ocorrido na prática até aqui.

A Lava Jato está hoje dividida entre o plenário e a 2ª Turma do 
Supremo. A competência para julgar a maioria das autoridades com 
foro privilegiado é das turmas, com cinco ministros cada uma. Mas o 
plenário é quem julga, em crimes comuns, o presidente da República 
e os presidentes da Câmara e do Senado.

Teori Zavascki era o relator da Lava Jato, mas, dependendo de quem 
estivesse no processo, decidia na Turma – com Gilmar Mendes, Celso 
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de Mello, Lewandowski e Toffoli – ou no plenário. Por exemplo, foi 
a 2a Turma que ordenou a prisão de Delcídio do Amaral, mas foi o 
plenário que ordenou a suspensão do mandato de Eduardo Cunha.

Nesse momento, discute-se o eventual sorteio de um novo relator, 
mas o significado desse sorteio depende de sabermos onde situamos 
a Lava Jato no tribunal: plenário ou Turma? Se redistribuída na 2a 
Turma, quatro dos cinco ministros que julgavam a maior parte da 
Lava Jato até aqui continuariam os mesmos. E, se redistribuída no 
plenário, sendo sorteado algum ministro da 1ª Turma, temos um 
novo problema. A Lava Jato seria transferida inteiramente para a 1a 
Turma, para ser julgada por um novo conjunto de cinco ministros 
– Barroso, Marco Aurélio, Fux, Rosa Weber e Fachin? Ou, pelo 
contrário, o novo relator é que teria que julgar a Lava Jato com os 
ministros da 2ª Turma?

Para complicar, essa competência dividida entre Turma e plenário 
tem seus dias contados. No dia 1º de fevereiro, o Senado elegerá seu 
novo presidente. Se o sucessor de Renan Calheiros não for investigado 
na Lava Jato, toda a operação passará a ser de competência exclusiva 
de uma das Turmas do Supremo.

Nesse cenário, uma maioria dos ministros do Supremo – a presi-
dente e os cinco membros da outra Turma – talvez nunca chegue a 
opinar sobre a culpa ou inocência dos investigados. Seus destinos serão 
decididos pela simples maioria de uma das turmas. Três ministros, 
dentre seus cinco membros, poderão determinar o futuro dos deputa-
dos e senadores implicados e, com isso, do governo e do país inteiro.

Essa situação é uma consequência inesperada de mudanças regi-
mentais feitas depois da experiência com o Mensalão. Esse processo 
monopolizou a pauta e impediu que o plenário decidisse outras 
questões importantes durante meses. Depois de passar por isso, os 
ministros decidiram transferir para as Turmas os inquéritos e ações 
penais contra quase todas as autoridades com foro no tribunal. A 
ideia é que isso desobstruiria o plenário e aceleraria o julgamento 
desses processos.

Por causa disso o futuro da Lava Jato ficará nas mãos de apenas 
cinco ministros? É possível, mas existe ainda uma válvula de escape. 
O artigo 22 do Regimento permite que, independentemente dessa 
regra geral, o Relator submeta processo ao julgamento do plenário 
“quando em razão da relevância da questão jurídica ou da necessidade 
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de prevenir divergência entre as Turmas, convier pronunciamento 
do plenário”.

Ontem, o julgamento pelo plenário era um problema. Hoje, pode 
ser a solução. Com as atuais incertezas sobre o destino da Lava Jato 
e as suspeitas de que as investigações podem ser afetadas pela mu-
dança do relator, transferir a Lava Jato inteiramente para o plenário 
resolve o impasse. Com isso, os inquéritos e ações penais poderiam 
ser sorteados entre todos os ministros, mas, independentemente de 
quem fosse sorteado, todos os ministros continuariam envolvidos no 
julgamento da Lava Jato. Qualquer decisão precisaria de uma maioria 
do plenário para prevalecer, e seria tomada diante da TV Justiça – que 
não abrange as turmas.

Essa via aumentaria a transparência do julgamento, mitigaria atuais 
conflitos entre os ministros e neutralizaria suspeitas sobre a condução 
do processo, diluindo o poder dos integrantes do tribunal. Como 
toda escolha, essa solução tem seus próprios custos. Julgamentos 
com todos os onze ministros tomam mais tempo, e outros processos 
teriam dificuldade de entrar na pauta do plenário. O Supremo tem 
diante de si uma série de outras questões constitucionais fundamentais 
que precisa resolver – incluindo alguns que já deveria ter resolvido 
há muito tempo. São esses custos que justificam, como regra geral, 
a transferência do julgamento desses processos para as Turmas. O 
contexto específico justifica enfrentar esses custos? Mais uma esco-
lha que, ao final, está nas mãos dos ministros do Supremo, mas que 
afetará toda a sociedade brasileira.
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CONCEDER DIREITOS NÃO DEVERIA 
SER POLÊMICO . NEGÁ-LOS, SIM .

Carolina Haber
05 | 04 | 2017

O sistema de justiça não se identifica com essas mulheres.  
São pobres, pretas, desempregadas, “traficantes”, que  

moram em endereços sem CEP, que não estão nos mapas oficiais.  
É por isso que mulheres como Adriana Ancelmo  

tem seu direito atendido e outras não.

A lei diz que a mulher com filho de até doze anos tem direito a 
cumprir a prisão preventiva em casa, de modo que as crianças não 
sejam privadas dos cuidados da mãe que, inclusive, ainda está res-
pondendo ao processo, sem condenação definitiva.

Em um contexto em que a própria prisão preventiva deveria ser 
exceção, pois destinada a pessoas inocentes até que se prove o con-
trário durante o processo, a prisão domiciliar é a garantia de que 
as mães receberão uma medida cautelar condizente com a sua re-
alidade, pois a chance de fugirem ou não comparecerem aos atos 
do processo quando tem filhos sob seu cuidado é muito baixa. Na 
prática, entretanto, não é tão simples assim. A lei também diz que 
o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar, ou seja, 
ele decide quando a mulher pode receber esse direito, avaliando as 
circunstâncias individuais, como, por exemplo, se há condições das 
crianças receberem cuidados de outras pessoas e qual é a situação 
econômica da família diante da possibilidade de terceirizar esse cui-
dado. É a análise do caso concreto e a livre convicção do juiz que 
irão determinar o destino dessas mulheres. É o verbo poderá do art. 
318 do CPP que faz com que muitas mulheres permaneçam presas 
durante o processo e outras, como Adriana Ancelmo, possam ir para 
casa enquanto aguardam o julgamento.
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A lei é assim redigida para evitar que todos os casos sejam tratados 
da mesma forma, assegurando, assim, que situações excepcionais, 
em que a mulher claramente não tenha condições de responder ao 
processo em casa não ocorram. O problema é que a exceção acaba se 
tornando a regra. São muitas mulheres que tem seu pedido de prisão 
domiciliar negado. O STJ divulgou recentemente que concedeu 32 
dos 45 pedidos que chegaram a instância superior desde que a lei 
foi alterada, em março de 2016.169 Se o STJ reconheceu esse direito 
na maioria dos casos, por que o juiz de primeira instância, quando 
analisou esses mesmos casos, negou a sua concessão?

Isso ocorre em razão da seletividade do sistema penal. A Defensoria 
Pública do Rio de Janeiro afirmou que 326 mães de crianças com 
até doze anos estão presas provisoriamente no Rio de Janeiro.170 A 
maioria dessas mulheres responde a processo de tráfico de drogas, 
muitas vezes porque foram pegas ingressando no sistema prisional 
com drogas destinadas a companheiros presos ou porque assumiram 
a atividade depois de se verem desprovidas de recursos para sustentar 
seus filhos. São mulheres sem antecedentes criminais, que saíram 
de casa deixando filhos pequenos sozinhos e não sabem quando vão 
retornar, nem o que vai acontecer com as crianças.

O sistema de justiça, entretanto, não se identifica com essas mulhe-
res. São pobres, pretas, desempregadas, “traficantes”, que moram em 
endereços sem CEP, que não estão nos mapas oficiais. É por isso que 
mulheres como Adriana Ancelmo tem seu direito atendido e outras 
não. Ela é branca, rica, tem endereço nobre e profissão. Não é uma 
questão de ter um advogado particular que encontrou uma brecha 
na lei. A defesa criminal da clientela do sistema prisional brasileiro 
não precisa só de argumentos jurídicos para conseguir obter os bene-
fícios que seus clientes têm direito, ela precisa quebrar preconceitos 
e enfrentar dificuldades impostas por uma lei feita para quem tem 
emprego com carteira assinada e endereço completo. Muitas vezes, só 

169 SUPERIOR TRIBUNL DE JUSTIÇA. Decisões do STJ favorecem 
mães que dependem de prisão domiciliar para cuidar dos filhos. 02 
abr. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/mBWcUK>. Acesso em: 09 
mar. 2018.

170 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
Prisões do Rio têm 326 mães de crianças com até 12 anos de idade. 
31 mar. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/Eb3WyR>. Acesso em: 
09 mar. 2018.
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recorrendo às cortes superiores é possível obter direitos que deveriam 
ter sido concedidos de imediato.

Adriana Ancelmo tem filhos menores de doze anos e por isso tem 
sim direito a responder ao processo em prisão domiciliar, mas tantas 
outras mulheres brasileiras que se encontram presas sem a menor 
ideia de quem está cuidando dos seus filhos na sua ausência também. 
Isso não deveria ser polêmico, deveria ser a regra.
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SUCESSÃO NA PGR E O 
FUTURO DA LAVA JATO

Felipe Recondo
20 | 04 | 2017

Ocupar esta posição é controlar, no fim das contas, quem pode ser 
denunciado no Supremo – quais inquéritos gerarão ações penais.

No calendário da Operação Lava Jato, setembro é um mês crucial 
para a continuidade das investigações. É neste mês que termina o 
mandato do Procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e quando 
chegará ao ápice uma batalha política pela sucessão. Quem estará no 
comando deste processo? Os políticos envolvidos investigados pela 
própria PGR e delatados pela Odebrecht e companhia.

No processo da Lava Jato, na fase de inquérito em que se encontra 
a “lista do Fachin”, a liderança e escolhas do PGR é fundamental. 
Ocupar esta posição é controlar, no fim das contas, quem pode ser 
denunciado no Supremo – quais inquéritos gerarão ações penais. 
O impacto dessas denúncias no curto prazo para o governo, inde-
pendente do julgamento final, é incalculável. Se Temer mantiver 
sua promessa de afastar ministros denunciados, o governo pode ver 
comprometida sua articulação política.

À primeira vista, a sucessão de Janot pode parecer um fato relati-
vamente distante dada a quantidade de informações que espocam a 
cada dia das investigações e a turbulência no cenário político. Mas a 
sucessão na PGR é um processo que já está em curso. E os primeiros 
passos serão dados já nas próximas semanas. Algumas datas são sensíveis.

No dia 10 de maio, a Associação Nacional dos Procuradores da 
República (ANPR) abre prazo para inscrição na disputa interna por 
uma vaga na lista tríplice que é enviada à Presidência da República. 
Os procuradores escolherão os três nomes em junho. Também em 
maio, o Conselho Superior do Ministério Público elege dois novos 
integrantes. E, no dia 17 de agosto, esses dois novos integrantes partici-
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parão da eleição dos novos presidente e vice-presidente do Conselho. 
Estas escolhas podem ser cruciais neste processo.

Dessas datas surgem três indagações sobre a sucessão de 
Rodrigo Janot:

1. Temer respeitará a lista tríplice formulada pela ANPR, in-
dicando o mais votado ou ao menos um dos três nomes? 
A Constituição não o obriga a considerar a lista. Se Temer 
decidir escolher um nome de fora da lista, terá de arcar com 
os custos políticos e com as críticas da categoria.

2. Temer indicará imediatamente o nome do substituto de Janot? 
Ou seja, escolherá o substituto de Janot já em setembro ou a 
vaga pode permanecer aberta por alguns meses? Se o presi-
dente não indicar o substituto imediatamente, ocupará inte-
rinamente o cargo o vice-presidente do Conselho Superior 
do Ministério Público, que será eleito em agosto.

3. E se o vice-presidente do Conselho tiver o perfil que o governo 
procura para a vaga? Temer poderia indicar o nome para o 
mandato de dois anos e se ampararia em dois argumentos: 

a. ao efetivar o procurador interino, evita-se interrupções 
nos trabalhos da Procuradoria; 

b. o vice-presidente do Conselho foi eleito para o cargo pela 
própria categoria. Assim, Temer não indicaria alguém 
sem respaldo da carreira. Ao contrário, escolheria alguém 
eleito pela própria categoria.

À frente deste processo estão o presidente Michel Temer, o mi-
nistro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o secretário-geral da 
Presidência, Moreira Franco, o presidente do Senado, Eunício 
Oliveira (PMDB – CE), o presidente da Comissão de Constituição 
e Justiça, senador Edison Lobão (PMDB – MA), o líder do PMDB, 
Renan Calheiros (PMDB – AL), o líder do governo, Romero Jucá 
(PMDB – RR). Todos são citados nas delações da Odebrecht. E 
somente Temer não é alvo de inquéritos.

No Senado, onde o candidato a PGR será sabatinado, 24 parla-
mentares foram citados nas delações de executivos da empreiteira 
Odebrecht e responderão a inquéritos. Outros quatro já eram alvos na 
Lava Jato, mencionados em outras delações e investigações. E como a 
escolha do novo procurador pode mudar os rumos das investigações?
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1. O novo procurador pode dissolver o grupo de trabalho que foi 
montado em Brasília por Janot. São esses oito procuradores de 
diferentes estados que tocam diuturnamente as centenas de 
inquéritos, depoimentos e delações premiadas da Lava Jato;

2. Com a desconstituição do grupo que atua hoje em Brasília, 
boa parte da memória do caso teria de ser recuperada pela 
próxima gestão. E essa nova equipe teria de começar pratica-
mente do zero a análise das centenas de milhares de páginas 
da investigação;

3. O substituto de Janot pode adotar uma postura mais concen-
tradora, trazendo para si o passo a passo da investigação. Como 
se trata de um processo extenso – já estão em andamento no 
Supremo 113 inquéritos e cinco ações penais –, o procurador 
não teria condições de dar celeridade ao caso;

4. O novo procurador pode, inclusive, desconstituir a Força 
Tarefa da Lava Jato em Curitiba.

Esses são apenas três exemplos de como a investigação pode, no 
mínimo, perder ritmo em razão da troca de comando na PGR. Sem 
contar com a possibilidade – considerada remota por integrantes do 
Ministério Público neste momento – de ser escolhido uma espécie 
de engavetador-geral da República, um procurador com visão mais 
conservadora ou mais condescendente com a política. O cenário 
menos turbulento para as investigações seria a permanência de Janot 
para o terceiro mandato. A recondução é legalmente possível, mas 
improvável. O procurador já deu provas de que não quer permanecer 
no cargo por mais dois anos. Prova disso foram as longas férias que já 
agendou para depois de setembro.

A soma de todos esses fatores cercará o processo de sucessão na 
PGR. Políticos investigados, com poder de voto ou de caneta, de-
verão pensar na própria sobrevivência na escolha do perfil para co-
mandar o Ministério Público Federal. O anseio da sociedade por 
aprofundamento das investigações e celeridade dos processos estará 
em segundo plano.
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DEMOCRACIA OU ESTADO POLICIAL?  
O QUE O STF DIZ DA DELAÇÃO DA JBS

Felipe Recondo
24 | 05 | 2017

Se todos sabiam que o modelo de financiamento de campanha  
era este, lastreado em propinas, por que ficaram inertes?

Cinco minutos à porta do plenário da Primeira Turma do Supremo 
nessa terça-feira, 23 de maio de 2017, dois ministros passam em mo-
mentos diferentes e comentam, em caráter reservado, o cenário de 
crise que o país vive. Os dois, claro, tratam dos acontecimentos pelo 
prisma do Judiciário. Um vê o Estado policial tomando conta do 
país; o outro afirma que enfim criminosos que vivem da política estão 
sendo punidos pelo Judiciário. Duas opiniões no intervalo de cinco 
minutos exatamente no mesmo metro quadrado. Quem estará certo?

A crítica à formação – ou consolidação – de um estado policial 
voltou ao debate com o acordo de colaboração premiada firmado pela 
Procuradoria-geral da República com líderes da empresa JBS. Joesley 
Batista, sócio, e executivos da empresa, devidamente treinados por 
advogados para construir um acordo de delação, disseram ter pago 
aproximadamente R$ 500 milhões de propina a 1.829 candidatos às 
eleições de todo o país. Joesley ainda gravou uma conversa noturna 
e reservada com o presidente da República, Michel Temer, e ofere-
ceu o áudio ao Ministério Público Federal para conseguir um bom 
acordo. Conseguiu.

Joesley e os executivos da empresa, a despeito dos crimes confes-
sados e do volume de propina pago a políticos de todos os espectros 
partidários, estão imunes. Joesley mudou-se para Nova York enquanto 
suas revelações incendeiam a crise no Brasil. De quebra, ainda lucrou 
com a instabilidade política decorrente de suas revelações – fato que 
será investigado e que não está imune a punições. O caso sintetizou 
à perfeição as críticas que juízes, procuradores, advogados e políticos 
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vêm fazendo à aplicação da lei que regula os acordos de colaboração 
premiada. E no centro da polêmica está o Ministério Público e seu 
amplo poder para firmar pactos com delatores.

Em artigo publicado no UOL, o Procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, buscou responder às críticas, dizendo que 

[…] como procurador-geral da República, não tive outra alternativa 
senão conceder o benefício da imunidade penal aos colaboradores, 
alicerçado em três fortes premissas: a gravidade de fatos, corrobora-
dos por provas consistentes que me foram apresentadas; a certeza de 
que o sistema de justiça criminal jamais chegaria a todos esses fatos 
pelos caminhos convencionais de investigação; a situação concreta 
de que, sem esse benefício, a colaboração não seria ultimada e, 
portanto, todas as provas seriam descartadas.171

Dúvidas e críticas, contudo, permanecem e permanecerão. 
Controvérsias sobre a possível edição dos áudios. Críticas a ser esta 
uma delação “superpremiada”. Questionamentos sobre a correta 
aplicação da lei que regula as delações premiadas. Reclames sobre a 
divulgação dos termos de delação, o que poderia gerar prejuízos graves 
para os delatados mesmo antes da apuração sobre a veracidade dos 
fatos. Objeções à concentração de poder nas mãos do Procurador-geral 
da República. São desconfianças legítimas.

Por outro lado, o país viu e vê os vícios do seu processo político. E 
não são os debates no Congresso, na academia ou os resultados das 
urnas que revelaram isso de forma tão dramática. Foram as opera-
ções policiais decorrentes das investigações do Ministério Público, 
especialmente aquelas embasadas em acordos de delação. Se todos 
sabiam que o modelo de financiamento de campanha era este, lastre-
ado em propinas, por que ficaram inertes? Somente quando Marcelo 
Odebrecht, Joesley Batista e outros contaram seus procedimentos foi 
possível começar a julgar políticos antes inatingíveis.

O momento comporta visões distintas. Conforme as declarações 
dos dois ministros do Supremo citados no início deste texto, o Brasil 
caminha para “um Estado do Ministério Público”; para o outro, 
estamos correndo o sério risco de “cair uma democracia”.

171 JANOT, Rodrigo. “Crimes graves”: sem acordo de delação dos irmãos 
Batista, país seria ainda mais lesado. UOL, 23 maio 2017. Disponível 
em: <https://goo.gl/1HtfGb>. Acesso em: 29 mar. 2018.
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PRISÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA: 
O STF VÍTIMA DE SI MESMO

Fernando Leal
26 | 05 | 2017

Ministros individualmente rechaçam facilmente precedentes  
com a simples alegação de que, embora respeitem a decisão  

do plenário que integram, discordam do resultado.

A notícia de que o ministro Gilmar Mendes pretende reabrir a 
discussão sobre a possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado 
da decisão com o propósito de reverter o contestado precedente de 
fevereiro do ano passado traz consigo duas ordens de problemas.

O primeiro aspecto diz respeito ao potencial das contingências 
políticas para influenciar a reversão de decisões e, assim, criar insta-
bilidade na jurisprudência. No atual contexto nacional, versões sobre 
a instrumentalização da decisão para servir a propósitos políticos 
específicos passam a fazer sentido quando se alega que a vincula-
ção a precedentes se revela tradicionalmente ilusória e que o uso 
de decisões passadas para justificar a solução de casos no presente 
pode ser estratégico. Neste aspecto, Gilmar, independentemente 
das razões que possa ter para justificar a reabertura da discussão na 
corte e a reversão da sua própria orientação, já que esteve sempre 
com a maioria, torna-se vítima da prática do tribunal que compõe. 
Se a jurisprudência do Supremo serve para tudo, pode igualmente a 
sociedade levantar qualquer hipótese para explicar o que pode estar 
por trás da sua manifestação.

O fato, no entanto, é que existe uma decisão prévia da corte sobre 
o assunto: o HC 126.292 – reafirmada pela corte nas decisões limi-
nares das ADCs 43 e 44. Com ela, vem o segundo problema. Até que 
ponto os ministros se sentem efetivamente vinculados pelas decisões 
anteriores do tribunal que integram? Neste aspecto, dois novos pontos 
são cruciais. Primeiro: um precedente possui força de vinculação em 
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razão do seu caráter de decisão institucional. A decisão que vincula, 
portanto, é uma decisão do Supremo. E, nos casos de vinculação 
horizontal, é igualmente o Supremo, como instituição, e não como 
o resultado das manifestações majoritárias dos onze ministros que o 
compõem, que se encontra vinculado por seus próprios julgados. A for-
ça da decisão tomada no passado que exerce pressão sobre o presente 
estatui, assim, um ônus especial de justificação para qualquer tentativa 
de reversão. Por isso, mesmo que um ministro manifeste a intenção 
de mudar sua orientação anterior – como no caso do ministro Gilmar 
Mendes – ou que um novo ministro tenha sido nomeado para compor 
a corte após a formulação do precedente criado por uma apertada 
maioria – caso do ministro Alexandre de Moraes, que substituiu o 
ministro Teori Zavascki –, continuam válidas as mesmas razões para 
tornar mais difícil o processo de alteração. O precedente pressiona a 
instituição para além das vontades individuais divergentes porque é 
a manifestação institucional que cria expectativas normativas que a 
sociedade espera ver preservadas no futuro. Assim, o fato da decisão 
no HC 126.192 ter sido tomada pela maioria, ter sido apertada e em 
um caso concreto não dilui o seu papel na prática decisória da corte, 
ainda mais quando o seu conteúdo é ratificado em manifestações 
posteriores do próprio plenário. Segundo: um precedente só merece 
tal status se, de fato, for capaz de constranger o processo decisório 
mesmo em caso de divergência sobre o seu conteúdo. Trabalhar com 
precedentes, por isso, envolve uma lógica que é, em grande medida, 
contraintuitiva. Se, por um lado, é certo que uma prática saudável de 
precedentes não significa respeito absoluto a decisões passadas, por 
outro, uma decisão só desempenha papel de precedente quando for 
capaz de levar ao seu respeito mesmo nos casos em que o tomador 
de decisão, substantivamente, discorde do resultado que ele impõe 
à discussão atual. Aplicar um precedente só após ser persuadido pelo 
seu conteúdo não é definitivamente respeitar a sua autoridade.

Na prática decisória do Supremo, nenhum dos dois aspectos parece 
estar presente. Ministros individualmente rechaçam facilmente pre-
cedentes com a simples alegação de que, embora respeitem a decisão 
do plenário que integram, discordam do resultado. Nesta linha, por 
exemplo, as decisões do ministro Celso de Mello em sentido contrário 
ao fixado pelo pleno pouco tempo após a criação do novo precedente 
sobre prisão em segunda instância e dos ministros Marco Aurélio e 
Ricardo Lewandowski já após o deferimento das liminares das ADCs 
43 e 44. Além disso, raros são os casos em que a corte se obriga ex-
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plicitamente a dialogar com o seu próprio passado para justificar a 
revisão de precedentes. A vinculação é fraca e precedentes, porque 
são usados estrategicamente, são evocados como fontes praticamente 
infinitas de justificação de qualquer resultado. A desorientação no 
trabalho com precedentes até este ponto, porém, não facilita o tra-
balho de reversão do julgado. Ao contrário, em um cenário em que 
as relações entre Direito e política se mostram especialmente turvas, 
aumenta a necessidade de justificação da alteração pouco mais de 
um ano após a decisão do HC 126.292.
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DEVE O STF REVER OS TERMOS DA 
DELAÇÃO DOS IRMÃOS BATISTA?

Rafael Mafei
30 | 05 | 2017

Por que razão haveria agora a necessidade de se homologar  
a homologação? Há cheiro de casuísmo no ar.

Há muitos debates suscitados pela colaboração premiada – “dela-
ção” – dos irmãos Batista. Um deles levou dois ministros do Supremo 
a manifestações públicas divergentes nos últimos dias. Seria possível 
que algum órgão colegiado do tribunal revisse os termos do acordo 
homologado pelo ministro relator, em face de interesses públicos 
presumidamente lesados?

A polêmica surgiu em razão da difundida percepção de que, para 
os irmãos Batista, o crime teria compensado; e que a Justiça, pela 
integridade moral que fundamenta sua autoridade, não poderia se 
prestar ao papel de chancelar um crime perfeito. Perfeito e lucrativo, 
dirão seus críticos: “os colaboradores ganharam os benefícios máximos 
previstos pela lei, e ainda parecem ter lucrado com a própria colabo-
ração”. Valeram-se do conhecimento inerente à posição de delatores 
para, antecipando as reações do mercado, reposicionar investimentos 
e protegerem-se tanto da alta do dólar quanto da queda das ações de 
seu grupo empresarial.

Diante disso, Gilmar Mendes sugeriu que o Plenário poderia rever 
os termos do acordo, porque o Plenário, e não o relator, seria “o juiz” 
do caso. Luís Roberto Barroso, por sua vez, defendeu a validade do 
pacto homologado pelo ministro Fachin, o relator, a quem vê cercado 
de pressões. Não entrarei nos méritos sobre a vantagem ou desvanta-
gem do acordo, para a PGR ou para os irmãos Batista. Seus benefícios 
foram enormes, como também foi a importância da colaboração em 
contrapartida. Opto por sair desta avaliação excessivamente subjetiva 
e focar-me em alguns pontos técnicos que me parecem relevantes.
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Sob essa luz, duas questões surgem centrais à polêmica. Uma pri-
meira, mais específica, diz respeito à competência do relator para 
homologar, sem necessidade de chancela subsequente, a colaboração 
premiada nos processos de competência originária de tribunais. A 
segunda, mais ampla, toca a validade de uma colaboração que, por 
demais leniente com os beneficiados, seja vista por alguns como 
contrária ao interesse público. Por ambos os pontos de vista, avalio 
que a homologação de Fachin deve ser mantida, gostemos ou não 
dos seus termos.

A Lei 12.850/2013, que prevê, nos artigos 4º e seguintes, a co-
laboração premiada, fala o tempo todo em “juiz”. Sua redação 
foi pensada para o primeiro grau, quando as decisões cabem a 
magistrados ou magistradas singulares. Nos casos de competência 
originária de tribunais, surge a particularidade de que as causas 
são julgadas por órgãos colegiados. Não há “o juiz”, há “juízes” 
– neste caso, ministras e ministros. Se a competência para julgar 
é necessariamente colegiada, por que seria individual a homolo-
gação do acordo? Essa é a semente da dúvida lançada por Gilmar 
Mendes na semana passada.

Sabendo que a situação não foi particularmente disciplinada pela 
lei da colaboração premiada, devemos explorar os precedentes exis-
tentes, analogias aplicáveis e o espírito da lei. Dos precedentes po-
demos extrair o entendimento de que a competência exclusiva do 
relator para a homologação das colaborações sempre foi reconhecida 
pelo Supremo. Diversas foram as colaborações homologadas pelo 
ex-ministro Teori Zavascki até aqui, como também por seu sucessor 
na relatoria da Lava Jato – Edson Fachin. Suas competências nem 
por isso foram questionadas. Jamais havia se externado a percepção 
de que elas estavam sujeitas ao referendo das demais ministras e mi-
nistros. Por que razão haveria agora a necessidade de se homologar 
a homologação? Há cheiro de casuísmo no ar.

Quanto às analogias, é preciso lembrar que já há poderes de rela-
toria que não se sujeitam a referendo colegiado. Alguns deles vêm 
expressos taxativamente no Regimento Interno do Supremo. É o caso 
da competência irrecorrível do relator para admitir manifestações de 
terceiros em certas situações processuais. É um poder que autoriza o 
relator a dizer, em caráter absoluto, quem tem voz e vez em discussões 
de grande relevância social, que serão resolvidas definitivamente pelo 
tribunal. Não é pouco.
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A quem ainda assim objetar que a questão nesses casos é de im-
portância menor, vale lembrar as situações em que o Supremo tem 
reconhecido, na prática, enormes poderes de fato às ministras e aos 
ministros relatores, sem se importar com sua necessária homologação 
subsequente. É o caso de variadas medidas de natureza cautelar, mui-
tas tomadas no mesmo contexto amplo da Lava Jato. Tais medidas, que 
produzem efeitos de grande impacto, muitas vezes não são levadas à 
confirmação do órgão colegiado competente, ao arrepio do que manda 
o regimento do tribunal. Dormitam nas gavetas dos gabinetes dos 
relatores até que percam o objeto, ou até que consolidem situações 
fáticas de difícil reversão. Como exemplos, recordemos da liminar 
de Gilmar Mendes que impediu a posse de Lula como ministro; e da 
outra, de Luiz Fux, vigente há quase três anos e com custo estimado 
de R$ 1,5 bilhão aos cofres públicos, que garante auxílio moradia a 
todos os magistrados do Brasil.

Sem minimizar a importância da colegialidade no tribunal, essas 
situações sugerem que a repentina crise de espírito colegiado do mi-
nistro Gilmar Mendes deve ser vista com desconfiança, no mínimo. 
O Supremo vive em grande parte à base de decisões individuais. A 
governança dos poderes individuais dos ministros é diminuta, pela leni-
ência deles próprios uns em relação aos outros. Há cheiro de casuísmo 
na crítica à situação específica dos irmãos Batista, definitivamente.

Por fim, quanto ao espírito da lei, é necessário ter em mente que a 
colaboração com as autoridades em sede de investigação criminosa 
tem particularidades que parecem, à primeira vista, justificar certas 
exceções. A garantia da autoridade do acordo homologado, que passa 
pelo crivo de duas autoridades máximas – o PGR e um ministro do 
Supremo – que o controlam seja quanto a suas formalidades, seja 
quanto ao cálculo de custo-benefício da colaboração oferecida, é 
necessária à eficácia do instituto no âmbito dos tribunais superiores.

Juridicamente, a homologação judicial confere atributos de ato 
jurídico perfeito ao acordo. Parece indispensável, à lógica da lei, que 
assim ele seja tratado desde a chancela da relatoria. Quem aceitará 
se expor à colaboração, em casos futuros, sabendo que os termos 
ajustados estarão submetidos aos imponderáveis órgãos colegiados 
dos tribunais? Por aí vemos que não é simples precisar o que pede o 
“interesse público” em um caso dessa natureza. Ainda que se entenda 
que o Estado cedeu demais, o que se vê como “interesse público” 
nesta situação isolada poderá estar em choque com o mesmo inte-
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resse no horizonte de maior alcance: quanta gente na linha de fogo 
iminente das investigações da Lava Jato não estará torcendo por uma 
decisão que esvazie a autoridade do relator e jogue incertezas sobre 
futuras colaborações, desestimulando os delatores de amanhã? Eis 
aí uma forma de minar futuras colaborações a pretexto da defesa do 
interesse público neste caso presente.

Os termos do acordo por certo são criticáveis. É possível julgá-lo 
um mau acordo, sem prejuízo do reconhecimento da importância 
da colaboração dada em contrapartida. A mim parece especialmente 
indevida a extensão do benefício máximo previsto na Lei 12.850/13 a 
quem, como Joesley Batista, teria posição de liderança em organização 
criminosa, incidindo na vedação de seu art. 4º, § 4º, I. Mas ainda que 
se entenda haver aí um erro, em todo sistema é necessário que haja 
alguém com o poder de errar por último. Na esfera penal, a titula-
ridade exclusiva da ação pública, detida pelo Ministério Público, já 
constitui situação de atribuição de grande responsabilidade exclusiva 
a certos agentes estatais, as promotoras e os promotores de justiça. A 
elas e eles, apenas, cabe a decisão de denunciar alguém, e por quais 
crimes – ou de não fazê-lo. Essa vontade não pode ser desempenhada 
por qualquer outro agente público. No caso da colaboração, a decisão 
do membro do MP é mitigada, porque confrontada com as posições 
da defesa do colaborador, que igualmente avalia sua legalidade. Em 
seguida, é submetida ao crivo adicional de um magistrado, que poderá 
ou não homologá-la. Na hipótese concreta dos irmãos Batista, tive-
mos o mais elevado membro do Ministério Público Federal, o PGR, 
cuja proposta de acordo, avaliada em sua legalidade também pela 
defesa dos beneficiários, foi avaliada por um ministro do Supremo. 
São, portanto, duas autoridades no cume das instituições estatais que 
integram, acompanhadas por um agente externo versado nos termos 
da lei – o advogado. Por que não bastaria? Não parece haver nada de 
essencialmente irrazoável no desenho de governança da colaboração 
nesses casos – gostemos ou não, insisto, dos termos específicos do 
acordo da vez.

E, finalmente, é errado assumir que os ditames da ética pública 
repelem o respeito à colaboração excessivamente generosa que tenha 
sido homologada. No âmbito dos pactos e das promessas, a ética e a 
justiça estão centradas no dever de respeitá-los e fazê-los cumprir. Se 
ao Estado for dado descumprir promessa da máxima autoridade do 
Ministério Público, referendada ademais por um juiz do Supremo 
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Tribunal Federal, de quem poderemos cobrar integridade em face 
da Justiça?

A prestação de contas dos irmãos Batista com a lei não termina 
com a homologação de seu acordo de colaboração. Suas empresas 
passarão por escrutínio profundo. Em outros âmbitos, como a CVM, 
as operações com ações e dólares às vésperas da divulgação do acordo 
já estão sendo questionadas. Apurados outros delitos nesse mesmo 
contexto, como um eventual crime de insider trading, seus benefícios 
podem ser cassados, sem prejuízo do aproveitamento das provas que 
entregaram ao Ministério Público. Tenho dúvidas de que suas vidas 
serão o céu de brigadeiro que alguns têm pintado: não devemos nos 
espantar se, ao contrário, castigos de diversos tipos – jurídicos, eco-
nômicos, reputacionais – vierem de diversas outras frentes.

A Justiça provavelmente lhes trará outras surpresas. Elas só não 
poderão vir de seu acordo de colaboração. Ao menos não sob funda-
mento da falta de autoridade do relator para homologá-la.
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A DEFESA DE ROCHA LOURES TEM RAZÃO

Julia Wand-Del-Rey Cani
08 | 06 | 2017

Comum no sistema carcerário, a compulsoriedade do corte 
de cabelo nos presídios masculinos pode e deve ter sua 

constitucionalidade revista. 

Preocupada com a prática carcerária de corte de cabelos masculinos, 
a defesa de Rodrigo Rocha Loures recorreu ao Supremo Tribunal 
Federal especialmente para que ele não tivesse o cabelo raspado. A 
prisão foi requerida pela Procuradoria Geral da República e auto-
rizada pela autoridade competente, ministro Edson Fachin. Pedido 
fundamentado e prisão decretada, os trâmites do devido processo 
legal foram atendidos. Não é isso que se discute aqui.

Comum no sistema carcerário, a compulsoriedade do corte de 
cabelo nos presídios masculinos pode e deve ter sua constituciona-
lidade revista. Nesse ponto, a defesa de Rocha Loures tem razão. 
Argumenta-se que o corte de cabelo ocorre por uma questão de 
saúde e higiene, porque evita a proliferação de pragas, mantém nível 
médio de asseio e diminui o risco de doenças da coletividade presa. 
Mas, além de desproporcional, tal prática causa uma inversão de 
responsabilidade. Transfere ao sujeito da prisão a responsabilidade 
estatal de manter nos presídios condições mínimas de saúde e hi-
giene. Esse é um dever estatal que não deve ser imputado ao preso 
compulsoriamente porque viola direitos especialmente protegidos.

Fere o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 
Fere duplamente a integridade do preso: moral e fisicamente. Fere 
direito da personalidade ao violar identidade, intimidade, privacidade 
e imagem. Fere a liberdade de expressão e autodeterminação. Tal 
prática fere, enfim, direitos humanos tão especialmente protegidos 
na Constituição Federal e nos tratados internacionais dos quais o 
Brasil é signatário.
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A possibilidade de prisão provisória, preventiva ou temporária, torna 
a questão ainda mais grave. Como defender tal prática ao considerar 
que uma pessoa pode ter seus cabelos, expressão de sua imagem, cor-
tados em um dia e, no outro, ver a prisão ser revogada ou revertida por 
medida cautelar diversa da prisão? Cabelo mais longo, barba ou bigode 
podem ser traços característicos da personalidade, pois constroem a 
imagem, projeção da personalidade física do indivíduo. Seguidores 
da religião e filosofia rastafári, por exemplo, têm sua cabeça raspada 
quando encaminhados ao sistema prisional. Têm sua imagem alterada 
contrariamente à sua vontade e sua individualidade.

A resolução conjunta nº 1 da Presidência da República e do 
Conselho Nacional de Combate à Discriminação defende, devi-
damente, direitos da pessoa travesti ou transexual em privação de 
liberdade. A eles é facultado a manutenção de cabelos compridos 
garantindo sua identidade de gênero. Mas a legislação infraconstitu-
cional sobre o tema não é uniforme. Para os presídios federais, há a 
portaria 1.191/2008 prevendo processo de higienização pessoal que 
inclui cortar cabelo, raspar barba e aparar bigode. Algumas unida-
des prisionais estatais seguem o modelo federal. É o que na prática 
acontece no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Outros estados, como 
Paraná e São Paulo, não trazem esse procedimento como obrigatório.

O debate sobre a utilização das algemas pode ser também ilustrativo 
para a questão. Após manifestação do Supremo, a jurisprudência 
determina que só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e 
de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física por parte 
do preso ou de terceiros. Espera-se que na prática esse entendimento 
seja seguido.

A jurisprudência poderia evoluir também para preservar esse outro 
aspecto da integridade física e moral dos presos. Defensorias Públicas 
de alguns estados, como o Rio de Janeiro, já propuseram ações civis 
públicas para impedir que tal intervenção corporal continue. No 
entanto, algumas dessas ações coletivas tramitam há anos sem deci-
são final e ainda haveria o risco de valer apenas para determinados 
estados. Na Corte Constitucional colombiana, de onde o Supremo 
importou o termo “estado de coisas inconstitucional” para se referir 
ao nosso do sistema prisional, verifica-se que há decisão de 2003 
(T-1030) no sentido de considerar a necessidade de raspar a cabeça 
de presos uma flagrante violação do direito à identidade pessoal. 
Nessa decisão, o direito à imagem é resguardado por ser inseparável 
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da pessoa e emanação direta dela mesma. Ademais, para a Corte, 
“a imposição da medida vai além da consagração de um objetivo 
legítimo… o mesmo objetivo pode ser alcançado empregando um 
meio menos oneroso para a dignidade humana”.172

O Supremo tem a oportunidade de estabelecer um precedente nesse 
sentido e deveria fazê-lo, pois corrigiria a inconstitucionalidade ao 
mesmo tempo em que possibilitaria tratamento isonômico de presos 
em todo o sistema prisional.

172 No original: la imposición de la medida desborda la consecución 
de un fin legítimo… el mismo objetivo se puede alcanzar emple-
ando un medio menos gravoso para la dignidad humana”. CORTE 
CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-1030/03. 
Disponível em: <https://goo.gl/QPyJiX>. Acesso em: 29 mar. 2018. 
(Tradução minha)
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COMO FICAM AS DELAÇÕES DEPOIS 
DO JULGAMENTO DO SUPREMO?

Silvana Batini | Thomaz Pereira
30 | 06 | 2017

Para além da própria delação da JBS, a questão de fundo  
desse julgamento sempre foi essa: definir a extensão e os limites  

dos poderes do Ministério Público, do ministro Relator  
e do Plenário do Supremo.

Ao julgar Questão de Ordem173 sobre poderes do relator ao homo-
logar delações, o Supremo reconheceu limites para os poderes do 
judiciário, diante do Ministério Público e, internamente, do próprio 
Plenário, diante do relator. Mas ainda há muita incerteza pela fren-
te. Quais são, de fato, esses limites? Serão efetivamente respeitados 
na prática?

Para além da própria delação da JBS, a questão de fundo desse 
julgamento sempre foi essa: definir a extensão e os limites dos poderes 
do Ministério Público, do ministro Relator e do Plenário do Supremo. 
Depois que o Ministério Público concedeu imunidade aos irmãos 
Batista em troca de provas contra o presidente da República e outras 
autoridades, a possibilidade de invalidação do acordo por parte do 
Supremo passou a ser discutida. De um lado, o desacordo de alguns 
com os termos do acordo. De outro, o risco de que uma invalidação 
poderia contaminar outros acordos firmados dentro e fora da Lava Jato.

Delações vêm gerando controvérsias desde o início da Lava Jato. 
As defesas dos delatados se insurgiram quanto à forma dos acordos, 
o seu alcance, a qualidade dos delatores e até mesmo sobre a cons-
titucionalidade do instituto. Em outros tempos, estas controvérsias 

173 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Pet 7074 - PETIÇÃO (Processo 
físico). Disponível em: <https://goo.gl/QLdfp8>. Acesso em: 09 
mar. 2018.
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se arrastariam por anos, discutidas em todos os recursos e instâncias 
possíveis.

Na Lava Jato, inverteu-se essa dinâmica. Desde os primeiros acordos 
apareceram delatados com foro privilegiado no Supremo. Isto fez com 
que o conteúdo destas delações e também o debate em torno de sua 
forma e procedimento se deslocasse de pronto à última instância, 
abreviando um longo percurso de debates e incertezas. Um efeito 
positivo colateral do foro privilegiado, por assim dizer.

O Supremo já havia fixado em 2015 parâmetros decisivos para as 
colaborações no julgamento do HC 124.483.174 Estes critérios de in-
terpretação vêm sendo a base de novos acordos, não somente na Lava 
Jato, mas em todos os casos que envolvem organizações criminosas. 
Agora, mais alguns parâmetros foram definidos.

O julgamento reconheceu a autonomia do Ministério Público para 
decidir os termos do acordo e firmou a competência do relator para, 
ao homologar individualmente, decidir sobre a legalidade da delação 
de forma que deveria, “como regra”, ser respeitada pelo Plenário. Em 
um sistema em que a delação é negociada pelo Ministério Público, 
homologada no Supremo individualmente pelo ministro relator, em 
uma ação que será julgada pelo Plenário: 

• qual o limite da autonomia do Ministério Público para 
estipular os termos da delação? 

• qual o limite do poder do ministro individual ao decidir 
homologar ou não os termos do acordo?

• uma vez homologado, qual o limite do poder do Plenário 
ao final, ao julgar o caso, frente ao acordo e à homologação 
prévia do ministro relator?

Poderia o relator se recusar a homologar a delação negociada pelo 
Ministério Público por não concordar com a generosidade dos seus 
termos? Poderia o Plenário invalidar uma delação homologada pelo re-
lator por não concordar com sua decisão sobre a legalidade do acordo?

Decidiram, por maioria, que, uma vez homologado um acordo, 
o tribunal só poderá reavaliar as cláusulas para verificar se foram 

174 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC 124483 - HABEAS CORPUS 
(Eletrônico). Disponível em: <https://goo.gl/Xjzvkn>. Acesso em: 09 
mar. 2018.
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cumpridas de forma satisfatória, se não foram prejudicadas por fato 
superveniente ou se há alguma nulidade.

Portanto, há limites para o Plenário do Supremo. A princípio, não 
poderia rever aquilo que foi homologado pelo relator, exceto quando 
presentes essas condições específicas. No entanto, ao fim e ao cabo, 
a realidade é que, no futuro, caso a caso, caberá ao Plenário dizer se 
estão presentes estas condições.

Se é verdade que o Supremo impôs limites ao Plenário, mas sendo 
Plenário a última instância de aplicação desses limites, só o futuro 
poderá dizer em que medida o Plenário realmente aceitará essas 
restrições. Ministros poderão divergir profundamente sobre a defi-
nição dos próprios limites que estabeleceram. Divergências que se 
manifestaram não só nos votos vencidos, mas também nas discussões 
entre ministros que acabaram compondo a maioria, como foi o caso 
de Alexandre de Moraes. O ministro fez questão de deixar claro que 
o Plenário não “está vinculado” à decisão homologatória do relator, 
mas deve apenas “como regra” respeitar sua decisão. A maioria acatou, 
e o placar terminou 8 a 3.

Em abstrato, por oito a três, o Plenário decidiu que, como “regra”, 
sem “estar vinculado”, deve respeitar as decisões homologatórias de 
ministros individuais, mas o que isso significa em concreto é algo que 
só casos concretos esclarecerão. Mas o que exatamente se esconde, 
na prática, entre “a regra” e “a vinculação”?

Os três ministros que divergiram ao julgar a questão de ordem agora 
provavelmente continuarão divergindo ao julgar casos concretos no 
futuro. Mas mesmo alguns dos oito ministros da maioria poderão 
divergir sobre o significado de suas próprias palavras de agora. Com 
isso, a cada caso, novas maiorias podem se compor.

Como já é regra no país, portanto, o Supremo continua o gestor 
final de seus próprios limites – e da incerteza que essa atuação gera.
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CÁRMEN LÚCIA PODE ADIAR O 
JULGAMENTO SOBRE PRISÃO 

EM SEGUNDA INSTÂNCIA?

Felipe Recondo | Márcio Falcão
17 | 08 | 2017

Nos bastidores do STF, ministros já não fazem mais  
segredos sobre a disposição de mudar o entendimento.

A ministra Cármen Lúcia foi categórica ao dizer que não está na 
pauta do Supremo175 qualquer processo que leve o tribunal a retro-
ceder no entendimento sobre execução de penas depois do julga-
mento em segunda instância. A afirmativa é enfática, verdadeira, 
mas não diz tudo.

Cabe à presidente do Supremo definir a pauta de julgamentos do 
plenário. Cármen Lúcia, portanto, tem esse monopólio. É, por sinal, 
o maior poder à disposição do ministro que dirige o STF. Mas esse é 
um poder ilimitado? É infenso a controle dos pares, dos advogados 
e da opinião pública? E mais: pode a presidente recusar-se expres-
samente a pautar um processo por discordar da provável virada de 
jurisprudência?

As próximas sessões de julgamento, como disse a ministra Cármen 
Lúcia, não preveem a discussão sobre execução provisória da pena. 
Mas o assunto será liberado para a pauta em breve, como adiantou 
o ministro Marco Aurélio, relator de duas ações declaratórias de 
constitucionalidade. A presidente do Supremo vai se recusar a pautar 
os processos? Usará o excesso de casos na fila de julgamento para 
empurrar esse para o ano que vem, 2018, quando deixa a presidên-
cia – em setembro?

175 BALLOUSSIER, Anna Virginia. Não há previsão para rediscutir prisão 
após 2ª instância, diz Cármen Lúcia. 15 ago. 2017. Disponível em: 
<https://goo.gl/ueqYMX>. Acesso em: 09 mar. 2017.
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Aqui o que está em jogo é o ser e o deve ser. No Supremo, ministros 
já fizeram obstrução judicial: pedir vista do processo com maioria 
formada por discordarem do resultado que estava se desenhando. 
Presidentes deixaram de pautar processo também por discordarem 
da conclusão a que o tribunal certamente chegaria. Isso é o ser. Não 
se espera, porém, que o tribunal aja dessa forma. Como disse certa 
vez o ministro Luís Roberto Barroso, o juiz não pode pegar a bola e 
ir embora simplesmente para paralisar o jogo ou impedir que seja 
jogado. Este é o deve ser.

Assim, mesmo que discorde de mais uma mudança de entendi-
mento do Supremo, a presidente do STF não pode obstruir a pauta 
de julgamentos. Pode, aí sim, prosseguir normalmente sua agenda 
clara de tirar o Supremo do século 20 – julgando processos que es-
peram uma resposta do tribunal há décadas. Pode também justificar 
a decisão de não julgar o tema de execução provisória pelo excesso 
de casos à espera de julgamento.

Contudo, o assunto execução provisória da pena terá de ser julgado 
mais cedo ou mais tarde. Já há no tribunal uma maioria para rever-
ter o entendimento firmado em outubro de 2016. Com os votos de 
Cármen, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Teori Zavascki, Luís Roberto 
Barroso e Edson Fachin, o tribunal passou a entender que é possível 
executar a pena mesmo sem o trânsito em julgado do processo cri-
minal. A decisão é considerada por procuradores da Lava Jato e pelo 
juiz federal Sergio Moro como um dos esteios da operação, servindo 
de desestímulo para apostas na tradicional impunidade de ontem.

Nos bastidores do STF, ministros já não fazem mais segredos sobre 
a disposição de mudar o entendimento. “Pelas sinalizações, o ‘score’ 
[placar] vai inverter quanto ao segundo pedido, que é aguardar jul-
gamento do STJ”, afirmou nesta quarta-feira, 16 de agosto de 2017, 
o ministro Marco Aurélio.

A alternativa apontada pelos ministros do STF seria considerar que 
a execução antecipada da pena fica condicionada ao julgamento do 
recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Assim, um processo 
decidido na primeira instância passaria em seguida pelos tribunais 
de justiça estaduais ou tribunais regionais federais, mas as penas só 
começariam a ser executadas depois do julgamento do recurso no STJ.

O novo entendimento do STF teria impacto nos desdobramentos da 
Lava Jato, segundo avaliam os próprios procuradores e o juiz Sergio 
Moro. O magistrado, responsável pela maior parte dos processos da 
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operação, afirmou que a reversão na jurisprudência seria como um 
retrocesso, algo que comparou com o que aconteceu à Operação 
Mãos Limpas, na Itália. Advogados de defesa e defensores públicos 
pensam de outra forma.

Mas, independentemente do que pensam advogados, procuradores 
e juízes, o Supremo enfrentará novamente o assunto. E mais do que 
saber quando e se a presidente Cármen Lúcia levará a questão ao 
pleno, o tribunal precisaria explicar como mudou de entendimento 
tantas vezes sobre o mesmo tema em tão pouco tempo sem que a 
legislação tenha mudado uma linha.
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RESCISÃO DE ACORDO DA JBS NÃO 
FARÁ SUMIR AS MALAS DE DINHEIRO

Silvana Batini
31 | 08 | 2017

As provas que já foram entregues à PGR trazem fatos incontroversos: 
os diálogos e as entregas de dinheiro, especialmente. O que está em 

disputa, por ora, é a interpretação sobre estes fatos. 

De um lado, Rodrigo Janot aventou a possibilidade de rescindir o 
acordo com Joesley Batista e seus executivos. De outro, atores políticos 
e a imprensa têm falado em anulação.

Palavras, em Direito, têm significados precisos. Rescisão e anulação 
são coisas distintas, com efeitos também diferentes. Anula-se um acor-
do se ele for produzido com vícios. Seja porque celebrado por quem 
não tinha capacidade para tanto, seja porque as partes não agiram de 
forma livre e consciente, seja porque a forma de celebração não foi 
respeitada. A anulação faz com que o ato desapareça e, com ele, seus 
efeitos. No caso, até mesmo as provas trazidas pelos colaboradores. A 
anulação opera para o passado e erradica o ato da história. Nada, neste 
caso, autoriza dizer que o acordo esteja nulo. Foi celebrado por quem 
tinha atribuição, os colaboradores estavam bem representados por 
seus advogados e as cláusulas foram homologadas por decisão de um 
ministro do Supremo, e posteriormente referendado pelo colegiado.

Rescindir um acordo é medida diversa. Leva em consideração o 
desempenho das partes no cumprimento dos encargos assumidos no 
trato. E, especialmente, opera para o futuro. Se a parte não entregar 
o que prometeu, cancela-se o pacto.

A distinção é relevante para se entender o destino das provas entre-
gues pelo colaborador, caso o acordo seja revogado. Em acordos de 
colaboração premiada, o colaborador se compromete a prestações 
continuadas e que se projetam no tempo. Entrega, no ato, provas e 
dados de corroboração, compromete-se a não omitir mais nada e a 
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continuar colaborando na medida do necessário. Mas é preciso prever 
a solução para o caso de o colaborador faltar com o compromisso 
assumido. Até porque não se faz este tipo de acordo com inocentes. 
Muito pelo contrário. Réus têm direito constitucional de calar e até 
mentir. Mas o Estado tem o dever de buscar a verdade.

Assim, caso o colaborador descumpra o trato, é legítimo cassar os 
benefícios que conquistou. Ele pode vir a responder de forma mais 
dura pelos crimes que confessou. Mas os elementos que ele já tiver 
entregado permanecem válidos e íntegros para serem utilizados contra 
quem quer que seja. A revogação do acordo não acarreta invalidade 
da prova ofertada e muito menos das provas que eventualmente ti-
verem sido produzidas a partir do acordo inicial. O Supremo já teve 
oportunidade de decidir isto pelo menos duas vezes.

Pensar diferente seria institucionalizar um método eficaz de destrui-
ção de provas relevantes: arrume-se um delator infiel, faça-o entregar 
as provas que incriminam alguém, e depois convença-o a descumprir 
o avençado. Crime perfeito.

As provas que já foram entregues à PGR trazem fatos incontroversos: 
os diálogos e as entregas de dinheiro, especialmente. O que está em 
disputa, por ora, é a interpretação sobre estes fatos. E sobre estes já 
existem novas investigações, independentes e autônomas, algumas 
decorrentes de autorização expressa do ministro Fachin, além de 
novas delações.

Resumindo, se o acordo com Joesley for rescindido, perde Joesley. 
Mas isto não eliminará provas alcançadas de forma legítima e válida: 
em casos como esse, as malas de dinheiro apreendidas não desapare-
cem do mundo nem do processo.
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JBS SERÁ CAVALO DE TROIA DAS 
DELAÇÕES PREMIADAS?

Márcio Falcão | Felipe Recondo
07 | 09 | 2017

Qual o caminho o Brasil vai trilhar: corrigir os erros  
de um instituto relativamente novo, testado no maior  

escândalo de corrupção da história do país, ou  
simplesmente combalir esta técnica de investigação?

O que vale mais: os indícios de crimes contidos em acordo de de-
lação premiada homologado pelo Supremo ou os indícios em acordo 
rescindido pela Procuradoria-geral da República? A possível rescisão 
na colaboração da JBS leva alguns atores a confundir interesseiramente 
as respostas a estas perguntas.

Advogados, políticos e juízes, especialmente alguns ministros do 
Supremo Tribunal Federal, enfatizaram desde o início da Operação 
Lava Jato que a palavra do delator é indício, não sendo suficiente 
per si para condenar alguém. O depoimento de delator precisa ser 
corroborado por outros elementos para se tornar prova de um crime.

A Operação Lava Jato, os escândalos políticos calcados nas pala-
vras de delatores, os benefícios garantidos a Joesley Batista e outros 
executivos da JBS e agora a gravação de quatro horas176 que mostra 
como atuam delatores para se beneficiarem da lei, tudo isso inseriu 
no imaginário e no debate cotidiano o instituto da delação premiada.

Após mais de três anos, a válvula propulsora da maior investigação 
contra a corrupção do país está na berlinda e o instrumento precisa 
ser rediscutido – deixando de lado argumentos oportunistas. Mas 
qual o caminho o Brasil vai trilhar: corrigir os erros de um instituto 

176 FOLHA DE S.Paulo. Leia transcrição dos principais trechos da gra-
vação dos delatores da JBS. 06 set. 2017. Disponível em: <https://goo.
gl/gsX5eV>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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relativamente novo, testado no maior escândalo de corrupção da his-
tória do país, ou simplesmente combalir esta técnica de investigação?

Desde o início das investigações, de fato, as arestas na colabora-
ção premiada se somavam. A Polícia Federal apontou problemas na 
delação do ex-presidente da Transpetro Sergio Machado, que envol-
veu a cúpula do PMDB no Senado no esquema. Semanas depois, a 
Procuradoria da República no Distrito Federal colocou sob suspeita 
a colaboração premiada do ex-senador Delcídio do Amaral, que teria 
envolvido o ex-presidente Lula em seus relatos para ampliar o poder de 
fogo e garantir mais benefícios. Agora, é a própria Procuradoria-geral 
da República que teve que vir a público se curvar aos fatos e reco-
nhecer publicamente que as negociações da colaboração premiada 
da JBS podem ter sido maculadas.

A delação da empresa foi apresentada ao país como a mais forte 
colaboração já fechada pelo Ministério Público diante dos fartos 
elementos de provas - inclusive contra o presidente da República, 
Michel Temer. E a entrega da gravação da conversa entre Joesley e 
Temer foi uma das razões para os benefícios concedidos pela PGR.

Agora, revelada o estratagema da JBS, a colaboração premiada é 
comparada por um dos assessores de Janot a um vírus de computador: 
como um cavalo de troia, os delatores firmaram o acordo com a PGR 
e acabaram por comprometer os últimos dias da gestão de Janot. Erros 
e acertos contabilizados, sobram críticas, elogios e perguntas sobre o 
instrumento das delações premiadas. Rescindir o acordo com a JBS 
pode ser bom ou ruim. Anular o acordo, da mesma forma, pode ser 
positivo ou negativo. Tudo depende das razões e de como isso será 
interpretado. A colaboração foi anulada por que os delatores mentiram 
ou por que a delação foi induzida? Ou o acordo foi revisto por que 
atingiu os atores políticos A, B ou C com consequências X, Y ou Z? 
A rescisão do acordo com a JBS pode, portanto, enfraquecer futuras 
delações ou aprimorá-las.

As respostas a serem encontradas podem criar novos e mais fortes 
mecanismos para o país combater a corrupção. Ou políticos investiga-
dos e empresários corruptores podem se valer dos desacertos para dar à 
Lava Jato a mesma sentença dada para a Operação Castelo de Areia:177 

a destruição de todas as provas e a impunidade ampla, geral e irrestrita.

177 NUNES, Wálter; BÄCHTOLD, Felipe. Anulada, Operação Castelo de 
Areia antecipou características da Lava Jato. Folha de S.Paulo, 01 mar. 
2017. Disponível em: <https://goo.gl/dsrU5j>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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SUPREMO, SUSPEITOS E SUSPEIÇÕES

Felipe Recondo
14 | 09 | 2017

O Supremo leva a julgamento o pedido de suspeição  
contra o Procurador-geral da República, a quem não  

cabe ser imparcial exatamente pelas funções que exerce.

As suspeitas tomaram o plenário do Supremo Tribunal Federal. 
Para o presidente da República, Michel Temer, o Procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, é suspeito178 para investigá-lo. Para Janot, o 
ministro Gilmar Mendes, do STF, é suspeito179 e não poderia julgar 
Eike Batista e Jacob Barata Filho. As gravações recentes do dono 
da JBS, Joesley Batista, e do executivo Ricardo Saud alimentaram 
as suspeitas no tribunal de que ministros podem ter sido gravados180 
ou citados em conversas comprometedoras. E o acordo de delação 
premiada da JBS, homologado pelo ministro Edson Fachin, está 
agora eivado de suspeitas pela possível atuação dupla do ex-procu-
rador Marcelo Miller181 – como investigador e como advogado, ao 
mesmo tempo.

178 VALENTE, Rubens. Para advogado de Temer, revelação de Janot de-
veria adiar nova denúncia. Folha de S.Paulo, 04 set. 2017. Disponível 
em: <https://goo.gl/fBbkQR>. Acesso em: 09 mar. 2018.

179 CASADO, Letícia. Janot se manifesta contra impeachment de Gilmar 
Mendes. Folha de S.Paulo, 10 maio 2017. Disponível em: <https://goo.
gl/wj6x5h>. Acesso em: 09 mar. 2018.

180 BERGANO, Mônica. Gilmar Mendes diz estar convicto de que foi 
gravado por Joesley. Folha de S.Paulo, 12 set. 2017. Disponível em: 
<https://goo.gl/yCd3KA>. Acesso em: 09 mar. 2018.

181 MATTOSO, Camila; MEGALE, Bela. PF encontra mensagens de 
Miller e aponta ligação com gabinete de Janot. Folha de S.Paulo, 13 
set. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/48zX1P>. Acesso em: 09 
mar. 2018.
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A defesa do presidente da República, de forma inédita, arguiu a 
suspeição do Procurador-geral da República para investigá-lo no dia 
15 de agosto. Fachin negou o pedido no dia 30. Na semana passada, 
a defesa de Temer agravou a decisão. No mesmo dia, Fachin liberou 
o caso para julgamento em plenário. E, três dias depois, a presidente 
do Supremo, Cármen Lúcia, incluiu o processo para julgamento 
em plenário.

Se Fachin houvesse esperado mais uma semana para julgar o pro-
cesso, o faria em outras circunstâncias: 

1) Janot estaria fora do cargo; 

2) Raquel Dodge, nomeada por Temer, seria a nova 
Procuradora-geral da República; 

3) a segunda denúncia contra Temer já teria chegado ao Supremo. 
Mas a decisão do ministro de enfrentar o julgamento, dando 
ao caso a celeridade que se espera, levava em consideração 
que o caso seria objetivo —ou Janot era suspeito ou não. E 
contava que teria votos suficientes para rejeitar os argumentos 
de Temer de que o PGR seria um “inimigo pessoal” e que, 
portanto, não poderia oferecer uma nova denúncia contra 
ele. Fachin queria encerrar esta discussão antes de Janot dei-
xar o cargo.

Mas o ministro também tinha suas suspeitas. E eram compartilhadas 
por colegas. Como votaria Gilmar Mendes? O ministro foi alvo de 
Janot e vem criticando, nos últimos dias, a condução das investigações 
da Operação Lava Jato pelo Ministério Público. “É uma gestão de 
bêbado, desorientada, sem nenhuma qualidade”, disse o ministro em 
entrevista à Rádio Gaúcha. Mendes teria isenção para julgar Janot 
ou também seria suspeito? O ministro não se declarou suspeito. Não 
apareceu para participar do julgamento.

Mas é interessante notar que o ritmo do julgamento da suspeição 
de Janot não foi o mesmo impresso pela presidente do Supremo 
para o pedido feito pela PGR (Procuradoria-Geral da República) 
em relação ao ministro Gilmar Mendes. Janot arguiu a suspeição do 
ministro no dia 21 de agosto de 2017. Na semana seguinte, Cármen 
Lúcia pediu que Mendes se manifestasse, mas até o momento, o 
pedido não foi liberado para julgamento nem pautado. O histórico 
do tribunal mostra que nunca se julgou a arguição de suspeição em 
relação a um ministro. Qualquer que seja ele.
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Ou seja, o Supremo leva a julgamento o pedido de suspeição con-
tra o Procurador-geral da República, a quem não cabe ser imparcial 
exatamente pelas funções que exerce. Por unanimidade, o Supremo 
eliminou todas as suspeitas. Já em relação aos próprios integrantes 
—sejam aqueles que antecipam votos em entrevistas, sejam aqueles 
que se manifestam sobre questões políticas fora dos autos – sobre 
estes, algumas das suspeitas permanecem no ar.
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RAQUEL DODGE E O ARRISCADO 
CONTRAPONTO COM JANOT

Felipe Recondo 
21 | 09 | 2017

Raquel Dodge está na vantagem de estar iniciando sua  
gestão, enquanto Janot está de saída depois de  

quatro anos de um mandato sui generis.

Há um esforço em buscar um contraponto entre a nova 
Procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e seu antecessor, 
Rodrigo Janot. Enquanto ela é descrita como discreta e cuidadosa, 
Janot agora é apontado como midiático e atabalhoado. Não é apenas 
a imprensa a se arriscar em comparações nem sempre precisas. A 
própria equipe de Dodge estimula esse paralelo ligeiro.

“O MP naturalmente não deixa de ser um ator político, pelas suas 
atribuições, que são muito grandes na Constituição”,182 disse José 
Alfredo de Paula, novo coordenador do grupo de trabalho da Lava 
Jato na PGR, em sessão no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
e acrescentou

Nós vamos procurar levar para lá o que os senhores veem aqui 
no dia a dia. É uma atuação firme, mas responsável, com crité-
rio, com discrição, que é o estilo da futura procuradora-geral da 
República. Acho que é esse tipo de trabalho que se espera do 
Ministério Público.183

182 ROCHA, Marcelo. Novo coordenador da Lava Jato: MP não pode 
querer ser um ator da agenda política. Disponível em: <https://goo.
gl/2K4n7h>. Acesso em: 29 mar. 2018.

183 ROCHA, Marcelo. Novo coordenador da Lava Jato: MP não pode 
querer ser um ator da agenda política. Disponível em: <https://goo.
gl/2K4n7h>. Acesso em: 29 mar. 2018.
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Dodge foi elogiada, na comparação com Janot, porque definiu que 
sua atuação não terá como foco único a Lava Jato184 e o combate à 
corrupção. Mas valeria retornar ao discurso de posse de seu antecessor 
em 2013. Janot contava nos dedos das mãos a quantidade de denúncias 
criminais que havia oferecido na longa carreira no Ministério Público. 
Valeria igualmente retornar a 2014 e recordar que era a força-tarefa do 
Ministério Público Federal em Curitiba quem liderava – formalmente 
e publicamente – as investigações da Lava Jato. Janot não tinha a 
operação como pauta de sua gestão. Assim como Raquel Dodge, ele 
considerava que a Procuradoria-geral da República não deveria ter a 
pauta criminal como ponto central de sua gestão.

Dodge não é midiática. Este é outro elogio comumente feito a ela 
por quem quer compará-la a Janot. Parte-se, portanto, do pressuposto 
de que Janot era midiático. Se o era, o agora ex-Procurador-geral 
falhou e sofreu, recentemente, um revés na disputa pela opinião 
pública. Janot não costumava conceder entrevistas, mas está pagando 
pelos vazamentos de informações de delações premiadas - condenação 
justa ou injusta.

Janot também é descrito como responsável por tornar o Ministério 
Público um ator da agenda política do país. Seria possível que a Lava 
Jato não fosse, por si só, um fato político capaz de embaralhar a con-
juntura política do país? Cabe outra pergunta: Raquel Dodge seria 
uma personalidade apolítica? Isso existe? Dodge não foi a primeira 
colocada na lista tríplice de candidatos à PGR, mas foi a escolhida 
por Temer. Depois da escolha, os dois se encontraram à noite, fora da 
agenda pública, no Palácio do Jaburu.185 Ele teve o apoio de caciques 
do PMDB, como José Sarney, e do ministro do Supremo Tribunal 
Federal Gilmar Mendes, visto como aliado do governo Temer. Isso 
nada mais é do que política. E alguém poderia supor que o novo PGR 
seria escolhido se não tivesse apoios no Congresso e no Executivo, in-
cluindo os também investigados presidentes do Senado e da Câmara?

184 TUROLLO JR.; URIBE; CASADO; MEGALE. Ao tomar posse, Dodge 
promete combater corrupção, mas não cita Lava Jato. Folha de S.Paulo, 
18 set. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/vGP8Pf>. Acesso em: 09 
mar. 2018.

185 COLON; URIBE; TUROLLO JR. Dodge encontra Temer fora da 
agenda. Folha de S.Paulo, 09 ago. 2017. Disponível em: <https://goo.
gl/PdPe6C>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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As comparações, portanto, são arriscadas. E injustas, ao menos neste 
momento, pois Raquel Dodge está na vantagem de estar iniciando 
sua gestão, enquanto Janot está de saída depois de quatro anos de 
um mandato sui generis. Janot certamente cometeu acertos e erros. 
Dodge também terá sucessos e insucessos. E, sem dúvida, vai se 
aproveitar da experiência do antecessor para não repetir seus erros. 
Mas faz sentido pensar que ela será o contraponto dele?

Raquel Dodge e Rodrigo Janot são fiscais da lei e, sem dúvida, 
atuam para combater a corrupção como membros do MP que são. 
Partir do princípio de que a gestão Dodge já é melhor do que a do 
antecessor é repetir um erro cometido recentemente. Para boa parte 
da imprensa e dos analistas, Dodge primeiro foi vista como indicada 
por Temer para matar a Lava Jato. Agora, é descrita pelos mesmos 
como quem vai colocar as investigações em ordem. Comparações e 
juízos precipitados são fadados, via de regra, ao erro.

Por fim, é valioso lembrar que, no final da gestão de Roberto Gurgel, 
Renan Calheiros se disse aliviado com a posse de Janot, com quem 
poderia ter diálogo institucional. A dinâmica da Lava Jato, a cultura 
institucional do MP e a pressão social pelo combate à corrupção 
acabaram com as esperanças do senador. Dodge, como qualquer 
procurador, é menor que a instituição, mas ela poderá mantê-la no 
rumo certo.
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AÉCIO NEVES E OS 14 SUPREMOS

Felipe Recondo
28 | 09 | 2017

A fragmentação do Supremo em 11 gabinetes se agrava com a 
diferença evidente no tratamento de casos penais entre a Primeira 

e a Segunda Turmas. E soma-se a isso à imprevisibilidade no 
julgamento dessas mesmas questões no plenário.

Discutamos primeiro a forma. No dia 17 de maio de 2017, aten-
dendo a pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin impôs186 a Aécio 
Neves medidas cautelares diversas da prisão: suspensão do exercício 
de funções parlamentares, proibição de contatar outro investigado 
ou réu no processo e proibição de deixar o país.

O senador, claro, recorreu da decisão. Mas Fachin não levou o caso 
a julgamento na Segunda Turma, pois desmembrou o inquérito e 
redistribuiu a investigação sobre o senador. O caso não teria relação 
com a Operação Lava Jato e, por isso, Fachin não era obrigatoria-
mente o relator. O processo foi redistribuído para o ministro Marco 
Aurélio Mello.

No dia 12 de junho de 2017, o ministro Marco Aurélio liberou o 
processo para julgamento na Segunda Turma. O caso foi pautado 
para a sessão do dia 20, mas, antes do julgamento, a defesa do senador 
insistiu no pedido para que o caso fosse analisado pelo plenário do 
STF. A decisão colegiada foi adiada.187

186 MEGALE; MATTOSO; VALENTE. STF afasta Aécio Neves do 
Senado; irmã é presa. Folha de S.Paulo, 18 maio 2017. Disponível 
em: <https://goo.gl/1LdCsp>. Acesso em: 09 mar. 2018.

187 CASADO; BOLDORINI; TUROLLO JR. STF coloca irmã e primo em 
prisão domiciliar e adia decisão sobre Aécio. Disponível em: <https://
goo.gl/nZ1Wm6>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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Na véspera do recesso de julho do Supremo, o ministro Marco 
Aurélio, monocraticamente, reverteu a decisão de Fachin e garantiu 
a Aécio Neves o retorno ao mandato. O Ministério Público recorreu 
dessa decisão no dia 31 de julho, mas o processo só foi julgado nesta 
terça-feira, quase dois meses depois. O resultado188 potencializa a 
divergência entre a Primeira e a Segunda Turmas do Supremo.

Fachin redistribuiu o processo sobre Aécio Neves antes que pudesse 
submeter sua liminar aos ministros da Segunda Turma – Celso de 
Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Se o 
caso fosse levado a esse colegiado, avaliaram assessores do Supremo, 
Aécio Neves conseguiria manter-se no mandato. Como o processo 
foi submetido à Primeira Turma, composta por Marco Aurélio, Luiz 
Fux, Rosa Weber, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, o 
resultado foi distinto.

A fragmentação do Supremo em onze gabinetes se agrava com a 
diferença evidente no tratamento de casos penais entre a Primeira e a 
Segunda Turmas. E soma-se a isso à imprevisibilidade no julgamento 
dessas mesmas questões no plenário. Ou seja, o Supremo se fragmenta 
em duas turmas, um plenário e mais onze ministros. Analisar o STF 
é, portanto, ter de lidar com quatorze STFs.

Analisemos agora o conteúdo. É sintomática a declaração do presi-
dente do Senado, Eunício Oliveira, “Se a Constituição foi ferida pela 
decisão […] obviamente que o Senado vai tomar as providências”.189

Na visão dos senadores, a ferida foi imposta pelo guardião da 
Constituição – o Supremo Tribunal Federal – ao afastar um sena-
dor do exercício do mandato sem que para isso haja, na visão dele, 
previsão constitucional. Esta não foi a primeira vez que o Supremo 
assentou que a imunidade parlamentar pode ser afastada mesmo sem 
um flagrante por crime inafiançável. E também não foi a primeira 
vez que o tribunal alegou estar diante de uma excepcionalidade.

O ministro Teori Zavascki afastou Eduardo Cunha da presidência 
da Câmara e do exercício do mandato parlamentar, argumentando 

188 CASADO, Letícia. Supremo afasta Aécio e determina recolhimento 
noturno. Folha de S.Paulo, 26 set. 2017. Disponível em: <https://goo.
gl/gNFZWf>. Acesso em: 09 mar. 2018.

189 GARCIA, Gustavo. ‘Se Constituição foi ferida’, cabe ao Senado tomar 
decisão, diz Eunício sobre afastamento de Aécio. G1, 27 set. 2017. 
Disponível em: <https://goo.gl/fgL4KQ>. Acesso em: 29 mar. 2018.
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que a Constituição permite a intervenção do Judiciário, a despeito da 
imunidade parlamentar. Foi seguido por todos os ministros, inclusive 
pelo ministro Marco Aurélio, que agora no caso de Aécio Neves disse 
que “não cabe ao STF, por seu plenário e, muito menos, por ordem 
monocrática, afastar um parlamentar do exercício do mandato”.190

A soma de excepcionalidades, ora seguida por alguns ministros, ora 
criticada pelos mesmos magistrados, poderá ser pacificada quando o 
Supremo levar a julgamento a ADI 5.526, movidas pelos partidos PP, 
PSC e Solidariedade. Na ação, as legendas defendem que o Supremo 
decida que a aplicação de medidas cautelares a parlamentares seja 
submetida, no prazo de 24 horas, à respectiva Casa legislativa, para 
que sobre elas delibere.

Conteúdo e forma somados às idiossincrasias do STF fazem com 
que os vários Supremos dentro do Supremo caminhem para o conflito 
com outros poderes – especialmente com o Congresso, hoje composto 
por parlamentares envolvidos com a Justiça Criminal – 30 senadores 
e 63 deputados investigados apenas na Operação Lava Jato.

Em 2016, o Senado recusou-se a cumprir uma decisão do Supremo. 
Neste ano, o Congresso compeliu o STF a reverter uma liminar que 
fazia voltar à estaca zero a votação das dez medidas de combate à 
corrupção. O tribunal corre o risco de novo revés agora e de assistir 
ao senador Eunício Oliveira reivindicar para o Senado o posto de 
guardião da Constituição.

190 BRASIL. TERCEIRO AG.REG. NA AÇÃO CAUTELAR 4.327 
DISTRITO FEDERAL. Disponível em: <https://goo.gl/WTV1Z8>. 
Acesso em: 29 mar. 2018.
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TRIBUNAL DE CONJUNTURA: O SUPREMO 
SE SUBMETEU AO SENADO?

Diego Werneck Arguelhes
12 | 10 | 2017

A mesma questão será decidida de maneira radicalmente  
diferente dependendo de como os ministros tomam  

o pulso político do país no curtíssimo prazo.

“Isso é submissão ao Senado”, disse o ministro Fachin à minis-
tra Cármen Lúcia na sessão de ontem, 11 de outubro de 2017. O 
Supremo se submeteu ao Senado?

A intervenção de Fachin pode ser lida em dois níveis. O primeiro 
diz respeito ao mérito da questão constitucional em jogo. Quando o 
Supremo determina a prisão de um parlamentar em caso de flagrante, 
compete à respectiva casa do Congresso decidir se mantém ou não 
a prisão. Ninguém fala, aqui, em submissão do Supremo ao Senado 
ou à Câmara. O texto constitucional divide expressamente entre os 
dois essa decisão.

Os problemas começam quando saímos da hipótese expressa. E se 
a cautelar em jogo não for prisão, mas outra medida restritiva – re-
colhimento noturno, no caso de Aécio? E se essa medida atrapalhar 
o exercício do mandato? A Constituição não utiliza essas palavras, 
mas essa ausência não tem um significado óbvio. Como interpretar 
o silêncio – será restrição implícita ou permissão implícita? Para uma 
maioria de Senadores, o parlamentar é imune a qualquer medida 
exceto prisão em caso de flagrante, ainda que a medida em jogo seja 
considerada menos grave que a prisão. Do outro lado, Fachin, vencido 
no Supremo, entendia que o Congresso só poderia rever a aplicação de 
prisão cautelar, como expressamente previsto na Constituição – e só.

Entre as posições do Senado e de Fachin, a visão da frágil maioria 
no Supremo considerou que, ao tratar da medida mais grave – a prisão 
em caso de flagrante –, a Constituição teria incluído implicitamente 
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todas as outras medidas menos graves permitidas na legislação, como 
o recolhimento noturno aplicado a Aécio. Ou seja, a maioria afirmou 
uma “permissão limitada” para o tribunal: cautelares menos graves 
são possíveis, mas podem ser suspensas pelo Senado.

Essa posição não caracteriza automaticamente “submissão” da corte. 
A maioria de ministros ampliou a incidência de uma “submissão” 
já prevista na constituição para o caso da prisão em flagrante. Em 
princípio, a última palavra do Senado em casos assim, portanto, não 
foi uma invenção do momento, mas dos constituintes.

A ampliação dessa última palavra para outras hipóteses é, claro, 
genuinamente controversa. Mas uma leitura restritiva dessa imunidade 
também seria. Juristas vem se dividindo sobre esse tema, sem coloração 
partidária clara na divisão, desde os casos dos parlamentares Delcidio 
do Amaral e Eduardo Cunha. E, no fim das contas, o trabalho do 
Supremo é – ou deveria ser – decidir questões controversas.

Por trás de algumas reações fortes a essa visão des-dramatizada da 
questão está a ideia de que, sendo Supremo, toda decisão do tribunal 
deve permanecer intocada e intocável – exceto, é claro, se for (re)
tocada pelos próprios ministros, sempre que, como o Ministro Marco 
Aurélio na sessão de ontem, entenderem que não podemos lhes cobrar 
coerência. Nos manuais dos juristas, proposições como “a última 
palavra é do Supremo” soam bem – incontroversas e inofensivas. 
Sua vida real, porém, é muito mais acidentada.

Nem sempre quem quer ter a última palavra consegue ter a última 
palavra. Como lembra Felipe Recondo,191 o Congresso recentemente 
aprovou uma emenda constitucional autorizando a “vaquejada” que 
o Supremo havia proibido. O Supremo aplicou o texto constitucional 
que existia; o Congresso alterou esse texto. Tudo dentro das regras. 
Além disso, na política, nem sempre ganha quem decide por último. 
Por exemplo, é difícil imaginar que os senadores estão animados 
com a possibilidade de ter que rever várias cautelares aplicadas a 
vários senadores investigados por corrupção, na véspera das eleições 
de 2018, em que corrupção será um tema central. Pode ser até que, 
diante de novas cautelares, alguns deles voltem a dizer que “decisão 
do Supremo não se discute, mas se cumpre” para se eximir, diante 

191 RECONDO, Felipe. O STF, a última palavra e a submissão de sua 
decisão ao Congresso. Folha de S.Paulo, 12 out. 2017. Disponível em: 
<https://goo.gl/sQdVLa>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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do eleitorado e de seus colegas, da responsabilidade de uma escolha 
trágica entre duas perdas políticas.

De outro lado, e seguindo o mesmo raciocínio, livres da “última 
palavra” sobre as cautelares, é possível que aos menos alguns de seus 
ministros se sintam mais incentivados a aplicá-las, deixando para os 
Senadores a tarefa de aparecer em rede nacional protegendo seus 
colegas. Mesmo perdendo a aparente batalha, o Supremo pode ter se 
posicionado melhor para a guerra. Mas a profissão de fé doutrinária 
na “última palavra” não capta essas dinâmicas.

A segunda leitura da “submissão” criticada por Fachin é mais grave. 
Diz respeito à forma de produção da decisão: a decisão da maioria 
neste caso foi tomada, em parte, por uma dinâmica específica de 
poder do Senado sobre o Supremo?

No caso, não houve até aqui qualquer ataque direto e explicito por 
parte do Senado. Contudo, a mera ameaça de ataque futuro pode 
produzir efeitos, sem que o ataque nunca de fato chegue. Na imprensa, 
não faltaram ameaças desse tipo nos últimos dias, de reformas cons-
titucionais e impeachment de ministros do Supremo, passando pela 
desobediência. Nesse cenário, a crítica de Fachin pode ter sido de que 
essa decisão agora, neste contexto, da forma como está sendo tomada 
foi produzida mais por essas ameaças, do que pela constituição.

Apontar para os eventuais bons argumentos da maioria vencedora 
não enfraquece essa crítica. Ela destaca o Supremo como um tribunal 
de conjuntura no pior sentido: a mesma questão será decidida de 
maneira radicalmente diferente dependendo de como os ministros 
tomam o pulso político do país no curtíssimo prazo.

Para além das ameaças do Senado, a frágil e confusa maioria de 6 × 
5 neste caso reforça essa leitura. Se ainda estivesse vivo, e mantivesse 
sua posição no caso Cunha, Teori Zavascki teria virado o placar. 
Mesmo na composição atual, a frágil maioria, combinada à insistência 
de alguns ministros em manter aberta a porta para “situações excep-
cionais”, mostra que a conjuntura ainda poderá produzir resultados 
distintos sobre essa mesma questão no futuro próximo.

Se essa imagem do tribunal de conjuntura não tivesse base na rea-
lidade, talvez fosse mais fácil separar as duas dimensões da crítica de 
Fachin – apontar para os bons argumentos em cada lado e defender 
a posição da maioria como uma leitura da constituição, e não das 
últimas notícias da política. Infelizmente, não é o caso.
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CASO AÉCIO: CÁRMEN LÚCIA QUIS 
EXPLICAR PARA CONFUNDIR

Felipe Recondo
12 | 10 | 2017

Cármen Lúcia também não estava à deriva.  
A ministra sabia exatamente aonde queria chegar.

O que estava por trás do confuso voto de desempate da presidente 
do Supremo, ministra Cármen Lúcia, no julgamento que confe-
riu ao Congresso o poder de reverter medidas cautelares impostas 
a parlamentares? Dúvida sobre qual o caminho devia seguir não 
era. Cármen Lúcia já havia criticado, reservadamente, a decisão da 
Primeira Turma do Supremo de afastar Aécio Neves (PSDB – MG), 
gravado pedindo dinheiro para o dono da JBS, Joesley Batista. E dizia 
que o STF seguiria um caminho que ela considerava intermediário 
para debelar a crise entre o tribunal e o Senado.

Cármen Lúcia também não estava à deriva para ser guiada ou con-
vencida por Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski a adotar a 
posição que eles defendiam. A ministra sabia exatamente aonde queria 
chegar. Nada indicava também que não entendia onde exatamente seu 
voto se encaixava no placar do julgamento da ação direta articulada 
por partidos da base aliada do governo Michel Temer – os partidos 
Progressista (PP), Social Cristão (PSC) e Solidariedade.

O que Cármen Lúcia buscava era o meio termo, nem subme-
ter todas as medidas cautelares que afetem o mandato parlamentar 
ao crivo político do Congresso, nem permitir que um senador ou 
deputado seja afastado da função sem a posterior manifestação da 
Casa Legislativa. Mas a ministra tinha o voto de desempate. Cinco 
ministros, em resumo, entendiam que toda cautelar que interferir na 
atividade do congressista deve ser submetida ao voto político, inclusive 
recolhimento noturno, proibição de frequentar determinados lugares, 
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etc. Outros cinco defendiam que a decisão judicial que impõe uma 
medida cautelar não pode ser revertida por um juízo político.

O que fez a presidente do Supremo? Votou para que só o afasta-
mento do parlamentar do mandato fosse submetido à apreciação 
do Congresso. Quem mais votou assim? Ninguém. Cármen Lúcia, 
portanto, não seguia nem um lado nem outro. Mas, novamente cabe 
a pergunta: o que havia por trás desse meio termo no meio termo?

Para responder à pergunta, é possível analisar a estratégia da mi-
nistra. Ao iniciar seu voto, já na noite de quarta-feira, ela elogiou a 
posição do relator do processo, ministro Edson Fachin, afirmou que 
imunidade parlamentar não se confundia com impunidade e ressaltou 
que nenhum cidadão está acima das leis e do Judiciário.

Assim sendo, votaria no mesmo sentido que Fachin, mas com uma 
diferença que a ministra esforçava-se para minimizar: que as decisões 
que afastassem senadores e deputados da função fossem submetidas 
ao Senado e à Câmara, respectivamente. Mas Fachin repeliu a ade-
são capciosa. Cármen Lúcia, com este voto, tentava fazer crer que o 
Supremo mantinha-se íntegro nas suas decisões, mas entregava uma 
decisão nos moldes do que o Senado queria para salvar o senador 
Aécio Neves. Buscava mostrar que, como presidente do Supremo, 
atuou na defesa do tribunal em resposta às ameaças do Senado. Apesar 
de não ter economizado nas críticas – longe dos holofotes – a Luiz 
Fux, Luís Roberto Barroso e Rosa Weber, que votaram na Primeira 
Turma para afastar Aécio Neves.

Para coroar a confusão que se instalou, fincou pé, disse que seu 
voto se restringia ao afastamento do parlamentar do mandato, mas 
proclamou resultado diferente do seu desempate. Assim, com sua 
anuência – mas ela dirá que não com seu voto – o tribunal decidiu 
que todas as medidas cautelares capazes de interferir no exercício do 
mandato parlamentar podem ser revistas por decisão política.

De meio termo em meio termo, a presidência da ministra Cármen 
Lúcia já acumula duas decisões de recuo diante de ameaças do 
Senado. Em 2016, o ministro Marco Aurélio concedeu liminar para 
afastar Renan Calheiros (PMDB – AL) da Presidência do Senado. 
Calheiros descumpriu sem cerimônias a decisão. E a presidente do 
Supremo articulou uma saída, fazendo o tribunal recuar com o voto 
do ministro Celso de Mello.
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Agora, frente à ameaça do Senado derrubar o afastamento de Aécio 
Neves, Cármen Lúcia articulou – não o respeito à decisão da Corte – 
mas um recuo estratégico que desse aos senadores a última palavra.

A ministra Cármen Lúcia, na sua estratégia de voto, buscou explicar 
para confundir, ficar bem com a opinião pública e com o Senado. Mas 
a confusão pode ser esclarecedora. E todos perceberam exatamente 
aonde ela queria chegar com a articulação política anterior ao julga-
mento e com o seu voto. Chegou, e levou todo o tribunal com ela.
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CASO AÉCIO: SENADO SE AUTOPROCLAMA 
O GUARDIÃO DA CONSTITUIÇÃO

Felipe Recondo
19 | 10 | 2017

Neste episódio, o Senado venceu a disputa pela última palavra.  
O caso serve de recado da política para o Supremo.

O senador Cássio Cunha Lima, no dia 12 de maio de 2015, con-
testou Luiz Edson Fachin, então candidato ao Supremo Tribunal 
Federal, de onde vinha a legitimidade do Poder Judiciário. Fachin ha-
via dito, em poucas palavras, que “a primazia política é do Parlamento, 
a participação social por meio dos representantes eleitos democrati-
camente pelo povo se dá no Parlamento”. E que a legitimidade do 
Judiciário era conferida “por outros instrumentos”.

Mas Cunha Lima queria saber quais outros instrumentos eram 
estes e enfatizou:

Legislativo e Executivo têm o sufrágio universal, têm o voto direito, e a 
legitimidade do Judiciário vem exatamente da indicação da presidente 
da República [então Dilma Rousseff], que tem a legitimidade do su-
frágio para fazer a indicação, e do Senado Federal que, também igual-
mente sufragado pelo povo, aprova ou desaprova o nome indicado.192

A indicação pela presidente da República, a sabatina pela Comissão 
de Constituição e Justiça dos indicados para o STF e a posterior 
aprovação pelo Senado dariam a legitimidade ao Poder Judiciário.

Passados mais de dois anos, o plenário do Senado derrubou as 
medidas cautelares193 impostas a Aécio Neves (PSDB – MG) pela 

192 Sabatina ministro Edson Fachin na Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) no Senado em 12 de maio de 2015.

193 FERNANDES, Talita; BOLDRINI, Angela. Senado derruba medi-
das cautelares contra Aécio Neves. Folha de S.Paulo, 17 out. 2017. 
Disponível em: <https://goo.gl/PXa4Yg>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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Primeira Turma do Supremo. Por 44 votos a 26, os senadores se va-
leram do poder que disputaram com o Supremo pela última palavra 
quando estivesse em jogo medidas judiciais que pudessem interferir 
no exercício do mandato parlamentar.

O Supremo, com o voto de desempate da ministra Cármen Lúcia, 
julgou que medidas cautelares que afetem o mandato do deputado e 
do senador podem ser revertidas por decisão da Câmara e do Senado, 
respectivamente.

Na sessão dessa terça-feira, 19 de outubro de 2017, o mesmo se-
nador Cássio Cunha Lima que questionou a fonte da legitimação 
do Poder Judiciário, deu o seu recado sobre o poder do Senado so-
bre o Supremo. Em jogo, a disputa pela última palavra quando o 
assunto é a Constituição. “Compreendemos e respeitamos o papel 
do Supremo Tribunal Federal como guardião e intérprete da nossa 
Constituição, estamos aqui acatando essa interpretação, sim; mas 
não abdicaremos das nossas atribuições constitucionais de redatores 
da Constituição”, afirmou.

Foi seguido pelo senador Romero Jucá (PMDB – RR) que disse 
que “O Supremo Tribunal Federal interpreta a Constituição, mas 
guardião da Constituição é quem escreve a Constituição, é quem 
guarda, é quem modifica, é quem define aquilo que deve ser feito 
para que seja seguido pelos dois outros Poderes”.

Neste episódio, o Senado venceu a disputa pela última palavra. O 
caso serve de recado da política para o Supremo. E os ministros o 
terão em vista quando forem julgar outros temas espinhosos, como 
a extensão do foro privilegiado. Se o STF decidir, por interpretação 
constitucional, restringir o alcance do foro por prerrogativa de função, 
como defendeu o ministro Luís Roberto Barroso em voto proferido 
em maio deste ano, o Congresso pode reverter a decisão, aprovando 
uma emenda constitucional.

Todas essas questões falam do cenário do Supremo e do Congresso 
no curto prazo. Mas no médio e no longo prazos, outras disputas 
surgirão, especialmente quando os processos criminais em curso no 
STF culminarem na condenação de parlamentares.
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EXECUÇÃO PROVISÓRIA E A LOTERIA 
DE ALEXANDRE DE MORAES

Felipe Recondo
03 | 11 | 2017

STF caminha para mudar novamente sua jurisprudência  
para voltar à realidade de prisões para alguns e a prescrição  

para outros. Uma loteria, portanto, com números e cores certos.

A execução da pena a condenados por crimes no Brasil era uma 
loteria. O senso comum observava que não chegava a ser um jogo 
de azar, ao menos para determinados grupos socioeconômicos e para 
determinados crimes. Para estes, era um jogo perdido. Para outros, era 
um jogo longo em que podiam ganhar valendo-se do tempo da Justiça. 
Veio o Supremo, em 2016, e passou uma régua. Concorde-se ou não 
com o mérito da decisão, a execução provisória da pena, ou seja, a 
prisão depois do julgamento em segunda instância tinha o condão 
de cessar o tratamento desigual: a regra passava a ser a execução da 
pena, independentemente de cor, condição social ou crime.

O ministro Alexandre de Moraes,194 que não participou deste julga-
mento, não se furtou, como ele mesmo disse, a adiantar seu posicio-
namento e afirmou em sua sabatina no Senado: “Defendo o mesmo 
posicionamento desde 1998, o posicionamento de que o princípio 
da presunção de inocência, previsto na Constituição Federal, não 
impede nem as prisões preventivas nem as prisões em segundo grau 
por decisão de segundo grau”,195 afirmou em fevereiro deste ano. E 
foi além, deixando clara sua posição, dizendo que

194 LIMA, Daniela; CASADO, Letícia. Se quer fazer populismo, não 
seja juiz, diz Alexandre de Moraes. Folha de S.Paulo, 29 out. 2017. 
Disponível em: <https://goo.gl/J4eWfL>. Acesso em: 09 mar. 2018.

195 Sabatina Ministro Alexandre de Moraes no Senado em 22 de feverei-
ro de 2017.
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Quem deve decidir sobre isso [a prisão] é o tribunal de segunda 
instância, exatamente porque –e esse é o fundamento jurídico que 
coloco– são a primeira e segunda instâncias que podem analisar 
os fatos, o mérito da questão, ou seja, são as primeira e segunda 
instâncias que podem analisar provas.196

Contudo, em julgamento recente no Supremo, o ministro afirmou 
que as duas turmas de julgamento do STF e os juízes do tribunal de-
cidiam a questão de forma distinta. Assim, o destino do réu dependia 
do sorteio do relator. Para completar, em entrevista ao jornal O Estado 
de S.Paulo, o ministro já se furtou a repetir o que dissera na sabatina:197 
“Isso vai chegar ao Supremo. Aí, nos autos, vou me manifestar. Não 
antecipo porque é proibido pela Lei Orgânica da Magistratura”. 
Diminuiu o tom em relação ao que falou aos senadores na sua saba-
tina: “O que eu disse na sabatina foi que isso não é inconstitucional. 
Adotar um ponto ou o outro não é inconstitucional”.198

Concluiu que era preciso julgar novamente o assunto para evitar 
que a justiça se tornasse uma loteria em que o ministro A concede a 
liberdade para uma pessoa mesmo depois de condenada em segunda 
instância, e o ministro B negue a soltura exatamente em razão da 
condenação por órgão colegiado. Há várias questões que se desdo-
bram das manifestações do ministro, a do início do ano e a deste mês.

A mais clara e objetiva delas é se há ministros e Turmas que mantêm 
a liberdade mesmo depois da condenação em duas instâncias, é de se 
perguntar por que não seguem o entendimento do próprio tribunal. 
Seria irresignação em relação à nova jurisprudência do Supremo? Ou 
há situações que justificam a manutenção da liberdade? Se o motivo 
for a irresignação, o problema é institucional, que não se conserta 
com novo julgamento. Se há circunstâncias que podem afastar a 
execução provisória da pena, a solução não é rever a decisão anterior, 
mas deixar claro se o cumprimento deve ocorrer sempre – então não 
haveria loteria – ou determinar objetivamente em que hipóteses não 

196 Sabatina Ministro Alexandre de Moraes no Senado em 22 de feverei-
ro de 2017.

197 CARVALHO, Daniel; DIAS, Marina. Após 11 horas de sabatina, Moraes 
é aprovado por comissão do Senado. Folha de S.Paulo, 21 fev. 2017. 
Disponível em: <https://goo.gl/bjWzg4>. Acesso em: 09 mar. 2018.

198 RACY, Sonia. Moraes não vê ‘lógica jurídica’ para Congresso esvaziar 
Lava Jato. ESTADÃO, 28 out. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/
aQgwqH>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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deve ser adiantada a execução da pena. Se ainda é possível conceder 
liminar para manter condenados em liberdade, é de se questionar em 
que circunstâncias isso seria possível e esperar que o tribunal defina 
critérios para isso.

O que hoje se projeta para o tribunal não é isso. A corte deve julgar 
o assunto novamente no ano que vem, e ministros que votaram a 
favor da execução da pena em segunda instância já indicaram que 
mudarão de posição. Com um adendo: o ministro Teori Zavascki, 
que votou pela possibilidade do cumprimento antecipado da pena, já 
não está mais no tribunal. Foi substituído por Alexandre de Moraes, 
que agora mantém mistério sobre sua posição.

Tudo indica, portanto, que o STF caminha para mudar novamen-
te sua jurisprudência para voltar à realidade de prisões para alguns 
e a prescrição para outros. Uma loteria, portanto, com números e 
cores certos.
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LULA, O STF E A REVISÃO DA PRISÃO 
EM SEGUNDA INSTÂNCIA

Felipe Recondo | Márcio Falcão
12 | 12 | 2017

Agora, o Supremo – dividido – terá que reavaliar ou  
reforçar sua jurisprudência de olho em um caso concreto:  

o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli 
e Marco Aurélio passaram a cobrar publicamente nos últimos meses 
que o Supremo Tribunal Federal marcasse a sessão para reavaliar a 
execução da pena após julgamento em segunda instância. O objetivo 
era mudar a jurisprudência recente do tribunal, que permite a ante-
cipação da pena. Outro grupo de ministros, composto por Cármen 
Lúcia, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin, ciente do potencial 
impacto negativo da mudança sobre a Operação Lava Jato, resistia 
em colocar a questão em debate.

Agora, o Supremo – dividido – terá que reavaliar ou reforçar sua 
jurisprudência de olho em um caso concreto: o do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. Se o Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
mantiver a condenação de Lula pelos crimes de corrupção passiva 
e lavagem de dinheiro, a esperada mudança de posição do STF terá 
como beneficiário mais evidente o ex-presidente da República e 
primeiro colocado nas pesquisas para as eleições de 2018.

Relator das duas ações declaratórias de Constitucionalidade – ADC 
43 e ADC 44 –, o ministro Marco Aurélio Mello liberou para julga-
mento os processos que discutem, em resumo, a constitucionalidade 
da prisão em segunda instância. As ADCs foram formuladas pelo 
Partido Nacional Ecológico (PEN) e pelo Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB). Em 2016, quando foram julgados 
os pedidos de liminar nessas ações, o Supremo entendeu que uma 
pessoa condenada começa a cumprir sua pena depois do julgamento 
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do processo no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal. 
O placar foi apertado – seis votos contra cinco.

A provável virada no entendimento da Corte tem como pivô o 
ministro Gilmar Mendes. No ano passado, ele votou pela possibili-
dade da antecipação da pena. Agora, sinalizou que pretende mudar. 
Como o placar no ano passado foi apertado, uma mudança de voto 
é suficiente para virar o entendimento do tribunal.

Há, contudo, outra incógnita. Em 2016, participou do julgamento 
o ministro Teori Zavascki. Ele também votou pela execução provi-
sória. Mas Zavascki morreu em janeiro deste ano e foi sucedido por 
Alexandre de Moraes. O novo ministro não revelou ainda seu enten-
dimento sobre o assunto, mas é dado por colegas como voto certo 
contra a execução após julgamento em segunda instância. Eventual 
julgamento das ações que tratam deste tema ficará para depois de 
fevereiro, quando o tribunal retorna do recesso. Uma semana antes 
dos ministros começarem os trabalhos de 2018, o TRF 4 já terá jul-
gado Lula – podendo, naturalmente, manter a condenação imposta 
pelo juiz federal Sérgio Moro ou absolvê-lo das acusações no caso 
do tríplex. Ou seja, o Supremo retomará a questão sob o fantasma de 
Lula. Se o Supremo julgasse o processo antes da possível manutenção 
da condenação de Lula, a decisão poderia ser interpretada por parte 
da sociedade como um retrocesso no combate à corrupção em geral, 
como classificou a Procuradora-geral da República, Raquel Dodge. 
A reversão, de fato, já era esperada. Nenhuma surpresa.

Entretanto, o julgamento depois de eventual condenação de Lula 
pelo TRF terá outro impacto para a Corte. No fim das contas, a 
sociedade observará o tribunal decidindo se Lula pode ser preso de 
imediato ou se permanecerá em liberdade até que o Superior Tribunal 
de Justiça julgue os recursos contra a condenação – tese defendida 
pelo ministro Dias Toffoli em 2016 e que, vencida no passado, pode 
agora angariar votos e se tornar vencedora. Lula seria ficha suja e se 
tornaria inelegível, mas não poderia ser preso.

O fenômeno não é incomum. Como escreveu Thomaz Pereira, 
professor da FGV Direito Rio, em artigo no jornal O Globo, em 
meio à crise política permanente, o Supremo vem decidindo ques-
tões específicas, mas que produzem regras gerais e que, espera-se, 
valerão para casos futuros. O mesmo STF decide questões abstratas 
que, também em razão da crise, afetam casos concretos. Em 2018, 
não será diferente: o fator Lula desafiará o STF.
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O FANTASMA DE LULA SOBRE O SUPREMO

Felipe Recondo | Márcio Falcão
14 | 12 | 2017

Ao julgar novamente a tese sobre a execução provisória da pena,  
no ano que vem, o Supremo poderá estar verdadeiramente  

decidindo se Lula será ou não preso.

O fenômeno tem se tornado cada vez mais comum no Supremo: 
ao ser provocado a decidir um caso concreto, o tribunal encontra 
soluções que, nem sempre, foram bem medidas para produzir efei-
tos para casos semelhantes. Por outro lado, quando é chamado a se 
manifestar sobre uma tese, casos concretos projetam sombras sobre 
as discussões na corte.

O caso Lula é mais um exemplo e poderá inaugurar o ano de 2018 
do Supremo. Ao julgar novamente a tese sobre a execução provisória 
da pena, no ano que vem, o Supremo poderá estar verdadeiramente 
decidindo se Lula será ou não preso. Isso, claro, se for mantida sua 
condenação pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no dia 24 
de janeiro.

Ao longo de 2017, alguns ministros resistiram em colocar a questão 
em debate, pois sabiam que a alteração na jurisprudência da corte, que 
permite a prisão após condenação em segunda instância,199 teria forte 
impacto na Operação Lava Jato. Outro grupo insistia em colocar o 
tema para julgar em 2017, mas a intenção deste grupo era justamente 
reverter a jurisprudência definida pelo Supremo em 2016.

Em meio ao descompasso entre os integrantes da corte, o tribunal 
fica exposto. Um tema controverso, que comporta visões distintas e 
desapaixonadas, será decidido pelo Supremo em meio às paixões po-
líticas e com as eleições de 2018 batendo à porta. No fim das contas, 

199 CASADO, Letícia. Cármen Lúcia evita pautar no STF prisão após 2ª 
instância. Folha de S.Paulo, 12 nov. 2017. Disponível em: <https://goo.
gl/iN5CVY>. Acesso em: 09 mar. 2018.



223

O SUPREMO EM 2017

a sociedade observará o tribunal decidindo se Lula pode ser preso de 
imediato ou se permanecerá em liberdade até que o Superior Tribunal 
de Justiça julgue os recursos contra a condenação –tese defendida pelo 
ministro Dias Toffoli em 2016 e que, vencida no passado, pode agora 
angariar votos e ganhar. Lula seria ficha suja e se tornaria inelegível, 
mas não poderia ser preso.

Em 2016, quando foram julgados os pedidos de liminar nessas 
ações, o Supremo entendeu que uma pessoa condenada começa a 
cumprir sua pena depois do julgamento do processo no Tribunal de 
Justiça ou no Tribunal Regional Federal. O placar foi apertado – seis 
votos contra cinco.

A provável virada no entendimento da corte tem como um dos 
protagonistas o ministro Gilmar Mendes.200 No ano passado, ele vo-
tou pela possibilidade da antecipação da pena. Agora, sinalizou que 
pretende mudar. Como o placar no ano passado foi apertado, uma 
mudança de voto é suficiente para virar o entendimento do tribunal. 
O fator Lula mudará essa tendência? E se essa tendência de mudança 
não se confirmar, será casuísmo? O fator Lula será o primeiro e talvez 
o maior teste para o Supremo de 2018.

200 CASADO, Letícia. Gilmar diz que prisão em segunda instância não é 
obrigatória. Folha de S.Paulo, 04 dez. 2017. Disponível em: <https://
goo.gl/qZeg76>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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PGR = RODRIGO JANOT + RAQUEL DODGE

Joaquim Falcão
20 | 12 | 2017

Errou quem acreditava que na substituição de Rodrigo Janot 
prevaleceria a fórmula: PGR = Raquel Dodge – Rodrigo Janot. 

Aquela, contra esse.

Do ponto de vista das instituições da democracia, 2016 foi o ano de 
substituição da Presidência da República pelo impeachment. 2018 será 
o ano de substituição da Presidência e do Congresso pelas eleições. 
2017 foi o ano da substituição do Procurador Geral da República 
Rodrigo Janot por Raquel Dodge.

Errou quem acreditava que na substituição de Rodrigo Janot pre-
valeceria a fórmula: PGR = Raquel Dodge – Rodrigo Janot. Aquela, 
contra esse. 

Esse erro não foi gratuito. Foi tentativa externa, frustrada, de dimi-
nuir a importância do trabalho de Janot e sua equipe e controlar o 
futuro de Raquel Dodge. 

Subordiná-la ao grupo político que, na Presidência e Senado, a 
nomeou. Como se fosse possível, ao controlar o chefe, comandar a 
instituição: MPF.

Não foi. 

Vamos aos fatos. 

Raquel Dodge pediu a prisão de Geddel Vieira e a prisão domiciliar 
da sua mãe. Peticionou contra o status de ministro para o Secretário 
Moreira Franco. Acusou Romero Jucá de ilícitos. Grupo íntimo da 
Presidência.

Pediu a condenação de Gleisi Hoffmann. Solicitou a anulação do 
ato da Assembleia do Rio de Janeiro que soltou Jorge Picciani e ou-
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tros. O Rio é cidade sem lei, afirmou.201 O Supremo não concordou. 
Com o voto de Cármen Lúcia, soltou os deputados e, por tabela, 
absolveu Aécio Neves. 

Defendeu Eduardo Pelella, ex-chefe de gabinete de Rodrigo Janot. 
E mandou a Polícia Federal apurar a origem dos ilegais vazamentos 
que ofendem o direito de defesa. 

Mais ainda, solicitou ao Supremo que os ministros agilizassem em 
seus gabinetes os processos que parados estão, com grave risco de pres-
crição. Ou seja, avisa ao Supremo que ele pode estar descumprindo, 
por omissão, seu dever constitucional. Em vez de julgar, não julgar.

Estima-se que em seu curto período, Dodge já tenha encaminhado 
centenas de posicionamentos ao Supremo. A agilidade que recla-
ma, demonstra. Aliás, a virtude se demonstra na ação, já dizem os 
pragmáticos.

Ou seja, a Procuradora tem contestado tanto a equipe de Michel 
Temer, quanto membros do PT e do PSDB. Não há partidarização. 

De onde vem esse erro de avaliação? 

Aqueles que tentaram influenciar o curso de Raquel Dodge a opon-
do a Rodrigo Janot talvez tenham acreditado que, como mulher, ela 
estaria mais vulnerável a pressões.

Erraram. 

Como tantas outras de sua geração que agora chegam a posições 
de grande poder no governo, na sociedade civil, nas empresas, Dodge 
precisou enfrentar muitas pressões ao longo de sua carreira. Não o 
tivesse feito, não estaria onde está. 

Podem também ter pensando que temos uma PGR de vaidades, em 
que cada novo ocupante precisa fazer de si novidade, em contraste 
com o trabalho desenvolvido por seu antecessor.

Como se uma única pessoa se sentisse, e com razões para tanto, 
mais importante que a instituição. 

Pensaram, talvez, que daria mais importância e fidelidade a quem 
a nomeou – o Presidente e o Senado – do que à trajetória de sua 
instituição, o Ministério Público, que sem autonomia funcional e 

201 MORAES, Rafael; PIRES, Breno. Raquel diz ao STF que Rio é ‘terra 
sem lei’. ESTADÃO, 21 nov. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/
WRiXnB>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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independência política, vira cinzas da esperança democrática. Que 
Dodge veria sua indicação como uma benesse instrumental, não 
como resultado de sua carreira.

As origens do erro de avaliação são muitas e não excludentes. Todas, 
porém, igualmente frustradas pelos fatos. 

Essa feliz frustração revela muito – sobre Dodge, sobre quem pen-
sava influenciá-la, e sobre o momento em que vive o Brasil. 

Desconheceram por completo o seu comprometimento com os 
direitos humanos, desde sempre aqui no Brasil e depois nos seus 
estudos e pesquisas em Harvard.

Raquel Dodge responde não somente ao Brasil, mas às suas pró-
prias escolhas, à sua própria história, a sua instituição, como devem 
responder profissionais prudentes e sensatas. 

E sabe muito bem que hoje em dia defender direitos humanos é 
mais além do que defender o direito das minorias, combater a tortura 
e tanto mais, como foi na década de setenta ou na década de noventa. 

Hoje a defesa dos direitos humanos é sobretudo a defesa econômica 
e política dos direitos não individualmente, mas de todos, da coletivi-
dade. Inclusive o direito de viver em uma sociedade sem corrupção 
ou onde o combate à corrupção seja eficaz. 

E 2018?



MICHEL 
TEMER  

“EM  
XEQUE”
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A PERGUNTA É: HÁ SAÍDA PARA 
MICHEL TEMER NO TSE?

Silvana Batini
04 | 04 | 2017

O julgamento no TSE servirá de paradigma para todos  
os juízes eleitorais que hoje estão às voltas com  
o julgamento das eleições municipais de 2016.

A grave crise econômica e a instabilidade política, constantemente 
abalada pelos avanços da Lava Jato, tem gerado uma defesa da manu-
tenção de Michel Temer, em nome da necessidade estabilidade e da 
segurança institucional. Afinal, a nação mal se curou do trauma do 
impeachment e sofre as consequências do ajuste econômico. Como 
o Brasil resistiria a mais um afastamento presidencial?

A questão é política, mas o problema está judicializado. É nos 
tribunais que se desenrolarão os próximos capítulos desta novela. 
Quando o PSDB propôs as ações contra a chapa Dilma/Temer, em 
janeiro de 2015, a Lava Jato engatinhava. Já havia notícias de desvio 
de verba da Petrobrás para a campanha, mas eram ainda incipientes. 
Provavelmente os autores das ações não acreditassem, de fato, na 
possibilidade de êxito. Afinal, o TSE nunca chegara a enfrentar a 
possibilidade concreta de cassar uma chapa presidencial, e não se 
sabia então o que ainda viria pela frente.

Quando o TSE decidiu aceitar o ingresso das provas da Lava Jato 
nas ações que tramitavam contra a chapa Dilma/Temer, o imponde-
rável se tornou incontrolável. Do que se tem notícia, reconhecer que 
houve abuso de poder econômico e político parece ser inexorável. 
Recursos de fontes vedadas, despesas irregulares, compra de apoio 
político e caixa dois são exemplos clássicos de abuso, consagrados na 
jurisprudência do TSE. É claro que a jurisprudência pode mudar, 
mas tanto assim, a ponto de relativizar hipóteses tão claras e em cifras 
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tão altas? Se tais fatos não configurarem abuso de poder econômico, 
nada talvez configuraria.

Alternativamente, reconhecer o abuso, mas salvar a chapa por não 
considerá-lo sério a ponto de comprometer a eleição, seria uma deci-
são alienada e artificial. A lei da ficha limpa determina expressamente 
que, para a configuração do abuso, deve-se atentar para a gravidade 
dos fatos e não para o resultado das urnas. Como não considerar gra-
ves fatos apurados no bojo do maior escândalo de corrupção jamais 
visto no país?

Uma outra alternativa seria cassar Dilma, mas preservar Temer. A 
ideia de salvar Temer da cassação, apesar de ele ter composto a chapa 
e ter participado de todo o processo eleitoral, passou a ser defendida 
em nome da necessidade de se manter a estabilidade institucional 
e garantir o avanço do ajuste econômico. É um argumento politica-
mente forte, mas que tem problemas para se legitimar. Ao contrário 
do impeachment, são juízes que terão que decidir esse caso e estes 
não são argumentos jurídicos.

A verdade é que ações eleitorais que examinam a lisura das eleições 
não deveriam levar tanto tempo para serem julgadas. Estamos no 
terceiro ano de um mandato conquistado em uma disputa até hoje 
sob suspeita. Por outro lado, abreviar estes processos ou extingui-los 
prematuramente privaria o país de enxergar claramente como se 
fazem eleições no Brasil. O preço que estamos pagando é alto, mas a 
oportunidade de se discutir nossa realidade e realizar mudanças para 
o futuro é única. De mais a mais, o TSE tem histórico de cassações 
de governadores no terceiro ano de mandato. Foi assim na Paraíba, 
no Maranhão e no Tocantins, onde os governadores eleitos em 2006 
foram cassados em 2009. O argumento da estabilidade política não 
foi suficiente para salvar seus mandatos. Nos três casos prevaleceu a 
constatação técnica de que houve abuso e ponto. O caso presente, 
obviamente, tem peculiaridades. A maior delas é que se trata da 
cassação de um presidente, mas o mais delicado é que a titular já foi 
cassada politicamente.

Importante que se diga que, a despeito do que se descobre dia a dia 
na Lava Jato, Dilma e Temer não estão sendo pessoalmente julgados 
no âmbito eleitoral. O que se aguarda do TSE é que se pronuncie 
sobre a validade das eleições de 2014. O tribunal terá que afirmar se 
os fatos hoje conhecidos por toda a sociedade turbaram a normalidade 
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das eleições a ponto de retirar a legitimidade de seu resultado. É isto 
que está em jogo.

Mas há mais. Quando o Supremo julgou o Mensalão – até então, 
o maior processo penal da história daquela Corte – acabou por fir-
mar critérios de interpretação da lei penal que até hoje são usados, 
especialmente nos processos da Lava Jato. Fez uma jurisprudência 
decisiva para o direito penal que veio depois. No caso do TSE, a im-
portância destas ações contra a chapa Dilma/Temer é semelhante. 
O julgamento se tornará o mais importante precedente sobre abuso 
em eleições e servirá de paradigma para todos os juízes eleitorais 
que hoje estão às voltas com o julgamento das eleições municipais 
de 2016. Igualmente servirá de norte para os TREs quando vierem 
a se posicionar sobre as próximas eleições de 2018. Não é pouco.

O julgamento desta semana colocará luzes no nosso passado recen-
te. Mas é o futuro de nossa democracia que está em jogo.
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TSE VOLTA A SER VÁLVULA DE 
ESCAPE PARA CRISE POLÍTICA

Thomaz Pereira
17 | 05 | 2017

O impeachment passou, mas o processo no TSE pende agora  
sobre a cabeça de Temer. As acusações da delação da JBS  
não estão no processo, mas estão agora na mente de todos.

A delação da JBS poderia levar ao impeachment de Temer. 
Certamente. Mas depois de quase dois anos em que o país parou 
para debater o impeachment de Dilma Rousseff, será que o país tem 
fôlego para isso? Será que nossas instituições estão preparadas para 
mais esse processo?

Mas esse não é o único caminho para remover Temer da Presidência. 
O processo de cassação da chapa Dilma/Temer continua pendente. 
Foi pautado e a expectativa é que seu julgamento se inicie dia 6 de 
junho. Na prática, cassar a chapa geraria o mesmo resultado que o 
impeachment. A Presidência ficaria vaga e teríamos novas eleições. 
Dessa vez, indiretas. A Constituição determina que Congresso teria 
30 dias para escolher um novo presidente para governar o país até 
2019. Sua principal função seria provavelmente conduzir as eleições 
de 2018. Estas sim, finalmente, diretas.

O impeachment de Dilma Rousseff, formalmente, foi determinado 
por pedaladas. Esse era o debate jurídico. Mas havia uma conjuntura 
política específica. Sem ela é difícil imaginar que teriam sido obtidos 
os votos necessários no Câmara e no Senado. As acusações da Lava 
Jato não estavam no processo, mas estavam na mente de todos.

Desde então o processo de cassação da chapa Dilma/Temer já apa-
recia como eventual válvula de escape política. A depender da Lava 
Jato e do impeachment era ele que ameaçava o mandato de Dilma. 
Ele tinha a vantagem de, tratando de abuso de poder econômico 
durante a campanha eleitoral, efetivamente estar relacionado aos 
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fatos desvendados pela Lava Jato. Mas tinha a desvantagem de, se 
procedente, exigir que juízes não leitos cassassem uma presidente 
eleita diretamente pelo povo.

O impeachment passou, mas dois anos e meio depois o processo 
continua. Pende agora sobre a cabeça de Temer. É seu mandato que 
hoje é ameaçado por esta válvula de escape. As acusações da delação 
da JBS não estão no processo, mas estão agora na mente de todos.

Nessa conjuntura, em pouco tempo, os prognósticos mudaram 
radicalmente. Se há alguns meses se discutia a possibilidade de não 
se cassar a chapa ou de, caso ocorresse, separar Temer de Dilma para 
mantê-lo no cargo, é difícil imaginar que, se o julgamento for efetiva-
mente concluído nas próximas semanas, seja esse o resultado do caso.

Pode ser que, caso pedidos de vista e outras manobras adiem a sua 
conclusão, o processo no TSE não acabe em cassação, mas é provável 
que, no mínimo, continuará pendente, disponível, como válvula de 
escape que de fato sempre foi.
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AS INCERTEZAS DAS ELEIÇÕES INDIRETAS

Luiz Fernando Gomes Esteves
20 | 05 | 2017

Vacância inclui ou não a remoção do cargo por cassação?  
O Código criou uma exceção específica à Constituição,  

ou está em choque direto com ela?

Quais caminhos institucionais podem levar à saída de Temer da 
Presidência? Renúncia, impeachment, ou, ainda, a cassação da cha-
pa pelo TSE.202 Com exceção da renúncia, a escolha de um deles 
não depende de um só ator, e entre esses muitos caminhos reside 
incerteza. Mesmo se um deles for escolhido, porém, surge um novo 
conjunto de incertezas: como se dará a eleição do novo Presidente? 
De forma direta ou indireta?

A Constituição estabelece que, em caso de dupla vacância nos 
últimos anos do período presidencial, o que ocorreria caso a saída de 
Temer seja confirmada, será realizada eleição indireta, no prazo de 30 
dias. Contudo, o Código Eleitoral, em recente alteração legislativa, 
passou a dispor que, no caso de cassação de chapa, o que ocorreria no 
cenário em que o TSE julgasse a ação eleitoral, teria lugar eleições 
diretas. Vacância inclui ou não a remoção do cargo por cassação? 
O Código criou uma exceção específica à Constituição, ou está em 
choque direto com ela? Esta última incerteza já está nas mãos do STF, 
que, ao julgar a ADI 5525, proposta pelo PGR, decidirá o destino e 
o alcance da regra do Código Eleitoral.

Em princípio, as consequências dos outros cenários – impeachment 
ou renúncia – estão bem mais distantes do alcance do Supremo. 
Nesses casos, salvo se o Congresso se apressar para emendar e mo-
dificar a Constituição, as eleições são indiretas. Contudo, isso diz 

202 FALCÃO, Joaquim; PEREIRA, Thomaz. Artigo: Alguns cenários podem 
ser imaginados. O Globo, 17 jun. 2017. Disponível em: <https://goo.
gl/5oiZas>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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muito pouco, e ainda há aqui espaço para que os poderes Legislativo 
ou Judiciário intervenham, definam, decidam. Pouco se sabe sobre 
a forma de realização de eleições indiretas. A Constituição se limita 
a estabelecer o prazo de realização – 30 dias – e o órgão responsável 
pelo pleito – Congresso Nacional. Os pontos em aberto são diversos.

Quem pode concorrer? Nada na Constituição, e nem nas leis que 
regulamentam as eleições indiretas em nível federal (Leis 1.395/51, 
4.321/64 e Ato Institucional nº 16/1969), aponta para as pessoas que 
poderão concorrer ao pleito extraordinário: Apenas os parlamentares 
poderão ser eleitos ou qualquer do povo poderá se candidatar? Deve 
haver desincompatibilização? A legislação não estabelece as regras 
eleitorais que deverão ser observadas pelos candidatos que tiverem 
o objetivo de concorrer nas eleições indiretas. Um desses vácuos 
legislativos é diz respeito à necessidade de – e aos prazos para – de-
sincompatibilização, quando o potencial candidato ocupar certos 
cargos incompatíveis com a campanha eleitoral no caso de eleições 
indiretas. Um juiz de direito poderá ser candidato? E um prefeito?

É necessário filiação partidária? De acordo com a legislação elei-
toral, para concorrer às eleições, os cidadãos precisam se filiar a um 
partido político pelo menos seis meses antes do pleito. Mas essa regra 
seria aplicável ao caso excepcional das eleições indiretas? Esse prazo 
parece excessivo nessas situações. Em 2010, por exemplo, o Distrito 
Federal enfrentou eleições indiretas, e flexibilizou tanto a regra da 
filiação, quanto a regra de desincompatibilização.203 Seria possível 
adotar esse caminho no âmbito federal?

• Qual o prazo para a apresentação das candidaturas? 

A Lei e a Constituição não indicam nenhum prazo para o registro 
das candidaturas nas eleições indiretas, também não informam como 
ocorrerá esse registro. Tais questões são importantes para esclarecer 
se o povo terá algum tipo de informação sobre os candidatos, ou mes-
mo se haverá apresentação de propostas, campanhas, propagandas 
eleitorais, debates entre os candidatos, etc. O Ato Institucional 16/69, 
que foi editado para regulamentar a eleição indireta em virtude da 
vacância do Presidente Costa e Silva, indicava que as candidaturas 
deveriam ser apresentadas em até 24 horas antes do pleito, pelos 

203 O TEMPO. Com duas chapas impugnadas, eleição terá sete candidatos. 
13 abr. 2010. Disponível em: <https://goo.gl/G1H1sz>. Acesso em: 09 
mar. 2018.
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partidos políticos, mas isso não elimina a incerteza neste ponto. Esse 
ato institucional ainda é válido? A antecedência de apenas um dia 
seria suficiente para alcançar a publicidade necessária à eleição de 
um Presidente da República?

• Como se dará a votação?

A Constituição estabelece que a eleição ficará a cargo do Congresso 
Nacional, mas não especifica se este funcionará em regime uni – todos os 
congressistas votando diretamente juntos, sem distinção entre senadores 
e deputados – ou bicameral – com espaços diferentes para participação 
de senadores e deputados. A Lei 4.321/64, que regulamentou a eleição 
indireta realizada logo após o golpe de 1964, parece apontar para a 
unicameralidade. Na prática, a opção unicameral é uma votação “por 
cabeça”, que retira dos senadores o impacto ampliado que seu voto 
tem, no Congresso, por estarem em número muito menor do que os 
deputados. Teremos um sistema de votação “por cabeça” ou “por peso”?

• O voto será aberto ou secreto?

A Constituição estabelece que o voto é secreto para que o Senado 
escolha diversas autoridades, o que dá a entender que a votação para 
a escolha de pessoas é, em regra, secreta. A Lei 4.321/64, também. 
Contudo, no processo que regulamentou o rito do impeachment de 
Dilma, em dezembro de 2015, o relator para o acórdão, Ministro 
Barroso, deixou claro em seu voto que a votação secreta “ostenta 
caráter absolutamente excepcional em uma democracia represen-
tativa”.204 O que isso implica para este caso? As eleições indiretas 
justificam essa opacidade excepcional?

Por fim, para além dessas questões de procedimento, há dúvidas sobre 
o futuro eleitoral de médio prazo para esse novo – e eventual – Presidente 
da República. Poderia ser reeleito em 2018 esse Chefe do Executivo de 
ocasião? Haveria o risco de influência excessiva da coalizão parlamentar 
atual sobre 2018, para além da conjuntura da eleição indireta?

As incertezas não se resumem às regras do jogo eleitoral, que afetam 
de formas múltiplas os interesses de tantos parlamentares e atores polí-
ticos, há ainda uma meta incerteza: a quem cabe as sanar, Congresso 
ou Judiciário? A resposta pode vir nos próximos dias.

204 SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL.  PROCESSO DE 
IMPEACHMENT. DEFINIÇÃO DA LEGITIMIDADE 
CONSTITUCIONAL DO RITO PREVISTO NA LEI Nº 1.079/1950. 
Disponível em: <https://goo.gl/TDHZnx>. Acesso em: 29 mar. 2018.
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POR QUE ELEIÇÕES DIRETAS 
NÃO SÃO A SOLUÇÃO?

André Bogossian
29 | 05 | 2017

Se há uma solução para o cenário de crise no ordenamento 
constitucional, não pode a norma ser simplesmente  

desconsiderada justamente no momento que  
a hipótese para a qual foi prevista ocorre.

Seria necessário emendar a Constituição para permitir que se fizes-
sem eleições diretas, seja alterando diretamente o artigo 81, seja para 
adiantar o calendário eleitoral – o ADCT está aí para isso, diriam. Mas 
a pior coisa que pode acontecer para o ordenamento constitucional 
brasileiro sob a égide da Constituição de 1988 é uma alteração com 
qualquer uma dessas finalidades, nesse momento. Por dois motivos.

O primeiro é pragmático. O grande paradoxo da elaboração de novas 
constituições ou de alterações sensíveis aos textos constitucionais já 
existentes é que eles invariavelmente acontecem nos momentos me-
nos propícios para tanto. Nenhuma sociedade muda de constituição 
ou muda uma constituição que está dando plenamente certo, que 
está respondendo perfeitamente às aspirações daquela sociedade. 
E normalmente tais alterações ocorrem em situações de crise insti-
tucional e social, quando, por vários motivos, não há espaço para a 
reflexão apropriada.

Vivemos sob uma grave crise de legitimidade representativa, e é 
bastante questionável se deveríamos abrir agora uma janela para que 
este Congresso aprove uma emenda constitucional em matéria de 
sistema político-eleitoral. Tanto porque essa emenda seria passada às 
pressas, sem o debate apropriado, quanto pelo fato de que poderiam 
deputados e senadores aproveitar a oportunidade para alterar outras 
regras do jogo político, inserindo dispositivos que os favoreçam – 
como, por exemplo, de voto em lista fechada. O que pareceria um 
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toma-lá-dá-cá com a sociedade civil, na verdade representaria uma 
dupla vitória para o atual Parlamento: eles se desincumbiriam da 
desprestigiada tarefa de escolher indiretamente o próximo Presidente 
e ganhariam o ensejo para submergir dispositivo que lhes beneficiaria 
nas próximas eleições. Mas mesmo que nossos congressistas passem 
essa oportunidade de atuar em causa própria e elaborem uma emenda 
perfeitamente adequada aos anseios sociais, há uma segunda ordem 
de motivos para rejeitar essa ideia.

E que fique claro, não se trata aqui da questão se, sob um ponto de 
vista puramente teórico, há uma solução melhor que a adotada pelo 
texto original da Constituição. Concordo que uma emenda preven-
do eleições diretas em caso de dupla vacância seria constitucional 
e até que tais eleições diretas seriam, em tese, preferíveis à solução 
constitucional atual. Seria ótimo que o constituinte tivesse disposto 
assim, ou até que a Constituição tivesse sido reformada antes, fora de 
um cenário em que fica evidente o propósito da emenda de fugir da 
solução dada inequivocamente pelo texto constitucional.

Contudo, alterar a Constituição agora para permitir eleições diretas 
seria algo pior que a própria inconstitucionalidade. Um pouco de 
teoria do direito pode ajudar a entender. O que faz do documento 
de 5 de outubro de 1988 a Constituição brasileira não é a própria 
Constituição. Não há nenhum elemento nesse sentido no texto em 
si, e ainda que houvesse, nenhuma regra contida no texto poderia 
impor seu status constitucional – algo como “esse documento é a 
Constituição e a norma superior do sistema jurídico brasileiro” –, pois 
a própria validade daquela regra seria objeto de igual questionamento. 
Qual é, então, o fundamento de validade da Constituição?

O que faz do texto de 5 de outubro de 1988 o conjunto de normas 
que constituem nossas instituições jurídicas e políticas é a disposi-
ção que nós, como sociedade – compreendendo não só autoridades 
públicas como juízes, mas também a sociedade civil como um todo 
– temos em aceitá-lo como tal. Se alguém escrevesse um texto e 
saísse pelas ruas clamando ser aquela a nova Constituição, ninguém 
iria levar a sério.

Essa prática comum na sociedade brasileira de aceitação da 
Constituição como tal configura uma convenção social. É a esse 
tipo de prática social que teóricos do direito chamam de regra de re-
conhecimento, e que dá o fundamento de validade e a força normativa 
da própria Constituição e de todo o ordenamento jurídico abaixo 
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dela. A regra de reconhecimento de um sistema jurídico não precisa 
ser escrita; aliás, ela raramente o é. Ela é passível de ser descrita 
observando as práticas sociais de certa comunidade, o modo como o 
direito é identificado, aceito e aplicado. Ela pode ser bastante com-
plexa, contendo vários critérios em níveis de supremacia; ou pode ser 
tão simples quanto “o direito é tudo aquilo que o Rei disser que é”

A regra de reconhecimento brasileira é bastante complexa. Ela trata, 
por exemplo, da relação entre o texto principal da Constituição, o 
ADCT e o preâmbulo; sobre a caracterização dos limites ao poder de 
emenda do artigo 60 como critério supremo de validade do direito 
brasileiro, sobre quem tem a última palavra – e se existe última palavra 
– a respeito de questão constitucional; sobre os limites à supremacia 
interpretativa do Judiciário; entre diversos outros temas, que não cabem 
nesse espaço. De todo modo, a regra de reconhecimento atual não 
permite esse tipo de chicana constitucional. Há, dentre os critérios da 
regra de reconhecimento, algo como “é proibido se recusar a aplicar 
uma norma constitucional que ofereça solução para o caso, incluindo 
alterar o texto da norma com o objetivo de se evitar sua aplicação”.

Há, em geral, uma preocupação muito grande de toda a sociedade 
na proteção da Constituição de 1988, ao menos de seus aspectos 
fundamentais. É essa resistência que fundamenta a rejeição entre 
nós pacífica à tese da dupla revisão – e fundamenta a existência de 
cláusulas pétreas implícitas em geral – e também fundamenta as 
regras de anualidade eleitoral, por exemplo. Talvez como reação ao 
nosso histórico de – frequentes – mudanças constitucionais, talvez 
por amadurecimento como sociedade – não importa o motivo. Nossa 
regra de reconhecimento é avessa a esse tipo de manobra. Mesmo 
atravessando períodos de grave crise institucional, não se cogitou 
qualquer saída fora ou mesmo ao redor da Constituição. Isso é bom, 
e não pode ser perdido. Dentre outros fatores, porque esse tipo de res-
peito, proteção ou apego ao texto constitucional por parte da sociedade 
ajuda a fomentar um sentimento de pertencimento da Constituição 
pela própria sociedade, o que por sua vez gera ganhos em termos de 
legitimidade constitucional.

Entretanto, por ser uma convenção social, fundada numa prática 
reiterada e disseminada na sociedade, é que a regra de reconhecimento 
é mutável. Basta que a prática subjacente – de respeito às soluções 
constitucionais pré-estabelecidas, mesmo que elas não sejam as me-
lhores possíveis – mude. Ou seja, emendar a Constituição, aqui, 
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não é só sobrepor a vontade da maioria de 2017 à maioria de 1988. 
Nesse caso, contudo, ao alterar o texto da Constituição para evitarmos 
aplicar o seu remédio amargo, estaremos minando a própria saúde e 
autoridade normativa da Constituição. Não que, com isso, ela deixaria 
de ser tratada da noite para o dia como norma superior do ordena-
mento, mas abre-se a porta para que, em futuros cenários de crise, 
novas soluções de improviso sejam implementadas, enfraquecendo 
mais e mais sua autoridade normativa. 

Então a pergunta que fica é: vale a pena alterar nossa convenção 
social para permitir uma solução de momento? Vale desconsiderar 
todo o apreço por esse sistema constitucional, nutrido ao longo de 
quase 30 anos por um mandato tampão de pouco mais de um ano? 
Por melhores que sejam as aspirações democráticas dessa proposta, 
a resposta deve ser não. Garantir que os comandos constitucionais 
sejam respeitados é mais importante e necessário à sobrevida da 
Constituição Cidadã. Se há uma solução para o cenário de crise no 
ordenamento constitucional, não pode a norma ser simplesmente 
desconsiderada justamente no momento que a hipótese para a qual 
foi prevista ocorre. Afinal, como disse Ulysses Guimarães em seu 
discurso promulgatório, naquele 5 de outubro: “que isso se cumpra”. 
Nos bons e maus momentos.
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O TSE PODE FAZER DE CONTA QUE 
A LAVA JATO NÃO EXISTE?

Silvana Batini
05 | 06 | 2017

A Lava Jato já havia entrado oficialmente nas ações eleitorais.  
O TSE há muito já entendeu que, para decidir se houve  

ou não abuso nas eleições de 2014, precisaria levar  
em conta aquele acervo imenso de provas.

O TSE poderia decidir contra a cassação da chapa Dilma/Temer 
por ausência de provas? Segundo essa tese, que vem ganhando des-
taque na imprensa, tudo o que veio à tona na Lava Jato deveria ser 
descartado. A ação original proposta pelo PSDB em janeiro de 2015 
teria objeto mais restrito, argumenta-se, e esses outros elementos só 
vieram à tona muito tempo depois. Ou seja, o TSE deveria julgar 
fingindo que não sabe de nada, desconsiderando todas as provas 
testemunhais, documentais e periciais produzidas ao longo destes 
dois anos e reproduzidas nos processos eleitorais, em nome de uma 
barreira processual.

Para uma nação em crise, que anseia por uma decisão judicial 
sobre as eleições de 2014, seria frustrante. Além disso, e mais grave, a 
tese mal esconde uma esperteza e um sério risco. As ações propostas 
logo após as eleições, é certo, não contêm a descrição exata de boa 
parte dos fatos que se tornaram conhecidos a partir da Lava Jato. 
Nem poderiam. A lei eleitoral é draconiana neste sentido: ações que 
discutem a legitimidade das eleições devem ser propostas no máximo 
quinze dias depois da diplomação. Esse prazo curto evita que perde-
dores inconformados prolonguem nos tribunais a disputa das urnas. 
Mas traz um problema: quando os abusos ocorrem, dificilmente se 
conhece a sua dimensão exata no estreito prazo da lei. E, neste caso, 
há duas opções: ou não se propõe a ação e os eventuais abusos ficam 
impunes, ou ela é proposta com o pouco que se sabe para não se 
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perder o prazo. Quando isto acontece e as provas não aparecem, o 
destino é a improcedência.

A Lava Jato se encarregou de produzir provas devastadoras dos 
abusos genericamente alegados na ação do PSDB. E o TSE, por 
pelo menos duas vezes, deliberou expressamente pela possibilidade 
de que estas provas produzidas em Curitiba e em Brasília, sob a 
homologação do Supremo, fossem compartilhadas e trazidas para 
a seara eleitoral. A última vez em que isto aconteceu, em abril pas-
sado, a corte unanimemente considerou relevante trazer aos autos 
depoimentos de novos delatores – João Santana e Mônica Moura –, 
além de conceder mais prazo para as defesas se manifestarem sobre 
os documentos trazidos pela colaboração da Odebrecht.

Em outras palavras, a Lava Jato já havia entrado oficialmente nas 
ações eleitorais. O TSE há muito já entendeu que, para decidir se 
houve ou não abuso nas eleições de 2014, precisaria levar em conta 
aquele acervo imenso de provas. Por isso mesmo, aliás, que esse pro-
cesso vem se arrastando por tanto tempo: para que os dados fossem 
processados nas ações eleitorais, dentro das regras.

Recuar agora seria, no mínimo, contraditório. Para não dizer leviano. 
Desmoralizaria a justiça eleitoral como um todo, em um momento 
delicado da democracia brasileira. Em defesa dessa perigosa tese, 
afirma-se que “a Lava Jato traz prova de outros abusos” que não os 
descritos pelo PSDB na ação de 2015, ou seja, está fora dos limites 
formais do conflito levado ao conhecimento do judiciário. 

Contudo, abuso é um conceito aberto na lei. Sua gravidade e seu 
impacto na legitimidade da eleição se faz no caso concreto. E a pró-
pria lei autoriza o tribunal a levar em conta fatos públicos, mesmo 
que não mencionados expressamente no pedido inicial. Mais do 
que decidir se Temer fica ou não, o país está esperando que o TSE 
diga expressamente se o uso intenso de caixa dois, se a remessa de 
dinheiro para o exterior para pagar marqueteiros, se o emprego de 
dinheiro indiretamente vindo de estatais, dentre tantos outros fatos, 
configuram ou não hipóteses do que a Constituição chama abstra-
tamente de abuso do poder econômico em eleições. Este é o papel 
da justiça eleitoral.

O julgamento que se inicia nesta semana será, para o TSE, o equi-
valente ao que foi o Mensalão para o Supremo: um divisor de águas. 
Se o tribunal cumprir o seu papel, esse caso poderá servir como 
precedente fundamental para o futuro do combate à fraude eleitoral. 
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Sem Mensalão, dificilmente teríamos Lava Jato. Se o TSE, ao julgar 
o processo de cassação da chapa Dilma/Temer, deixar de lado os fatos 
desvendados pela Lava Jato, ignorando o passado, ameaçará também 
o futuro do combate à corrupção no Brasil. Ao dar seu veredicto sobre 
as eleições de 2014, o TSE vai nos permitir antever como serão as 
próximas eleições.

Depois de ouvir tantos delatores afirmarem que não há eleição sem 
caixa dois e de conhecermos as cifras bilionárias envolvidas nisso, é 
mesmo difícil explicar como tanto descalabro foi possível sem que 
as instâncias fiscalizadoras agissem para evitar ou reprimir. É um 
debate que precisará ser feito, tanto sobre a eficácia da lei, como dos 
métodos da justiça eleitoral. A seu tempo.

Mas tudo isso depende da justiça eleitoral se reafirmar como instân-
cia confiável de regulação das eleições, enfrentando o julgamento de 
terça-feira em toda sua extensão e profundidade. A Lava Jato revelou 
as práticas ilícitas que abasteceram os cofres das eleições de 2014. 
Os responsáveis começam a ser punidos pelos crimes cometidos pela 
justiça comum. Mas isso não basta. Esses crimes afetaram gravemente 
o próprio processo eleitoral. E é sobre isso que o TSE deve julgar. 
Decidir sobre o direito ignorando os fatos permite que, no futuro, os 
fatos ignorem mais uma vez o direito. É esse o risco que a democracia 
brasileira corre.
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OS PEDIDOS DE VISTA DE MINISTROS 
DO TSE SÃO ESTRATÉGICOS?

Ivar A  Hartmann
06 | 06 |  2017

Uma análise rápida e inicial dos dados do TSE sugere cautela em se 
considerar que o uso do pedido de vista é necessariamente “técnico”.

O julgamento da chapa Dilma/Temer no Tribunal Superior 
Eleitoral se aproxima. Nos tribunais brasileiros, porém, a data de 
julgamento não é garantia de decisão. Há rumores205 de que um pe-
dido de vista poderia adiar novamente a decisão. Um pedido de vista 
seria a aposta para salvar Temer.206 O ministro da justiça, Torquato 
Jardim, afirmou que seria “a coisa mais natural”,207 o que foi ecoado 
pelo presidente do TSE,208 ministro Gilmar Mendes. Ainda segundo 
Mendes, “[o]s pedidos de vista no TSE não são alongados, em geral 
isso não acontece”.209 Os pedidos de vista estão previstos no regimento, 
mas o que os dados nos dizem sobre o seu uso pelos ministros do TSE?

205 VALOR ECONÔMICO. Cresce aposta em pedido de vista no TSE. 30 maio 
2017. Disponível em: <https://goo.gl/u1qyvR>. Acesso em: 09 mar. 2018.

206 MEGALE, Bela; MATTOSO, Camila. Citado pela JBS, ministro é 
aposta para salvar Temer no TSE. Folha de S.Paulo, 05 jun. 2017. 
Disponível em: <https://goo.gl/trsdKi>. Acesso em: 09 mar. 2018.

207 DUBEUX, Ana; HESSEL, Rosana; CAVALCANTI, Leonardo. ‘Nunca 
vi tantos especialistas em TSE’, diz ministro Torquato Jardim. Diário de 
Pernambuco, 28 maio 2017. Disponível em: <https://goo.gl/gPLa1k>. 
Acesso em: 29 mar. 2018.

208 BEZERRA, Mirthyani. Pedido de vista em julgamento de chapa seria 
“absolutamente normal”, diz Gilmar Mendes. UOL Notícias, 29 maio 
2017. Disponível em: <>. Acesso em: 09 mar. 2018.

209 PERON, Isadora; PIRES, Breno.’Pedidos de vista não costumam ser 
alongados no TSE’, diz Gilmar. ESTADÃO, 30 maio 2017. Disponível 
em: <https://goo.gl/9Ufe57>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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Um levantamento inédito do projeto Supremo em Números da 
FGV Direito Rio210 mostra que os pedidos de vista não são comuns 
no TSE. Ocorreram em apenas 1.17% dos processos que ingressaram 
no tribunal entre janeiro de 2006 e maio de 2017. É ainda menos 
comum que um processo tenha dois ou mais pedidos de vista – como 
seria o caso do processo da chapa Dilma/Temer, que já teve um pe-
dido de vista de Mendes em 2015. Os pedidos de vista tampouco são 
curtos. Na média, duram 66.97 dias, sendo que aproximadamente 
um quinto dos pedidos ultrapassa 100 dias – 5 vezes o prazo mais 
alongado, pelo novo CPC. Muitos extrapolam o prazo: 65.4% dos 
pedidos feitos durante a vigência do antigo CPC e antes da resolução 
202 do CNJ;211 46.9% daqueles feitos depois da resolução, quando 
o prazo dobrou com a permissão de prorrogação. O caso da chapa 
Dilma/Temer obviamente não é representativo do acervo do TSE. 
Sua visibilidade excepcional e o contexto político no qual ocorre o 
julgamento são o suficiente para enfraquecer a capacidade de previsão 
informada por dados do universo total de processos. Mas esses dados 
são sempre úteis para esboçar previsões sobre o dia a dia do tribunal. 

No entanto, o fato de pedidos serem usados com pouca frequência e 
durarem cerca de dois meses não aponta, necessariamente, para um uso 
estratégico das vistas – por exemplo, para simplesmente dar mais tempo 
para Temer neste caso. Em artigo publicado recentemente,212 Diego 
Werneck Arguelhes e eu concluímos, após diversas análises, que o intuito 
de estudar o processo não explica as longas durações dos pedidos de vista 
no Supremo. Encontramos, por outro lado, indícios de uso estratégico.

Em uma análise menos aprofundada, procuro aqui repetir alguns dos 
testes feitos naquele artigo, agora com os dados dos pedidos de vista do 
TSE. O objetivo não é averiguar se há uso estratégico das vistas no tribu-

210 HARTMANN, Ivar A.; CORREIA JR., Fernando; ARAÚJO, Felipe; 
APPEL, Osias; CRAIZER, Luis. Pedidos De Vista No Tribunal Superior 
Eleitoral (Requests to View the Case at the Brazilian Superior Electoral 
Court). Disponível em: <https://goo.gl/Ac3tBa>. Acesso em: 09 mar. 2018.

211 RECONDO, Felipe; POMBO, Bárbara. CNJ define prazo de 10 
dias para pedidos de vista em todos os tribunais. JOTA, 27 out. 2015. 
Disponível em: <https://goo.gl/ucY6ag>. Acesso em: 09 mar. 2018.

212 ARGUELHES, Diego Werneck; HARTMANN, Ivar A. Timing Control 
without Docket Control: How Individual Justices Shape the Brazilian 
Supreme Court’s Agenda. Journal of Law and Courts, v. 5, n. 1, p. 105-140, 
2017. Disponível em: <https://goo.gl/jzBhh2>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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nal, mas sim testar a hipótese de que os pedidos de vista são motivados 
pela necessidade de analisar com mais cuidado os autos do processo. 
Para tanto, é preciso construir medidas indiretas. Um primeiro teste é 
da correlação, em cada processo, entre o número de partes – sem contar 
advogados e representantes – o tempo total de vistas. Quanto maior o 
número de partes em um caso, provavelmente maior é sua dificuldade de 
análise e solução. Para os brasileiros, o exemplo clássico na atualidade é 
aquele do julgamento do Mensalão, com dezenas de réus. A expectativa 
nesse primeiro teste, portanto, é de uma correlação positiva.

Número de partes vs Total de Dias de Pedidos de Vista, 
por Processo no TSE (2006 - maio 2017)
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A correlação encontrada é, na verdade, negativa: -0.056 (coeficiente 
de Pearson). Dado que o intervalo possível é entre 1 (correlação po-
sitiva perfeita) e -1 (correlação negativa perfeita), um valor próximo 
de zero indica a falta de correlação. O resultado desse primeiro teste, 
ao apontar a inexistência de correlação entre o número de partes nos 
processos e o tempo que eles ficaram sob análise em pedidos de vista, 
não parece apoiar a ideia de que os pedidos de vista são usados para 
analisar cuidadosamente o processo.

Um possível problema nesse teste é que o número de partes não 
necessariamente significa um caso de mais difícil análise. Um alto 
número de interessados registrados no processo pode talvez indicar 
relevância do processo e, com isso, possivelmente grande complexida-
de. Mas o litisconsórcio pode, por vezes, ser irrelevante para o cerne 
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da questão jurídica enfrentada pelos ministros. Idealmente, esse teste 
seria repetido com outras variáveis que indiquem complexidade do 
caso, como o número de páginas do processo inteiro ou da decisão. 
Infelizmente, essas variáveis não constam na versão atual da base de 
dados utilizada.

Um segundo tipo de teste possível é do comportamento de cada 
ministro individualmente. Se o pedido de vista é feito para estudar o 
processo, então essa fase é muito similar a outras nas quais aguarda-se 
uma providência do ministro relator, para a qual é preciso analisar 
os autos. Ou seja, o que definiria a duração da fase é a eficiência do 
ministro e de seu gabinete. Se um ministro é eficiente na análise dos 
casos nos quais pediu vista, então há razão para acreditar que seria 
também eficiente na análise de um pedido de liminar, por exemplo. 
Mesmo que as duas situações, vista e liminar, sejam diferentes, nos 
dois casos há algo em comum – a estrutura do gabinete, sua perfor-
mance e sua gestão pelo ministro – que podemos esperar que afete 
do mesmo jeito a duração em ambos os contextos.

Comparamos então o tempo médio para decisões liminares com 
o tempo médio dos pedidos de vista de cada ministro. Uma forte 
correlação positiva seria um indicador de que a duração dos pedidos 
de vista pode ser explicada pela necessidade de estudar o processo.

Média Dias até Liminar vs Média Dias Pedido de Vista, 
por ministro do TSE (2006 - maio 2017)
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A correlação é, na verdade, negativa: -0.253. Ou seja: gabinetes 
mais “velozes” na análise de liminares não se refletem em uma aná-
lise mais rápida de pedidos de vista, o que sugere que a duração das 
vistas deve ser explicada por outras razões que não a necessidade de 
estudar o caso.

O resultado desse segundo teste pode ser lido como precário 
com o argumento de que a conclusão é, com muita frequência, 
um evento que acaba resultando em alguma providência de fun-
cionários do gabinete e não do próprio ministro. Não seria, dessa 
forma, uma boa métrica de eficiência do ministro no estudo de 
um processo. Outra possível crítica é a de que os ministros, em 
tese, buscam julgar as liminares com um grau de urgência que 
não existe no caso dos pedidos de vista. Mas há que lembra que 
os ministros têm prazo para cumprir com as vistas, porém não 
com as liminares.

Por último, assim como fiz com as liminares, utilizo o tempo de 
conclusão ao relator como outra fase similar ao pedido de vista: o 
ministro estuda o processo para tomar uma providência. Mais uma 
vez, a hipótese de que o pedido de vista tem o objetivo de analisar 
com mais cuidado o processo seria fortalecida se fosse encontrada 
uma correlação positiva alta.

Média Dias Pedidos de Vista vs Média Dias Conclusão 
ao Relator, por ministro do TSE (2006 - maio 2017)
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A correlação de fato é positiva, e relativamente alta: 0.507. Ainda 
assim, é possível perceber que muitos ministros fogem do padrão 
esperado, seja com conclusões rápidas e vistas demoradas, seja com 
conclusões lentas e vistas devolvidas em pouco tempo.

O tempo de conclusão ao relator é possivelmente numa estimativa 
mais precisa de eficiência do gabinete do que o tempo até a decisão 
liminar monocrática. Isso porque outros atores do processo podem 
afetar a espera entre o início do processo e a liminar – mas isso não é 
o caso na contagem dos dias entre o momento em que o processo vai 
concluso e o momento no qual é devolvido com alguma providência. 
O resultado desse teste pode ser interpretado, portanto, como uma 
confirmação da hipótese de que os pedidos de vista são efetivamente 
motivados pela necessidade de estudar o processo.

Por outro lado, um fator que pode levar à alta correlação entre o 
tempo das vistas e das conclusões é que a fase de conclusão também 
pode estar sendo usada estrategicamente para fazer alguns proces-
sos andarem mais rápido do que outros independentemente da sua 
complexidade. Talvez alguns ministros façam uso estratégico tanto 
das vistas, quanto das conclusões, enquanto outros não adotam esse 
tipo de prática. O fato desse teste ter apresentado resultado destoante 
dos outros dois poderia reforçar isso.

Uma análise rápida e inicial dos dados do TSE sugere cautela em 
se considerar que o uso do pedido de vista é necessariamente “técni-
co”. É possível que as vistas sejam, de fato, usadas estrategicamente. 
Felizmente o TSE viabiliza o aprofundamento desse tipo de estudo, 
ao garantir acessibilidade excepcional aos dados processuais e quali-
dade também ímpar na padronização da forma como as informações 
são registradas pelos servidores. Sob esse aspecto, o tribunal é um 
modelo a ser seguido nacionalmente. E são esses excelentes dados, 
e não palpites, que nos fornecem o melhor caminho para analisar se 
há ou não uso estratégico dos pedidos de vista no TSE.
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GILMAR MENDES ESCORREGOU 
NA LADEIRA

Rachel Herdy
09 | 06 | 2017

Gilmar acusa o relator do caso de propor um argumento  
falacioso, mas não especifica que tipo de falácia ele teria  

cometido. Se analisarmos criticamente a discussão,  
quem ofereceu o argumento falacioso foi o próprio Gilmar.

O ministro Herman Benjamin tem um “desafio”, disse o ministro 
Gilmar Mendes no julgamento sobre a cassação da chapa Dilma/
Temer. Se Benjamin permitir o uso das delações dos executivos da 
Odebrecht como meio de prova, então terá de admitir outras dela-
ções que sugerem irregularidades na campanha eleitoral da chapa, 
e inclusive manter o processo aberto para aguardar a delação do 
ex-ministro Antônio Palocci e outras que eventualmente possam 
surgir no meio do caminho.

Após um pedido de desculpa, seguido de uma risada, o presidente 
do TSE disse que queria apenas “mostrar que o argumento é falacio-
so”, pois haveria limites processuais estabelecidos. E arrematou: “A 
persistir essa perseguição à verdade real, Vossa Excelência teria que 
pedir a reabertura da instrução”.213

Gilmar acusa o relator do caso de propor um argumento falacioso, 
mas não especifica que tipo de falácia ele teria cometido. O feitiço 
virou-se contra o feiticeiro. Se analisarmos criticamente a discussão, 
quem ofereceu o argumento falacioso foi o próprio Gilmar. O presi-
dente do TSE escorregou na ladeira.

O argumento da ladeira escorregadia, em inglês slippery-slope – que 
pode ser falacioso ou legítimo – é utilizado quando rejeitamos uma 
determinada ação porque esta levará a consequências indesejáveis. É 

213 Sessão de Julgamento do TSE em 07 de junho de 2017.
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um tipo de raciocínio consequencialista que se destaca pela existência 
de uma cadeia causal. O argumento envolve uma parte factual, que 
consiste em verificar a existência de uma relação de causalidade 
plausível entre uma ação inicial e uma série de ações conectadas; 
e uma parte normativa, que consiste em avaliar negativamente as 
consequências supostamente inevitáveis. O seu uso será falacioso 
quando fundamentado em uma cadeia causal implausível ou quando 
a consequência não se mostra indesejável.

O argumento da ladeira escorregadia pressupõe que os discursos 
jurídico e político não podem estipular uma paragem ou produzir 
fricção argumentativa suficiente para impedir o deslize ladeira abaixo. 
A depender do caso, o seu uso pode ser pernicioso. Pode servir para 
combater certas medidas consideradas boas – por alguns – porque 
nos levariam a outras medidas consideradas ruins – por todos. Em um 
exemplo citado por Cass Sunstein: “O governo não deveria exigir que 
as pessoas comprem plano de saúde porque, se fizer isto, irá eventual-
mente exigir que as pessoas façam exercícios e comprem brócolis”.214

O esquema do argumento da ladeira escorregadia é o seguinte:215

Se A, então B; e se B, então C, … e finalmente Z. Z não é desejado. 
Logo, A é errado.

Se permitirmos a eutanásia voluntária, daqui a pouco vamos admitir 
a eutanásia involuntária e, em seguida, que os médicos desliguem os 
aparelhos de todos os idosos que nos aborrecem porque exigem excessivos 
cuidados e ocupam inutilmente os leitos dos hospitais. Se permitirmos o 
casamento entre pessoas do mesmo sexo, daqui a pouco vamos passar a 
permitir a poligamia e, em seguida, o casamento entre irmãos ou entre 
seres humanos e animais, árvores, objetos inanimados etc. Se descrimi-
nalizarmos o uso da maconha, a população começará a consumir mais 
a droga e, em seguida, procurará outras substâncias mais nocivas.

No presente caso, Herman Benjamin não supôs que a admissão das 
delações dos executivos da Odebrecht como meio de prova conduzi-
ria à admissão das delações dos executivos da JBS ou do ex-ministro 

214 SUNSTEIN, Cass. Don’t Buy the Slippery-Slope Argument on Guns. 
Bloomberg Businessweek, 29 abr. 2013. Disponível em: <https://goo.
gl/ewrWwT>. Acesso em: 09 mar. 2018.

215 GROARKE, Leo A; Tindale, Christopher W. Good Reasoning Matters! A 
Constructive Approach to Critical Thinking. Ontario: Oxford University 
Press Canada, 2004.
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Antônio Palocci e, em seguida, à inevitável reabertura da instrução 
processual – muito pelo contrário. Quem sustentou que a admissão 
não deveria ser permitida porque principiará uma cadeia causal que 
conduziria a uma consequência indesejável foi Gilmar.

Mas a falácia da ladeira escorregadia não é apenas um argumento 
deficiente do ponto de vista da lógica. Para os teóricos da argumenta-
ção que adotam uma perspectiva dialética, focada no contexto de um 
diálogo razoável, o uso de falácias em geral viola as normas de uma 
boa argumentação. A introdução de uma falácia é uma tentativa de 
perturbar o rumo da resolução de uma disputa. Aquele que introduz 
uma falácia pode impedir que a outra parte esclareça o seu ponto, 
desvirtuando a discussão. Por outro lado, para os teóricos que adotam 
uma perspectiva retórica, o uso de falácias em geral pode ser uma 
manobra estratégica que tem o objetivo de persuadir uma audiência 
específica. Em ambos os casos, o contexto do discurso e a audiência 
passam a ser elementos decisivos.216

Podemos supor que o uso falacioso do argumento da ladeira escorre-
gadia por parte de Gilmar foi uma tentativa de perturbar o julgamento 
da ação ao inverter o ônus argumentativo para Benjamin. Não deu 
certo. Benjamin assumiu novamente a carga da argumentação e 
ergueu uma barricada na ladeira supostamente escorregadia. Para o 
relator do caso, a delimitação às delações da Odebrecht justifica-se 
em razão da referência feita à empresa na petição inicial.

Tudo indica que Gilmar não só escorregou e perturbou o julga-
mento, mas também tentou enganar a sua audiência – seus colegas 
do TSE, a comunidade jurídica, as mídias e todos os brasileiros. Para 
desviar o debate acerca da questão probatória, Gilmar interrompeu a 
fala de Benjamin para projetar uma cadeia causal que dá ênfase à con-
sequência indesejável de se prolongar mais o julgamento. Ora, quem 
discordaria da afirmação de que este processo precisa terminar logo?

Ainda que a intenção de enganar não integre o conceito de falácia, 
pois podemos pensar em casos em que o proponente de um argumento 
falacioso raciocina erroneamente de forma sincera, do ponto de vista 
retórico, o engano em si está sempre presente. O uso de argumentos 
falaciosos tem o poder de nos enganar, ainda que não seja deliberado. 
É uma maneira eficiente de desviar a discussão.

216 van EEMEREN, Frans; GROOTENDROST, Rob. A Systematic Theory 
of Argumentation. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.



252

65

DILMA E TEMER ABSOLVIDOS, 
O DIREITO CONDENADO

Mario Schapiro | Rafael Mafei
12 | 06 | 2017

O doutrinarismo vazio torna o direito um saber de baixa 
consistência. Nesse ambiente, os argumentos não  

precisam conversar com os fatos. […] Se não é um vale tudo,  
é um cenário em que muita conduta indevida é admitida –  

basta invocar um princípio qualquer.

Um programa inusitado que tem se tornado relativamente frequente 
voltou mais uma vez a assombrar a atenção dos telespectadores: um 
julgamento televisionado. Desta vez, foi o caso – ou o acaso – do 
Tribunal Superior Eleitoral. Com os ministros ali expostos, lendo seus 
votos na televisão, é desnecessário descrever os detalhes do feito. Ficou 
evidente para quem quis assistir àquela obra de realismo fantástico.

Como professores de Direito nos perguntamos: como isso é possível? 
A despeito dos interesses dos julgadores, ou de sua qualidade, como 
o direito permite tanta margem de manobra, mesmo com todos os 
olhos voltados ao julgamento de uma causa?

A amplitude de sua manipulabilidade ficou evidente em dois mo-
mentos da ação, ambos protagonizados por Gilmar Mendes: em seu 
voto para que o processo não fosse arquivado e novas provas fossem 
produzidas, mantendo Dilma Rousseff, recém reeleita, sob fritura no 
tribunal; e em seu segundo voto, reclamando da Justiça que mantém 
eleitos sob fritura, para que as mesmas provas que ele pedira não 
fossem admitidas no julgamento final da causa.

Chega a ser irônico que a saída achada pelo TSE tenha sido a de 
ignorar provas que inundavam os autos do processo. A fuga intencional 
dos fatos existe também na produção e na transmissão do conheci-
mento jurídico. Há uma forma de se pensar o direito baseada quase 
exclusivamente em conceitos abstratos, genéricos e formais, que 
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constituem a assim chamada doutrina jurídica. Indispensável como 
ponto de partida do raciocínio jurídico, há quem a tome como ponto 
de chegada. Mas a doutrina não apresenta fatos, não discute casos 
reais, não se aplica por si mesma. De nada adianta enunciá-la com 
pompa, invocando “doutos” e “ilustres” doutrinadores.

O exílio autoimposto no mundo das hipóteses, das teses, dos termos 
gerais existe aos montes nas faculdades de Direito. É especialmente 
visível em provas de concursos, que cobram dispositivos escondidos 
nos cafundós das leis, enquanto a realidade insiste em acontecer à 
sua maneira. Se aprendêssemos a nadar como se ensina direito em 
muitos lugares, haveria gente diplomada para a travessia do Canal da 
Mancha sem jamais ter caído na água: teriam, quando muito, ouvido 
palestras sobre a densidade dos líquidos.

O doutrinarismo vazio torna o Direito um saber de baixa con-
sistência. Nesse ambiente, os argumentos não precisam conversar 
com os fatos. Podem dialogar apenas com um conhecimento en-
capsulado, com uma lista de autores e de argumentos de autoridade. 
Prendemo-nos a um nível tão grande de abstração que todos parecem 
concordar entre si. Quase todos os processualistas dizem a mesma 
coisa, ou quase a mesma coisa, sobre o que seja a “causa de pedir”, 
para pegar um termo que muito ouvimos na sexta-feira. Esse direi-
to, que desfila platitudes, tem pouca capacidade de constranger os 
juízes ou de guiar os cidadãos na escolha das condutas devidas. Se 
não é um vale tudo, é um cenário em que muita conduta indevida 
é admitida – basta invocar um princípio qualquer.

Foi isso que vimos no julgamento do TSE. Pelo apreço à didática, 
ficamos com o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que puxou a 
fila da absolvição de Dilma e Temer. O ministro trouxe para a mesa 
uma dezena de autores, os ditos “doutrinadores”. Apresentou-os como 
um suposto exército de aliados intelectuais, mas seu exército não 
tinha nem mapa e nem bússola: os fatos não estavam ali. Discursou 
longamente sobre “pedido” e “causa de pedir”, mas não indicou em 
concreto porque a sua divergência era mais consistente que o farto 
exame trazido pelo relator. Não apontou, precisamente, onde ele 
estava certo, e onde Herman Benjamin estaria errado. Ou será que o 
relator desconhecia os elementares conceitos que ele enchia a boca 
para enunciar? Ao ministro Napoleão, parecia bastar ter encontrado 
uma passagem do “príncipe dos processualistas” que coubesse em seu 
argumento. Não lhe ocorreu que aquela lição, porque genérica nos 
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termos em que enunciada, caberia igualmente no voto de Benjamin. 
Terminou seu voto com uma clássica artimanha argumentativa, citou 
um livro de Luiz Fux, que votaria em sentido contrário, para assim 
reforçar a sua posição.

No citado livro, Fux defende que a justiça eleitoral deve ser mini-
malista, ou seja, para preservar a vontade popular as condenações 
eleitorais devem ser excepcionais. Mas a obra de Fux, e aqui vemos 
o tamanho do problema, também é mais do mesmo: uma doutrina 
geral, de mil e uma utilidades. Sem constrangimento, Fux rebateu 
Napoleão e lembrou que em sua tese a justiça eleitoral deve ser mi-
nimalista, mas não em “casos excepcionais”. Mas, afinal, quais são 
os casos excepcionais? Qual o parâmetro concreto?

Numa próxima vez, quando Fux votar pela não cassação de uma 
chapa, bastará dizer que o caso não é excepcional. A dificuldade 
estará dissipada e ele poderá decidir sem constrangimento pelos 
fatos, sem base na materialidade da causa. Bastará o “seu sentir”, 
uma expressão bastante utilizada, aliás, por juízes de norte a sul. O 
direito meramente sentido não constrange ninguém a respeitá-lo. 
Não cora de vergonha quando se prolonga a instrução em busca de 
mais elementos de prova, para depois lamentar que as provas que se 
buscava tenham sido encontradas. Não se importa com a absolvição 
de Temer, mesmo que até o carpete da sala de julgamentos saiba 
que, estivesse Dilma na Presidência, a condenação seria de rigor.

Muitos elementos explicam o funcionamento da justiça. Há atribu-
tos individuais relevantes, como a retidão, o decoro e o compromisso 
dos juízes. O desenho institucional das cortes também importa: essas 
regras podem favorecer mais ou menos a composição dos interesses. 
Sem prejuízo de todas essas questões, a qualidade do Direito produ-
zido, ensinado e aprendido cumpre um papel relevante.

Como lembraria Antônio Candido, uma obra literária é uma tríade 
formada pelo seu autor, pela própria obra e pelo auditório. Com 
este padrão de doutrinarismo encomiástico e elogioso, com auto-
res desinteressados pelos fatos e com auditórios conformados com 
construções herméticas, não são votos como os de Napoleão Nunes 
Maia ou de Gilmar Mendes que causam espanto. Ao contrário, sur-
presa há quando somos capazes de escapar do realismo fantástico 
que inocenta Temer, provavelmente acharia culpa em Dilma se ela 
ainda presidente fosse, mas certamente condena o próprio Direito.
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A CASSAÇÃO DE TEMER: O QUE 
ESPERAR DO SUPREMO?

Thomaz Pereira
13 | 06 | 2017

Dois fatores parecem relevantes para responder essa pergunta: 
quanto tempo o Supremo levaria para decidir, e qual tem sido a 

tendência do tribunal ao analisar decisões do TSE sobre cassação?

Com a decisão do TSE contra a cassação, seguirão agora os ques-
tionamentos no Supremo. A Rede já entrou com uma Reclamação 
pedindo a nulidade do julgamento,217 e o Ministério Público também 
planeja recorrer para o tribunal.218 Em tese, o Supremo poderia rever 
a decisão do TSE.

A ação de impugnação de mandato eletivo (AIME) é uma ação 
constitucional. É a Constituição que prevê seu prazo decadencial de 
quinze dias. Para a maioria no TSE, justamente por esse prazo ser tão 
curto, não seria possível cassar a chapa com base nas informações que 
surgiram após o início da ação – apesar das provas produzidas. Para 
a minoria vencida, ao contrário, considerar esses fatos não extrapo-
laria o objeto do pedido e seria normal considerar provas produzidas 
posteriormente; caso contrário, o controle do TSE ficaria muito 
reduzido na prática.219

217 ALVES, Raquel. Rede quer anular no STF decisão do TSE que absolveu 
Temer. JOTA, 12 jun. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/83mf6M>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.

218 ESCOSTEGUY, Diego. MP vai ao Supremo para derrubar decisão 
do TSE que absolveu chapa Dilma-Temer. ÉPOCA, 11 jun. 2017. 
Disponível em: <https://goo.gl/j6UqKs>. Acesso em: 09 mar. 2018.

219 BATINI, Silvana. O TSE pode fazer de conta que a Lava Jato não 
existe? JOTA, 05 jun. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/mNpvZC>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.
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Duas interpretações divergentes de um dispositivo constitucional. 
Contra a decisão da maioria, cabe Recurso Extraordinário, dando a 
chance de uma maioria no Supremo confirmar ou rejeitar a polêmica 
decisão dos quatro ministros do TSE. Mas, na prática, o que esperar 
do Supremo? Dois fatores parecem relevantes para responder essa per-
gunta: quanto tempo o Supremo levaria para decidir, e qual tem sido 
a tendência do tribunal ao analisar decisões do TSE sobre cassação?

O Ministério Público só deve recorrer depois da publicação do acór-
dão no TSE. Entre 2012 e maio de 2017, o tribunal levou em média 
44 dias para publicar acórdãos, segundo dados do projeto Supremo 
em Números da FGV Direito Rio.220 Depois disso, no Supremo, os 
840 recursos extraordinários e respectivos agravos que ingressaram 
entre 2012-2016 originados do TSE levaram 214 para transitar em 
julgado. Sendo que, nos casos que envolvem cassação – 132 processos 
–, a média aumenta para 241 dias.

O tempo está do lado de Temer. Com cerca de um ano e meio 
até o fim de seu mandato, a demora natural do processamento desse 
recurso significa que não deve ser esse o meio para a sua saída. Pelo 
menos, não por enquanto. Quanto à tendência geral do Supremo, 
nos recursos originados do TSE, apenas 0,7% das decisões de mérito 
revertiam a decisão recorrida. Quanto à ação da Rede, nesse mesmo 
período houve apenas vinte Reclamações no Supremo contra atos do 
TSE, demorando em média 245 dias para transitar e nenhuma delas 
teve decisão favorável até agora. Ou seja, o comportamento normal do 
TSE e do Supremo sugere ser improvável que a Reclamação da Rede 
e um eventual Recurso Extraordinário do Ministério Público sejam 
concluídos ainda este ano. Sugere ainda que esse tipo de processo 
não prospere no tribunal, que tenderia a não rever decisões do TSE.

É claro que esse caso não precisa refletir a tendência. Um recurso 
do Ministério Público pedindo a revisão de decisão do TSE sobre a 
cassação do presidente da República está longe de ser algo normal. 
O eventual relator desse recurso no Supremo e a presidente Cármen 
Lúcia tem muito poder individual sobre velocidade do seu proces-
samento, podendo, respectivamente, determinar quando o processo 
seria liberado para pauta e, depois disso, quando ele seria efetivamente 
pautado. Assim como, qualquer ministro individual, pedindo vista, 
tem o poder de suspender o seu trâmite. Dessa forma, por mais ex-

220 SUPREMO EM NÚMEROS. Disponível em: <http://www.fgv.br/
supremoemnumeros/>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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traordinário que seja, esse processo estaria sujeito a todos os fatores 
normais que afetam a tramitação de outros recursos no Supremo. E é 
exatamente a conjugação de todos esses fatores normais que tendem 
a explicar o tempo necessário para julgar esses casos. Quanto a isso, 
ele seria um processo como qualquer outro.

Enfim, não é claro se a extraordinariedade desse processo tenderia a 
acentuar ou diminuir as tendências normais do tribunal. Mas, mesmo 
que, diante das inúmeras críticas feitas à decisão do TSE, o Supremo 
decida nesse caso excepcionalmente dar procedência ao recurso do 
Ministério Público, quão provável é que ele seja duplamente excep-
cional: no resultado e no tempo de processamento?

Segurança e celeridade é o que deveria se esperar do Supremo 
sempre, e especialmente em um caso dessa relevância. No entanto, 
no caso do Supremo, isso infelizmente está longe de ser o normal.
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QUANDO A CÂMARA VAI DECIDIR 
SOBRE A DENÚNCIA DE TEMER?

Luiz Fernando Gomes Esteves | Diego Werneck Arguelhes
18 | 06 | 2017

Não faltarão espaços para diferentes atores transformarem o tempo 
em cabo de guerra, e as estratégias desses atores mudarão conforme  

a conjuntura. Sabemos onde o destino de Temer será definido,  
mas não quando: se nesta semana ou nos próximos meses.

Pela primeira vez, temos uma denúncia por crime comum oferecida 
contra um Presidente da República no exercício de suas funções. A 
mais importante regra constitucional sobre esse procedimento é a 
que exige autorização prévia de dois terços dos deputados antes do 
Supremo poder de fato apreciar o caso. Esse alto quórum é uma 
barreira difícil de transpor. Contudo, como o tortuoso processo de 
impeachment de Dilma Rousseff mostrou, como os deputados votam 
é também uma função de quando eles votam.

Quem hoje imagina ter maioria, acelera o processo rumo ao fim, 
para evitar desgastes; quem está perdendo, em contraste, pisa no 
freio. Alguns dias podem fazer diferença. Os votos dos deputados 
são sensíveis à conjuntura política, que pode mudar da noite para o 
dia com uma nova revelação da Lava Jato. Nesse cenário, o tempo 
se torna em si uma arena de disputa. Hoje, o governo Temer parece 
querer uma votação o mais rápido possível.221 Se as denúncias do 
Procurador-geral Rodrigo Janot vierem mesmo “fatiadas”, Temer 
ficará na berlinda por mais tempo.

Os principais controles da velocidade do processo até a votação, 
porém, estão nas mãos da Câmara dos Deputados. Tão logo seja a 
solicitação remetida à Câmara, deverá o seu presidente remetê-la à 

221 URIBE, Gustavo; CARVALHO, Daniel. Planalto quer ação rápida na 
Câmara contra denúncia de Janot. Folha de S.Paulo, 25 jun. 2017. 
Disponível em: <https://goo.gl/WGNTC3>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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Comissão de Constituição e de Justiça e Cidadania (CCJ). Aqui não 
há prazo definido sequer pelo regimento interno. Maia, porém, teria 
pouca margem para atrasar. Afinal, pelo regimento, e ao contrário 
do que ocorre no processo de impeachment, o Presidente da Câmara 
não tem poder sequer para avaliar formalidades da denúncia. Seu 
papel é basicamente “cartorário”.

O procedimento começa de fato na CCJ. A comissão dará pra-
zo de dez sessões para a manifestação do Presidente da República. 
Terminado esse prazo, a CCJ deverá apresentar um parecer no prazo 
de cinco sessões. Assim como no impeachment, os prazos são conta-
dos em sessões da Câmara, e não em dias, dando ao Presidente da 
Câmara – que controla a convocação de sessões – e aos partidos – que 
podem adotar estratégias de obstrução – algum espaço para acelerar 
ou retardar o processo.

Após uma mudança em 2015, a contagem de prazos na Câmara 
combina diversos e complexos parâmetros. Em primeiro lugar, só 
conta para o prazo uma sessão efetivamente realizada no plenário da 
Casa. Sem o quórum mínimo de 51 deputados presentes no plenário, 
formalmente não houve sessão para fins do prazo. Segundo, valem 
tanto as sessões ordinárias deliberativas, realizadas todas as semanas, 
de terças a quintas, quanto as sessões extraordinárias ou de debates. 
Estas duas últimas podem ocorrer as segundas e sextas, e também 
contam. Essa prática foi adotada no procedimento de impeachment 
de Dilma.222 Assim, se Maia convocar duas sessões de debates ou 
extraordinárias por semana, na prática uma “sessão” equivalerá a um 
dia útil para fins de contagem do prazo. Terceiro, embora ainda seja 
possível convocar mais de uma sessão no mesmo dia, para fins de 
contagem de prazos só vale a primeira sessão de cada dia.

Quais as implicações dessas regras para a estratégia de Temer? O 
primeiro prazo, de dez sessões, é estabelecido em benefício da defesa. 
Aqui, o tempo está nas mãos de Temer. Janot pediu ao Supremo que 
abrisse prazo para uma defesa preliminar antes de enviar a denúncia à 
Câmara, o que já permitirá que Temer tenha acesso à petição inicial 
e seus documentos. Se a meta é acelerar, nada impede que a defesa 
preparada desde já seja protocolada logo no primeiro ou segundo 
dia do prazo de dez sessões – ou, para acelerar ainda mais, que co-

222 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Sessão do Plenário de hoje inicia con-
tagem do prazo de defesa de Dilma Rousseff. 18 mar. 2016. Disponível 
em: <https://goo.gl/F3cnVk>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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munique logo à CCJ que não apresentará qualquer manifestação 
nesse momento.

O prazo de cinco sessões para a CCJ começa após Temer se mani-
festar ou apresentar defesa. O regimento, porém, prevê um máximo, 
mas não um mínimo de sessões. A CCJ poderia se antecipar e acelerar 
em mais alguns dias o procedimento. Até aqui, portanto, a velocidade 
máxima seria atingida com 

a. Maia convocando cinco sessões por semana; 

b. Temer apresentando sua defesa no primeiro dia do prazo;

c. o relator da CCJ não utilizando todas as cinco sessões que 
o regimento lhe dá. 

No limite, com todas as variáveis convergindo, teríamos uma votação 
pelo plenário da Câmara em poucos dias após a denúncia chegar na 
CCJ. Da mesma forma, se a conjuntura e sua estratégia mudarem, 

a. Maia pode utilizar apenas as três sessões ordinárias 
por semana; 

b. Temer pode só apresentar defesa na décima sessão; 

c. o relator pode utilizar todas as cinco sessões na CCJ para 
dar seu parecer. 

No limite, nesse cenário, teríamos cerca de um mês ou mais até a 
votação. Mais ainda é possível que, tanto o prazo de Temer quanto 
o do relator na CCJ, sejam atravessados e ampliados pelo recesso 
legislativo que se aproxima.

Portanto, a não ser que o procedimento seja regulamentado de for-
ma objetiva, a imprevisão guiará o processo. Os próprios dispositivos 
regimentos das casas do Congresso não são pontos absolutamente 
fixos, podendo ser reformulados ou reinterpretados no contexto des-
sas disputas políticas. Não faltarão espaços para diferentes atores 
transformarem o tempo em cabo de guerra, e as estratégias desses 
atores mudarão conforme a conjuntura. Sabemos onde o destino 
de Temer será definido, mas não quando, se nesta semana ou nos 
próximos meses.
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RODRIGO MAIA: O SENHOR 
DO IMPEACHMENT

Luiz Fernando Gomes Esteves
21 | 06 | 2017

De quantos parlamentares o Presidente da República precisa  
para evitar o processamento do impeachment? Hoje, a resposta 

correta é: Apenas um, desde que esse parlamentar seja o  
Presidente da Câmara dos Deputados.

Com a rejeição do pedido de cassação da chapa Dilma/Temer pelo 
TSE, as atenções se voltam novamente para os pedidos de impeach-
ment contra Temer apresentados na Câmara dos Deputados. Neste 
cenário, surge a pergunta: “Quantos parlamentares são necessários 
para que o Presidente da República seja retirado do cargo através do 
processo de impeachment?”. A resposta é simples: 396, sendo 342 
deputados federais e 54 senadores, isto é, dois terços dos membros 
de cada casa. Outra pergunta, porém, possui uma resposta menos 
óbvia: De quantos parlamentares o Presidente da República precisa 
para evitar o processamento do impeachment? Hoje, 21 de junho de 
2017, a resposta correta é: apenas um, desde que esse parlamentar 
seja o Presidente da Câmara dos Deputados.

Nas semanas que se seguiram à crise desencadeada pela delação de 
Joesley Batista, pelo menos dezenove pedidos de impeachment foram 
recebidos pela Câmara dos Deputados. Desses pedidos, apenas um foi 
apreciado e arquivado pelo Presidente da Câmara, deputado Rodrigo 
Maia. Os outros dezoito pedidos sequer foram apreciados.223 Ou seja, 
um único parlamentar foi suficiente para impedir, até o momento, 
o processamento de todos os pedidos de impeachment apresentados 
contra Temer.

223 O GLOBO. Maia trava pedidos de impeachment, e oposição promete 
ir ao STF. 16 jun. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/iwQDbv>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.
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A Constituição estabelece que cabe à Câmara, através do voto 
de dois terços de seus membros, a instauração do processo contra o 
Presidente da República, sem indicar, todavia, como deveria ocorrer 
o processamento. Coube então ao regimento interno dispor sobre a 
questão, e foi atribuída ao Presidente da Câmara, expressamente, a 
tarefa de receber a denúncia, para verificar – mediante despacho, e 
não decisão – a presença dos requisitos formais, como a assinatura, 
a verificação de documentos, e o rol de testemunhas. Como muito 
bem observado em outro artigo publicado nesta coluna, a função do 
Presidente da Câmara é muito mais de cartorário do que de juiz.224

Na prática, no entanto, já no início do processo, ao receber a de-
núncia, Rodrigo Maia escolhe quando decidir. Na ausência de regra 
expressa estabelecendo um prazo máximo para a emissão do despa-
cho que aceita ou rejeita a denúncia, a interpretação conferida pelo 
Presidente da Câmara é a de que não há prazo. Esse é o primeiro 
poder de Maia para impedir o processamento do impeachment: definir 
quando irá decidir.

O segundo poder de Maia tem a ver com o despacho que aceita ou 
rejeita o processamento da denúncia. Neste caso, apesar da função 
meramente cartorária indicada pelo regimento interna, o Supremo 
ampliou os poderes do Presidente da Câmara, conferindo também um 
controle de mérito, ao indicar que a rejeição preliminar e individual 
do pedido é possível “quando, de logo, se evidencie, por exemplo, 
ser a acusação abusiva, leviana, inepta, formal ou substancialmente”. 
Portanto, o segundo poder de Maia é decidir, individualmente, sobre 
a rejeição ou o prosseguimento da denúncia.

A questão aqui é que, seja qual for o tipo de controle exercido pelo 
Presidente da Câmara, a prática do “bem-sucedido” impeachment de 
Dilma, assim como do “natimorto” pedido de impeachment do então 
vice-presidente Michel Temer, mostraram que para a continuidade 
da denúncia é imprescindível uma atuação ativa do Presidente da 
Câmara. Nada superou esses primeiros filtros, nem mesmo a decisão 
proferida por ministro do STF.225

224 PEREIRA, Thomaz. Quais os poderes de Eduardo Cunha no impea-
chment? JOTA, 05 abr. 2016. Disponível em: <https://goo.gl/sWpSnf>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.

225 G1. Marco Aurélio pede para MP apurar descumprimento de decisão 
sobre abertura de impeachment contra Temer. 20 abr. 2017. Disponível 
em: <https://goo.gl/QDzmfa>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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Porém, o próprio regimento da Câmara prevê a possibilidade de 
controle dessa atribuição individual de seu presidente, através de 
recurso dirigido ao plenário por um décimo dos deputados. Todavia, 
o regimento concede ao chefe da Câmara uma nova oportunidade 
para evitar o processamento do pedido, pois, de acordo com as regras 
regimentais, é atribuição do Presidente elaborar a agenda de vota-
ções. Eis o terceiro poder de Maia, definir quando o plenário julgará 
o recurso contra sua decisão.

Em um ambiente de grave crise política, essa atribuição não é des-
prezível, pois é possível antecipar que, em um julgamento político e 
jurídico – como é o processo de impeachment – a decisão favorável 
do plenário quanto à admissibilidade de uma denúncia representaria 
um duro golpe no governo.

O desenho conferido pela norma de organização da Câmara, por-
tanto, concentra poderes em seu presidente para decidir sobre o 
impeachment do Presidente da República. Em primeiro lugar, para 
definir quando irá decidir sobre o pedido. Depois, para decidir so-
zinho se o pedido de impeachment será ou não processado. Porém, 
na hipótese de recurso contra essa decisão, surge um terceiro poder, 
que é o de indicar se e quando o plenário decidirá sobre o pedido.

Com isso, na prática, Temer precisa apenas de Rodrigo Maia para 
evitar que os pedidos de impeachment apresentados na Câmara te-
nham prosseguimento. Essa concentração de poderes é uma escolha 
dos próprios deputados, já que eles podem manter ou alterar as nor-
mas regimentais que regulamentam o assunto. No final das contas, 
cabe à própria Câmara, e aos seus deputados, definir como ocorrerá 
o recebimento dos pedidos de impeachment. Hoje, 513 deputados 
parecem não ver problemas em deixar que apenas um deles, sozinho, 
resolva o destino do Presidente da República.
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SUBSTITUIÇÕES NA CCJ E OS 
LIMITES DO SUPREMO

Thomaz Pereira
12 | 07 | 2017

Intervindo no julgamento do impeachment e não intervindo no 
julgamento da denúncia, o Supremo, mais uma vez, garantiu na 

prática a vitória dos interesses do governo (mesmo que agora  
seja um outro) em um conflito interno na Câmara.

A polêmica sobre a troca de membros da Comissão de Constituição 
e Justiça, que faz a análise inicial da denúncia contra Michel Temer, 
coloca de novo o problema das manobras regimentais para garantir 
maiorias em votações no Legislativo. Na democracia brasileira, todo 
procedimento legislativo se tornou potencialmente conflitivo, com 
minorias derrotadas prontas para recorrer ao Supremo. Mas quais são 
os limites da intervenção judicial nessas manobras, diante da opção 
concreta que nossa constituição fez por uma democracia de partidos, 
com autonomia para adotar estratégias e acordos políticos?

Partidos são um elemento essencial do funcionamento da democra-
cia brasileira. Deputados são eleitos a partir de sua filiação partidária. 
Pouquíssimos são eleitos exclusivamente por votos “próprios”,226 e 
ninguém pode se candidatar sem pertencer a um partido. Por isso 
mesmo, como regra geral, sair do partido significa perder o manda-
to.227 Tudo isso se reflete no funcionamento prático do Congresso. 
E é aqui que está uma das raízes da polêmica atual.

226 BENITES, Afonso. Dos 513 deputados na Câmara do Brasil, só 36 foram 
eleitos com votos próprios. Por quê? El País, 20 abr. 2016. Disponível 
em: <https://goo.gl/uhr8pa>. Acesso em: 09 mar. 2018.

227 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA 
26.603-1 DISTRITO FEDERAL. Disponível em: <https://goo.gl/
q4B36t>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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A CCJ, como as demais comissões permanentes, tem uma com-
posição proporcional à do Plenário da Câmara. Ou seja, o número 
de cadeiras é dividido entre os partidos e blocos conforme a sua re-
presentatividade na casa. Assim, cada partido ou bloco parlamentar 
–composto por mais de um partido – elege um líder, o qual, dentre 
outras prerrogativas, indica para cada comissão os deputados que 
representarão a legenda naquele órgão.

O deputado é indicado pelo líder partidário para a cadeira do partido 
na comissão. Ali, o deputado é também um representante do partido – a 
quem ele deve tanto seu mandato legislativo, quanto sua cadeira na co-
missão. Por outro lado, porém, a posição do líder partidário depende dos 
demais deputados. Há duas forças opostas agindo nesse sistema. De um 
lado, ele evita que, em uma comissão, um deputado contrarie a posição 
política de seu partido. De outro, a posição do partido é reflexo de uma 
maioria de seus membros – ou seja, das posições individuais dos deputa-
dos. Nesse sentido, o conflito atual é um replay de um conflito anterior.

Durante o impeachment de Dilma Rousseff, houve grande emba-
te na composição da comissão especial que analisaria a denúncia. 
Enquanto líderes partidários indicaram os membros que deviam 
integrar a comissão, outros deputados se uniram e apresentaram uma 
“chapa avulsa” para disputar por essas mesmas vagas. Queriam ser 
escolhidos pela autoridade direta do plenário, e não pela liderança 
– ou pela maioria – de seus partidos.

A chapa avulsa, essencialmente oposicionista, foi eleita com o apoio 
de Eduardo Cunha. No entanto, ao julgar a ADPF 378,228 o Supremo 
invalidou essa “manobra” por considerar que ela afrontava o nosso 
modelo constitucional de “democracia partidária”. Os membros da 
comissão foram afinal indicados pelos líderes partidários, mas, em 
muitos casos, esses líderes tiveram que negociar a indicação com os 
deputados de seus blocos e partidos, sob o risco de perder a liderança. 
O caso de Leonardo Picciani,229 na época deposto e reeleito líder do 
PMDB em meio a esse embate, ilustra bem a dinâmica.

228 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR 
NA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL 378 DISTRITO FEDERAL. Disponível em: <ht-
tps://goo.gl/TD9Qs7>. Acesso em: 09 mar. 2018.

229 CALGARO, Fernanda. Leonardo Picciani é reconduzido à liderança 
do PMDB na Câmara. G1, 17 dez. 2015. Disponível em: <https://goo.
gl/LTgcfm>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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A diferença entre os casos de Dilma e Temer, portanto, está no 
momento em que se deu o conflito. No caso de Dilma, ocorreu na 
formação da comissão especialmente constituída para o impeachment 
de Dilma Rousseff, após o qual se encerrou. A CCJ, em contraste, é 
permanente, preexistindo à denúncia contra Temer e permanecen-
do depois dela. Aqui, o conflito se manifestou enquanto uma troca 
pontual dos membros para votar uma questão específica em meio a 
outras que seguirão.

Nos dois casos, tudo gira em torno de saber qual deve ser a influ-
ência dos partidos no comportamento dos deputados. Muda a forma, 
muda o timing, mudam os lados, mas a raiz é a mesma em ambos os 
conflitos: uma democracia partidária em meio a uma crise política 
que exacerba conflitos latentes em um sistema político fragmentado. 
Diante disso, mais uma vez, o Judiciário é chamado a interferir. No 
caso do impeachment Dilma, sete ministros do Supremo votaram para 
invalidar a eleição da “chapa avulsa”, colocando de lado a autonomia 
interna da Câmara dos Deputados em nome de uma interpretação 
sobre o significado concreto de uma “democracia partidária”. No 
caso da denúncia contra Temer, porém, a ministra Cármen Lúcia, 
presidente de plantão durante o recesso do Supremo, recusou-se a 
intervir:230 negou a liminar, mas desta vez, ao contrário do julgamen-
to anterior, em nome do respeito a autonomia do Legislativo para 
resolver questões interna corporis.

Aqui, mesmo com decisões e fundamentações distintas, o passado 
e o presente se ligam mais uma vez. Intervindo no julgamento do im-
peachment e não intervindo no julgamento da denúncia, o Supremo, 
mais uma vez, garantiu na prática a vitória dos interesses do governo – 
mesmo que agora seja um outro – em um conflito interno na Câmara.

Em 2015, essa vitória não foi ao final suficiente para impedir o 
impeachment, ainda que tenha afetado cálculos e custos políticos 
ligados ao procedimento. Dilma procurava segurar o processo. Temer, 
em contraste, busca agora acelerar a votação. Será isso capaz de 
impedir a abertura da denúncia? A princípio, mesmo com decisões 
radicalmente distintas, o Supremo acabou dando a cada um o que 
precisavam. No final do processo, porém, o destino dos dois também 
poderá ser parecido.

230 FALCÃO, Márcio. STF não vai interferir em troca da CCJ, diz Cármen 
Lúcia. JOTA, 11 jul. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/ZeLgkC>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.
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COBRANÇA POR BAGAGEM: 
O QUE DIZ O DIREITO?

Eduardo Jordão
24 | 03 | 2017

Não se pode extrair do mero princípio da proteção ao  
consumidor uma solução específica para a questão  

da cobrança de bagagens despachadas.

O Direito brasileiro não diz nada sobre a validade jurídica da 
Resolução da ANAC que liberava a cobrança, pelas companhias 
aéreas, de bagagens despachadas. Não há nenhum dispositivo, de 
nenhuma hierarquia normativa, que defina esta questão.

Essa é uma afirmação óbvia, mas pouco conveniente pra quem 
pretende se valer do direito para impor a sua própria opinião sobre 
o assunto. No Brasil, os operadores do Direito – juízes, promotores, 
advogados – têm resistido a admitir que não é possível encontrar no 
Direito a resposta para todas as questões sociais. Optam por fazer 
referência a princípios abstratos e de pouca densidade normativa, 
fingindo que deles decorrem necessariamente as soluções X ou Y.

Na decisão liminar que suspendeu a proposição da ANAC, o juiz 
federal José Henrique Prescendo afirma que ela seria juridicamente 
inválida porque “o Estado tem o dever de promover a defesa dos di-
reitos e dos interesses dos consumidores”.231 Ele extrai deste princípio 
abstrato uma conclusão concreta: porque o direito brasileiro exige 
a proteção ao consumidor, então ele não permite que se cobre por 
bagagens despachadas.

Para que esta dedução pudesse ser logicamente aceita, e para que 
ela não constituísse um non sequitur, seria necessário entender que: 

231 MACEDO, Fausto; AFFONSO, Julia; VASSALLO, Luiz. Juiz alerta 
que regra da ANAC deixa consumidor ao arbitrio ao abuso economico. 
Disponível em: <https://goo.gl/BcskMs>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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• a medida proposta pela ANAC é incontestavelmente con-
trária aos interesses do consumidor; 

• ela é tão irrazoavelmente e desproporcionalmente negativa 
que retira dos consumidores um mínimo de proteção que 
nem mesmo poderia ser compensado com outras medidas.

Um bom indicativo da improcedência destas proposições é o fato 
de que a maioria absoluta dos países adota a mesma regra propos-
ta pela ANAC. As raras exceções são México, Venezuela, China e 
Rússia. Estariam todos os demais países negando aos seus consu-
midores um mínimo de proteção e adotando soluções irrazoáveis e 
desproporcionais?

A conclusão óbvia é a de que não se pode extrair do mero princípio 
da proteção ao consumidor uma solução específica para a questão da 
cobrança de bagagens despachadas. A admissão de que nem sempre 
há uma definição no Direito para as mais diferentes questões sociais 
produz duas consequências relevantes. Em primeiro lugar, deixa 
clara a necessidade de construir uma solução, com os ganhos de 
transparência para avaliação das instituições envolvidas. Em segundo 
lugar, levanta a questão sobre qual é a instituição pública mais bem 
colocada para fazê-lo. Assim tem sido no direito comparado: em casos 
de controle judicial de autoridades administrativas especializadas, 
o direito se abre a análises institucionais comparativas para decidir 
quem deve decidir.

Isto implica que nem sempre é o Poder Judiciário que deve ter 
a última palavra, até porque nem sempre o crucial para uma boa 
solução será a expertise jurídica ou as características institucionais 
dos tribunais. Poderá ser preferível deferir para a solução construída 
previamente por outras instituições públicas que possuam caracterís-
ticas mais adequadas para o enfrentamento daquela questão.

O caso da ANAC é o ilustrativo dos riscos de se deixar uma questão 
técnica nas mãos de uma Poder Judiciário leigo e generalista. Surgem 
então simplificações rudimentares, como: 

• crer que se está garantindo a “gratuidade” das bagagens 
despachadas, como se o custo deste serviço não estivesse 
sendo repartido entre todos os passageiros; 

• crer que se está promovendo “justiça”, como se não estivesse 
impondo a passageiros que nem usam determinado serviço 
o custo de financiá-lo; 
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• crer necessária na “garantia de redução de preços”, como 
se a previsão de um patamar mínimo de redução não fun-
cionasse como uma âncora e eliminasse a competitividade 
que poderia gerar economias ainda maiores.

A liminar tem sido merecidamente criticada pela superficialidade 
de sua análise econômica. Pior do que isso é ela ser representativa 
de uma análise jurídica igualmente simplória, mas lamentavelmente 
ainda dominante.
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TOFFOLI, FUX E DIREITOS 
DE PESSOAS TRANS

Juliana Cesario Alvim Gomes
19 | 04 | 2017

Deliberadamente ou não, o caminho adotado por Toffoli pode 
acabar minando o apoio que a primeira ação conseguiu  

angariar a favor dos direitos das pessoas trans.

Nesta quinta-feira, 20 de abril de 2017, o Supremo deverá julgar o 
caso em que se discute a possibilidade de alteração de nome e sexo 
em registro de pessoas trans sem necessidade de realização de cirur-
gia de transgenitalização. Contudo, em 2015, o tribunal iniciou e 
não concluiu julgamento de outro caso relativo a direitos de pessoas 
trans, que abarcava também essa questão. Por que, em vez de dar 
continuidade ao que havia começado, o Supremo decide recomeçar?

Em novembro de 2015, o Supremo iniciou o julgamento de caso, 
sob relatoria do ministro Barroso, que tratava de identidade de gênero 
de pessoas trans. O RE 845.779, buscava definir, de maneira ampla, “se 
uma pessoa pode ou não ser tratada socialmente como se pertencesse 
a sexo diverso do qual se identifica e se apresenta publicamente” à 
luz da Constituição de 1988. Na época, o julgamento foi interrom-
pido por pedido de vistas do ministro Fux. Dois votos já haviam sido 
proferidos: na ocasião, os ministros Barroso e Fachin se manifestaram 
favoravelmente ao reconhecimento de direitos de pessoas trans com 
base nas ideias de dignidade e autonomia.

O regimento interno do Supremo estabelece que, se algum dos mi-
nistros pedir vista dos autos, deverá apresentá-los, para prosseguimento 
da votação, até a segunda sessão ordinária subsequente. Contudo, 
passados dezessete meses, aquele caso ainda não foi decidido. Ao invés 
disso, o Supremo pautou a nova ação, o RE n. 670.422, de relatoria 
do ministro Toffoli, que tem por objeto um aspecto específico – alte-
ração de registro de pessoa trans – da discussão mais ampla presente 
no caso de 2015 – reconhecimento de pessoa trans.
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Uma explicação possível para essa escolha seria a de que se trata 
de uma tentativa de contornar o bloqueio do pedido de vistas da pri-
meira ação. Ao não encerrar o pedido de vistas no caso de 2015, Fux 
impede, individualmente, que o julgamento seja retomado naquele 
caso. Diante desse bloqueio, Toffoli, ao invés de pressionar Fux a 
encerrar seu pedido de vistas, teria pautado sua própria ação de forma 
a desemperrar o tema. Por um lado, alguns poderiam celebrar essa 
medida como forma de desbloquear a discussão de um tema impor-
tante: a proteção de um grupo socialmente marginalizado. Nesse 
caso, seria melhor começar um caso novo, com alcance restrito, do 
que não ter nenhuma decisão sobre o assunto.

Por outro lado, é possível apontar diversos problemas nessa estra-
tégia. Primeiro, é conivente com a prática individual de bloquear 
a pauta do Supremo por meio de pedidos de vista232 e não impede 
que esse mesmo expediente seja utilizado novamente para refrear o 
julgamento do novo caso. Segundo, se vale da obscuridade na qual a 
pauta do Supremo é definida para passar à frente de um julgamento 
já iniciado. Terceiro, opera uma mudança informal de relatoria em 
um tema de enorme relevância. Quarto, descarta a discussão já ini-
ciada no primeiro caso, inclusive os argumentos trazidos pelas partes 
e amici curiae, e, igualmente, os votos já proferidos.

Nesse sentido, deliberadamente ou não, o caminho adotado por 
Toffoli pode acabar minando o apoio que a primeira ação conseguiu 
angariar a favor dos direitos das pessoas trans. Na verdade, enfatizando 
esses efeitos perversos, Toffoli negou o ingresso como amicus curiae 
das Defensorias Públicas de vários estados e diversas organizações da 
sociedade civil dispostas a contribuir com informações e argumentos 
para a resolução do caso.233 Depois de levar nove meses para respon-

232 FOLHA DE S.PAULO. Diego Werneck Arguelhes e Ivar A. Hartmann: 
Pedido de vista é poder de veto. 15 abr. 2015. Disponível em: <https://
goo.gl/HJfmu8>. Acesso em: 09 mar. 2018.

233 Tiveram seu pedido negado as Defensorias Públicas dos Estados do Rio 
de Janeiro, do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul e de São Paulo e 
as seguintes organizações: Centro Latino-Americano em Sexualidade 
e Direitos Humanos (CLAM) e Laboratório Integrado em Diversidade 
Sexual e de Gênero, Políticas e Direitos (LIDIS), representados pela 
Clínica UERJ Direitos, Transgrupo Marcela Prado (TMP), Clínica de 
Direitos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais, Divisão 
de Assistência Judiciária da UFMG, e Núcleo de Direitos Humanos e 
Cidadania LGBT”.
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der a pedidos de ingresso de amicus curiae, o relator os rejeitou, na 
semana passada, afirmando genericamente que sua admissão poderia 
gerar “tumulto e procrastinação” no processo.

A escolha do Supremo de julgar um novo caso sobre direitos de 
pessoas trans em vez de dar continuidade àquele já iniciado vai além 
de uma forma idiossincrática de compatibilizar o funcionamento 
institucional errático do tribunal com a necessidade urgente de pro-
teção dos direitos de uma minoria marginalizada. E querendo ou não, 
essa decisão inutiliza os esforços já realizados, inclusive pelo próprio 
Supremo, no primeiro caso. Somada ao afastamento de diversos 
especialistas e movimentos sociais do novo caso, implica em grave 
prejuízo para a compreensão da real dimensão das nefastas violações 
de direitos enfrentadas por pessoas trans no Brasil hoje. Com ou sem 
intenção, pode colocar sob ainda mais risco a já periclitante situação 
dessa parcela da população.
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DESCRIMINALIZAÇÃO DO 
ABORTO NO SUPREMO

Fernando Leal
18 | 03 | 2017

Procurar por precedentes passados ajudará pouco, mas construir 
uma boa decisão – convincente no mérito substantivo e clara  

no que exige do futuro – será um fundamental.

A recente ação proposta pelo PSOL sobre descriminalização do 
aborto coloca a ministra Rosa Weber, indicada como relatora, diante 
de pelo menos duas discussões importantes sobre o funcionamento 
e o papel do Supremo. Primeiro: o tribunal já possui precedentes 
sobre o tema que o comprometa com o deferimento do pedido? 
Segundo: o tribunal é a instituição legítima para tomar uma decisão 
sobre o assunto?

A jurisprudência da corte dá indícios de que a discussão do tema 
vem amadurecendo. E é nisso que o PSOL investe parte importante 
do seu argumento. Pelo menos quatro casos são relevantes. Na ADPF 
54, o Supremo decidiu que não é crime a interrupção da gestação 
quando o feto possui anencefalia. Na ADI 3510, ainda que o tema 
central da discussão não envolvesse aborto, o Supremo permitiu a 
realização, ainda que sob certas condições, de pesquisas com célu-
las-tronco embrionárias e deu indícios sobre a extensão da proteção 
constitucional ao feto. No recente HC 124.306, três ministros da 
primeira turma – e não do plenário, em contraste com os outros ca-
sos – manifestaram-se pela inconstitucionalidade da criminalização 
do aborto voluntário nos três primeiros meses de gestação. Na ADI 
5581, quarta e última ação, a única ainda não decidida, pede-se au-
torização para a interrupção da gestação nos casos em que a gestante 
está infectada com o vírus zika.

Como esses casos se relacionam com a ADPF proposta pelo PSOL? 
O recurso a precedentes da corte deveria considerar dois referenciais 
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básicos: o que a corte decidiu e porque a decisão foi tomada em cada 
caso. Para além das respostas dessas questões é preciso saber igual-
mente qual pergunta foi levada à corte em cada ação. Esses são ele-
mentos cruciais para que se possa aproximar o caso atual dos alegados 
precedentes e, assim, determinar se as decisões passadas do tribunal 
de fato vinculam a decisão que se toma agora, ou se elas podem ser 
usadas apenas como boas razões – i.e. por seu apelo persuasivo, sem 
a força da autoridade de um precedente que deve ser obedecido – para 
a justificação de uma nova decisão.

De fato, como indica o PSOL, há manifestações passadas do 
Supremo que dão indícios de como os ministros podem se compor-
tar neste caso. Questão diferente, no entanto, é se as peças lançadas 
em outros processos, uma vez unidas, criam um cenário em que os 
ministros tomaram posições que os vinculam agora de alguma forma e, 
por isso, estão sujeitos a ônus especiais de argumentação caso preten-
dam rejeitar o pedido de descriminalização do aborto. Essas decisões 
passadas existem e recomendam um resultado específico agora?

O debate sobre a existência ou não de precedentes vinculantes para 
a solução da ação é importante também para a segunda dimensão do 
problema, que, como mencionado anteriormente, envolve a legiti-
midade do tribunal para resolver a questão. Para além da discussão 
substantiva sobre a descriminalização do aborto, há decisões passadas 
que exijam, por exemplo, uma postura de autocontenção do tribunal 
– um tema para parlamentares, e não para juízes decidirem? Para 
ambas as perguntas, a resposta parece ser negativa.

No caso das decisões listadas pelo PSOL sobre a questão substan-
tiva, é questionável se a decisão da ADPF 54 exerce pressão sobre 
o caso atual. Em diversos momentos, a entidade que propôs aquela 
ação fez questão de marcar que “a antecipação terapêutica do parto 
não consubstancia aborto” em razão da inviabilidade de vida ex-
trauterina, argumento reiterado nas audiências públicas e em votos 
dos ministros. Ainda que por razões justificáveis do ponto de vista 
estratégico naquele momento, o fato é que, apesar de manifestações 
pontuais de alguns ministros, não parece claro que uma maioria 
tenha discordado da visão apresentada na inicial. Para a discussão 
atual, portanto, não é evidente que o Supremo estava enfrentando a 
mesma questão agora posta.

Da mesma forma, a questão enfrentada na ADI 3510 não envolvia 
aborto, ainda que passasse por temas conexos ao problema atual. Mas 
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isso não vincula o tribunal, que agora se depara com questão diferente. 
O trabalho com precedentes, ao contrário do que parece ser padrão 
na prática do Supremo, não deve ser feito a partir de recortes de 
teses gerais extraídos de um julgado, sem maiores vinculações com 
a questão central levada e enfrentada pela corte.234

Finalmente, a decisão da primeira turma do final do ano passado 
não pode exercer força de vinculação sobre o plenário simplesmente 
porque não foi uma decisão do plenário. Ou o tribunal se vincula por 
suas próprias decisões passadas, ou pelas decisões de uma instituição 
superior. A primeira turma não é nenhuma das duas coisas. A vincu-
lação vertical se dá “de cima para baixo”, e não “de baixo para cima”.

Resta a decisão sobre a possibilidade de aborto no caso de infecção 
da gestante pelo vírus zika. Mas, como dito, o caso ainda não foi de-
cido pelo tribunal, o que suspende qualquer discussão no momento 
sobre a existência de um precedente.

O fato de não haver decisões passadas exercendo pressão no pre-
sente não impede, no entanto, que o Supremo reconheça o direito 
de as mulheres interromperem a gestação até o terceiro mês. Todos 
os casos mencionados pelo PSOL, inclusive o da primeira turma e 
a petição referente à contaminação pelo vírus zika, podem ilustrar 
excelentes razões pelas quais, no mérito, a interrupção da gestação 
até o terceiro mês deva ser descriminalizada. Fazê-lo, na verdade, é 
crucial para o efetivo reconhecimento dos direitos235 das mulheres.

Nos casos anteriores, os ministros poderiam ter motivações minima-
listas – quando se pensa no alcance da decisão – ou de autoconten-
ção – quando se coloca em jogo a harmonia entre os poderes – para 
não avançar e declarar constitucional a prática do aborto. Agora que 
o tema é levado diretamente ao plenário, porém, o enfrentamento 
do tema é inescapável. Ministros já se manifestaram favoravelmente 
à tese em outros julgados e a jurisprudência expansiva da corte em 
temas que envolvem a efetivação de direitos fundamentais indicam 
que a solução, para qualquer lado, não será unânime.

234 LEAL, Fernando. Uma jurisprudência que serve para tudo. JOTA, 13 
maio 2015. Disponível em: <https://goo.gl/CypnNx>. Acesso em: 09 
mar. 2018.

235 GOMES, Juliana Cesario Alvim. Supremo de ontem e de hoje: como 
fica o aborto agora? JOTA, 30 nov. 2016. Disponível em: <https://goo.
gl/JJD7xr>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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De qualquer forma, o verdadeiro debate neste novo caso não envolve 
o respeito ou não a precedentes. Se as decisões anteriores da corte 
não permitem afirmar que a ADPF do PSOL deve naturalmente ter 
este ou aquele resultado, então o tribunal deveria ser cuidadoso ao 
redigir a decisão deste caso, pois o verdadeiro precedente sobre aborto 
que guiará futuros casos no país será construído agora.

Para cumprir bem a tarefa de criar um precedente, em vez de forçar 
um diálogo com um passado que não se comunica facilmente com 
o presente, o tribunal deveria, ao contrário, olhar com cuidado para 
o futuro. Para garantir os direitos das mulheres, o verdadeiro desafio 
não está na costura criativa e problemática da decisão de agora com 
decisões anteriores. O desafio é construir uma decisão que possa 
funcionar como um padrão claro e estável para orientar a solução de 
novos casos, garantindo segurança às mulheres. Para isso, é funda-
mental delimitar o alcance do precedente, distinguindo situações ou 
não comprometendo o tribunal explicitamente neste momento para 
o enfrentamento de outros casos – como o aborto após os três meses 
de gestação no caso de contaminação pelo vírus zika –, e manter o 
rigor no manejo dos referenciais jurídicos – como princípios – na 
justificação do resultado.

Mas a questão substantiva não é a única questão difícil no caso. 
Olhando para o arranjo institucional, o problema de fundo de even-
tual declaração de constitucionalidade do aborto nos três primeiros 
meses da gestação diz respeito às credenciais do Supremo para decidir 
a questão. Após a decisão da primeira turma do final do ano passado, 
a presidência da Câmara nomeou comissão para discutir o tema, o 
que evidencia um movimento de atração do debate para as salas do 
Congresso.

É provável – e recomendável – que a relatora, ministra Rosa Weber, 
convoque audiência pública, como na ADPF 54 e na ADI 3510, para 
que especialistas e, à luz do papel atribuído pela corte ao instituto,236 
membros da sociedade civil possam apresentar as suas posições so-
bre o tema. Mas, ainda assim, também é provável que, em caso de 
decisão que desagrade o Congresso, emenda constitucional possa ser 
promulgada para derrotar a decisão do Supremo. E essa não seria 

236 LEAL, Fernando. Para que servem as audiências públicas no STF? 
JOTA, 16 jun. 2015. Disponível em: <https://goo.gl/SMAex5>. Acesso 
em: 09 mar. 2018.
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reação inédita do Legislativo.237 Para o bem ou para o mal, a decisão 
do Supremo será tomada à sombra de potenciais movimentos futuros 
por parte dos políticos.

Nas últimas duas décadas, o tribunal construiu a sua reputação 
e seu capital político-institucional em grande parte em função do 
avanço em temas importantes para a proteção de direitos na socieda-
de brasileira. Uma eventual disputa com o Congresso sobre direitos 
reprodutivos testará a força desse capital dos juízes. Nesse cenário, 
procurar por precedentes passados ajudará pouco, mas construir uma 
boa decisão – convincente no mérito substantivo e clara no que exige 
do futuro – será um fundamental primeiro passo em uma disputa 
que dificilmente se encerrará no primeiro round.

237 LEAL, Fernando. PEC da Vaquejada e o Futuro do Supremo. JOTA, 
17 fev. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/5wb15J>. Acesso em: 09 
mar. 2018.
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714 PROCESSOS PARA 
REVOLUCIONAR O SUPREMO

Thomaz Pereira
17 | 05 | 2017

Para os ministros do Supremo, o grande volume de processos 
pendentes é, ao mesmo tempo, um fardo e um álibi.

Há hoje 714 processos prontos para serem decididos pelo Plenário 
do Supremo. Aguardam apenas um espaço na pauta do tribunal para 
poderem ser concluídos; entre eles, algumas questões constitucionais 
fundamentais que aguardam um pronunciamento do Supremo há 
décadas. Mas não há hoje nenhuma perspectiva de que sejam todos 
julgados. Por quê?

Para os ministros do Supremo, o grande volume de processos pen-
dentes é, ao mesmo tempo, um fardo e um álibi. De um lado, não 
conseguem julgar todas as questões que consideram importantes. 
Quando precisam tratar de tudo, não conseguem tratar de quase 
nada. O espaço na pauta e o tempo dos ministros são escassos, mas 
este passivo de 714 processos funciona também como um álibi 
permanente.

Hoje, um dos principais empecilhos para que o tribunal seja res-
ponsabilizado por sua demora em se pronunciar sobre qualquer caso 
individual que compõe esse acervo é a própria existência coletiva deste 
mesmo acervo. Se questionados sobre a demora em se pronunciar 
sobre um deles, os ministros podem facilmente apresentar os outros 
713 como desculpa.

Ou seja, quando precisam tratar de todos, não podem ser cobrados 
por nenhum em particular. A responsabilização pelo atraso também 
acaba sendo escassa; espalhada por esse grande número de casos, ela 
se dilui a quase zero. Para além da substância das questões constitu-
cionais que teriam finalmente uma resposta, portanto, eliminar esse 
acervo transformaria a própria dinâmica do tribunal.
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Em princípio, o tribunal parece ter os recursos para tanto. Apenas 
em 2016 o Supremo julgou 1.934 processos nas 80 sessões presenciais 
que ocorreram naquele ano. Mais do que o dobro, portanto, do nú-
mero de processos existentes nesse acervo, o qual, porém, não chega 
nunca perto de se esgotar. Há dentre estes 714 processos, 210 penden-
tes há mais de uma década – dos quais 59 são casos que aguardam 
julgamento desde o século passado. Como explicar esse fenômeno?

Em parte, isso se explica pelo próprio funcionamento do plenário. 
Com cerca de 80 sessões por ano, cada uma com apenas cerca de 
quatro horas, divididas entre os ministros e os pronunciamentos e sus-
tentações orais das partes, retirando se processos em lista e julgamen-
tos pro forma, são muito poucos casos que o Supremo efetivamente 
consegue debater e decidir a cada ano. Mas o número de sessões, a 
sua duração e o tempo gasto com cada processo são consequências 
do modelo de funcionamento do próprio tribunal. Algo que está, 
portanto, sob seu controle.

Isso foi demonstrado pelo próprio Supremo no caso do Mensalão, 
quando o tribunal se reorganizou – valendo-se de sessões em perío-
dos e dias extraordinários – para dar conta de julgar o processo em 
tempo hábil. Um tribunal que dedica 69 sessões em um ano e meio 
para julgar um caso poderia fazer o mesmo para dar conta de 714, 
mesmo que em mais tempo e mais sessões.

Os recursos parecem existir, e os benefícios de se priorizar o passivo 
seriam claros. O Supremo se tornaria mais transparente. Um tribunal 
sem acervo seria um tribunal sem desculpas. Processos livres para 
pauta seriam julgados imediatamente. Aqueles que dependem de 
liberação por um ministro específico poderiam ser cobrados dire-
tamente com o responsável específico. Conflitos e dúvidas sobre o 
porquê de se pautar um processo e não outro desapareceriam. Mas 
haveria mais transparência, mais responsabilidade, e mais controle. 
Sem acervo, os 85 processos de 2016 e os 32 de 2017 já liberados 
para pauta teriam, se não a garantia, pelo menos a expectativa real 
de serem decididos ainda este ano.

Seria revolucionário: um tribunal em dia com as demandas de seu 
tempo, livre de seu passado, e sem qualquer desculpa para não dar 
respostas à sociedade.
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O CUSTO SOCIAL DA INÉRCIA DO 
STF: RÉQUIEM DA ADI 4 .234

Soraya Lunardi | Dimitri Dimoulis
26 | 07 | 2017

A omissão do tribunal no caso pipeline não constitui simples 
passivismo, no sentido de deferência ao legislador.  

Expressa a opção de decidir a favor de certas empresas,  
sem oferecer fundamentação judicial para tanto.

O exemplo mais comum de “ativismo judicial” no Brasil são decisões 
de tribunais e, notadamente, do Supremo, ordenando o fornecimento 
de medicamentos para pacientes. É ilustrativa a imagem do iceberg. A 
ponta do ativismo estaria na política sobre remédios, privilegiando em 
geral demandas sobre saúde – internações, convênios, próteses etc. 
O vigor ativista seria menor em relação aos demais direitos sociais, 
tornando-se praticamente inexistente em relação ao direito à moradia 
ou ao lazer. Há muitos exemplos jurisprudenciais que demonstram 
essa realidade. Mas aqui nos interessa um contraexemplo peculiar.

Em abril de 2009, a Procuradoria-geral da República ajuizou a ADIn 
4.234, pedindo que o Supremo declare inconstitucionais os artigos 
230 e 231 da Lei de propriedade industrial (Lei 9.279 de 1996). O 
inconformismo constitucional da PGR dizia respeito à possibilidade 
de empresas farmacêuticas – entre outras – terem protegidos por 
patente brasileira produtos que não eram passiveis de tal proteção 
patrimonial antes do advento da lei. Esses dispositivos legais permitem 
que patentes adquiridas no exterior fossem automaticamente aplica-
das no Brasil sem verificação substancial das qualidades e inovações 
do produto – sistema de revalidação ou pipeline. A duração máxima 
dessa patente seria de vinte anos.
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Independentemente do mérito constitucional da questão,238 há 
dois aspectos relevantes dessa problemática que se situam no ponto 
de encontro do direito processual e material. A primeira questão 
diz respeito ao andamento processual da ADIn 4.234. Em 2009, a 
relatora, ministra Cármem Lúcia, não decidiu sobre o pedido de 
liminar. Invocando o artigo 12 da Lei 9.868 encaminhou a questão 
ao Plenário para decisão final.

A possibilidade de decisão direta do plenário sem apreciação da 
liminar foi pensada pelo legislador processual como meio que permite 
atingir dois objetivos. Por um lado, garantir agilidade e, por outro, 
preservar a segurança jurídica. Ao invés de termos decisões liminares, 
eventualmente monocráticas que poderiam ser posteriormente modi-
ficadas pelo plenário, ocorrendo, mais tarde, o julgamento definitivo, 
seria tomada uma única decisão pelo plenário do tribunal, resolvendo 
de uma vez por todas a questão, segundo o “rito abreviado”.

Contudo, após aplicar o artigo 12, a ministra Cármem Lúcia não 
apresentou o processo para julgamento. Passaram-se mais de oito anos 
e não está em vista inclusão do caso na pauta. Resultado – processual 
e material. Como já apontado no III Relatório do projeto Supremo 
em Números,239 da FGV Direito Rio, o “rito abreviado” gerou resul-
tado oposto ao pretendido pelo legislador.240 No caso pipeline, não foi 
tomada decisão sobre o mérito e mesmo o pedido de liminar, sobre 

238 Uma excelente defesa da tese restritiva-funcionalista que interpre-
ta o direito de patente à luz dos princípios desenvolvimentistas da 
Constituição encontra-se no memorial de amicus curiae, elaborado 
pela FGV Direito Rio. Cf.: FGV DIREITO RIO. EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
RELATOR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
Nº 5.529, DOUTOR MINISTRO LUIZ FUX. Disponível em: <https://
goo.gl/Jb3419>. Acesso em: 09 mar. 2018. A tese da constitucionalidade 
dos artigos 230 e 231 é defendida em J.J. Canotilho et al. A questão da 
constitucionalidade das patentes pipeline à luz da Constituição Federal 
brasileira de 1988. Coimbra: Almedina, 2008.

239 FALCÃO, Joaquim; HARTMANN, Ivar A.; CHAVES, Vitor P. I 
Relatório Supremo em Números: o Supremo e o Tempo. Rio de Janeiro: 
Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2014. 
Disponível em: <https://goo.gl/kyp9Lv>. Acesso em: 09 mar. 2018.

240 ARGUELHES, Diego Werneck; HARTMANN, Ivar A. A monocra-
tização do STF. JOTA, 03 ago. 2015. Disponível em: <https://goo.gl/
m9G32T>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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tema de evidente repercussão para as finanças públicas – compra de 
remédios –, permaneceu sem resposta. Na contramão dos objetivos 
de agilidade e de segurança jurídica, o Supremo ignorou os pedidos 
e convalidou a decisão do legislador com seu silêncio. Qui tacet, 
consentit.

A segunda questão diz respeito às consequências econômicas des-
se silêncio processual. Mais de mil remédios receberam em 1997 
patentes pipeline com base nos artigos 230 e 231 da Lei de patentes. 
Assim sendo, não só o consumidor individual, mas também o SUS, 
maior cliente das multinacionais farmacêuticas no Brasil, tiveram que 
adquirir os remédios a preços que são, no mínimo, 40% mais caros 
do que os preços dos respectivos genéricos.

Economistas calcularam que, só para o medicamento Imatinib, o 
Estado brasileiro gastou dezoito vezes mais do que se fosse adquirir o 
equivalente genérico. Já para o remédio Atorvastina o gasto foi onze 
vezes maior. Assim sendo, nos anos da litispendência infrutífera, 
centenas de milhões de reais saíram dos cofres públicos em virtude 
de uma lei cuja constitucionalidade foi contestada com base em 
sólidos argumentos.241

Agora é tarde. As patentes pipeline adquiridas em 1997 já expiraram 
ou estão prestes a expirar, em razão da previsão de duração vinte-
nária. Diante disso, a ADIn 4.234 muito provavelmente será extinta 
por perda de objeto, sem que o Supremo tenha dito uma palavra a 
respeito das alegações do requerente e dos amici curiae.

É corriqueira a reclamação segundo a qual o Judiciário faz o 
Executivo pagar bilhões de reais com a compra de remédios fora 
das listas oficiais, gerando uma jurisprudência irracional que favore-
ce litigantes mais abastados e agrava as carências da saúde pública. 
Quem critica essa tendência jurisprudencial sugere que os tribunais 
mostrem “autocontenção”.

No caso das patentes pipeline observamos como o Supremo em razão 
de seu silêncio fez o contrário: não impediu que pacientes e autorida-
des estatais versassem royalties milionárias às empresas multinacionais. 

241 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Seminário Patentes Futuro da Indústria 
Nacional de Fármacos. Disponível em: <https://goo.gl/Re8Wi9>. Acesso 
em: 29 mar. 2018. Ver também http://www.estadao.com.br/noticias/
geral,lei-de-patentes-fez-pais-gastar-r-123-milhoes-a-mais-com-4-medi-
camentos-imp-,682272.
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A objeção é que o plenário do tribunal poderia considerar a ADIn 
improcedente, fazendo com que o Estado desembolsasse exatamente 
a mesma quantia em royalties. A objeção é correta, mas permanecem 
os problemas gerados pelo silêncio do tribunal. Há grande diferença, 
tanto processual como política, entre o indeferimento de uma ADIn 
com decisão do Plenário que inclui exaustiva fundamentação com 
voto do todos os seus integrantes e a paralização da mesma ADIn por 
decisão de um único integrante que, sem oferecer fundamentação 
para tanto, decide não apresentar o caso para julgamento. Onze votos 
não equivalem a um silêncio.

Do ponto de vista do processo constitucional, o fenômeno do 
passivismo judicial com aplicação da silent procedure é um convite 
para pensar as consequências da não vinculação dos integrantes do 
Supremo por prazos e regras de fixação da pauta. A relatora ou relator 
pode determinar o destino de uma ação ao mantê-la em seu gabinete 
até a perda do objeto, tendo deixando de apreciar mesmo a liminar 
em virtude do artigo 12. Em outros casos, a liminar é concedida 
rapidamente e se eterniza no tempo em razão da não inclusão na 
pauta do plenário. Entre outros exemplos,242 é indicativo, em relação 
ao direito à saúde, o caso dos cigarros aromáticos, cuja comerciali-
zação foi autorizada em 2013 por liminar da ministra Rosa Weber 
suspendendo monocraticamente resolução da Anvisa. O processo 
foi incluído na pauta do Plenário para agosto de 2017. Se a decisão 
divergir da liminar teremos um produto nocivo para a saúde que, por 
via de decisão individual e contrariando os especialistas da Anvisa, 
foi comercializado por quatro anos.

Já do ponto de vista da política judicial, a omissão do tribunal no 
caso pipeline não constitui simples passivismo, no sentido da deferência 
ao legislador. Expressa a opção de decidir a favor de certas empre-
sas, sem oferecer fundamentação judicial para tanto. “Ativismo” e 
“passivismo” são atributos relacionais e não indicações de essências. 
Adquirem seu significado somente quando se se esclarece quem e por 
qual razão é favorecido por certa postura da Corte.

242 DIMOULIS, Dimitri; LUNARDI, Soraya. A tendência passivista do 
Supremo. JOTA, 17 ago. 2015. Disponível em: <https://goo.gl/cQuS-
tW>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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O FUTURO DOS ÍNDIOS E QUILOMBOLAS 
NA PAUTA DO SUPREMO

Ana Carolina Alfinito | Samuel Barbosa
16 | 08 | 2017

Guardar a Constituição é respeitar o pactuado em 1988.  
Interpretar uma Constituição que concebe o direito à reprodução 

física e cultural dos índios para bloquear seu futuro é desrespeitá-la.

Ao pautar conjuntamente diversas ações243 pendentes há décadas, 
o Supremo finalmente resolveu decidir a questão da demarcação 
de terras indígenas e quilombolas no Brasil. Ao julgar esses casos, 
deverá escolher entre a efetividade dos direitos constitucionais dos 
povos indígenas e quilombolas, ou por endossar um sem número de 
restrições e obstáculos ao reconhecimento dos territórios tradicionais.

Ao dedicar um capítulo aos direitos dos povos indígenas, a 
Constituição de 1988 rejeitou a ideia de que o índio vivia em um 
estágio transitório rumo à assimilação cultural. Introduziu um novo 
marco: o pacto constitucional garantiria a reprodução física e cultural 
dos povos indígenas sem dia para acabar. Para tanto, a Constituição 
reconhece os direitos originários sobre as terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios, atribuindo à União a competência para de-
marcá-las. Introduziu o pleno reconhecimento de uma forma de vida 
tradicional, com sua organização social, costumes, línguas, crenças 
e tradições.

Porém, o Supremo e outras instâncias judiciais têm falado em 
marco temporal da Constituição em outro sentido. O acento não está 
no direito ao futuro e na garantia de reprodução física e cultural dos 
índios, mas na restrição ao reconhecimento das terras tradicionais.

243 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Pautas de Julgamento. Disponível 
em: <https://goo.gl/yzHdsY>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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No julgamento do caso Raposa Serra do Sol,244 em 2009, alguns 
ministros do STF construíram um novo critério restritivo para a de-
marcação das terras indígenas. A então denominada tese “marco 
temporal” exige que seja provada a ocupação tradicional na data da 
promulgação da Constituição de 1988. Com isso, o Supremo dese-
nhou uma linha divisória entre dois tipos de índios.

Ao primeiro, aquele que ocupava as suas terras em 5 de outubro 
1988, cabe a guarda da Constituição. Ao segundo, aquele que não 
ocupava suas terras nessa data, não cabe o reconhecimento da terra 
indígena. Mas a Constituição Federal não trabalhou com data certa 
para restringir a aplicabilidade dos direitos indígenas, nem explícita 
e nem implicitamente. Como sintetiza José Afonso da Silva em pare-
cer245 sobre o tema, deslocar esse marco é contrariar o próprio sistema 
constitucional, que deu essa proteção continuadamente. Estipular 
1988 como data-limite para a ocupação tradicional significa, inclusive, 
ignorar nossa história constitucional, uma vez que a Constituição 
1934 já assegurava as posses das terras indígenas.

É verdade que a Segunda Turma reconheceu uma exceção a esse 
critério. Seria possível afastar o limite do “marco temporal” em situa-
ções de “renitente esbulho”. Mas isso exige prova da retirada forçada 
dos índios de suas terras, como justificativa para não estarem em sua 
posse na data da promulgação da Constituição. Mais do que isso, 
exige conflito que tenha perdurado até a promulgação da Constituição 
Federal de 1988, materializado pela resistência física, ou a existência 
de ação judicial possessória.

Levanta, assim, diversas objeções jurídicas de natureza histórica e 
sistemática. Esbulhos no passado, de resto frequentes, ficam na prática 
legitimados, pois quem praticou o esbulho ficaria com a terra se os 
índios não provassem a resistência física ou ação judicial protocolada. 
Isso em um contexto histórico em que isso foi uma prática constante 
nos processos violentos que constituíram a colonização, os avanços 
da fronteira agrícola, as grandes obras de infraestrutura, e a grilagem 
de terras indígenas como se fossem terras de ninguém. Fenômeno 

244 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Acompanhamento Processual. 
Disponível em: <https://goo.gl/D16SCA>. Acesso em: 09 mar. 2018.

245 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PARECER. Disponível em: 
<https://goo.gl/kvLf9T>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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documentado nos relatórios da Comissão Nacional da Verdade,246 
nas minuciosas investigações do Relatório Figueiredo247 e na farta 
literatura sobre o tema.

Assim, esse mecanismo do “marco temporal/renitente esbulho”, 
inventado pelo Supremo, cria para os índios o ônus de provar que 
continuaram resistindo fisicamente ou pelas vias judiciais. Não res-
ponde quem praticou o esbulho, mas quem o sofreu. As violações 
do passado são potencializadas no presente.

São desconsideradas as mais variadas formas de resistência indígena 
que não se reduzem à resistência física que, aliás, sempre foi desen-
corajada e punida na longa duração do contato com esses povos. Faz 
sentido exigir resistência física em face da violência que era muitas 
vezes irresistível, organizada e institucionalizada? Faz sentido exigir 
a impetração de ações judiciais de índios que, antes da Constituição 
de 1988, dependiam de um “tutor” para ingressar na justiça?

Além disso, a aplicação cada vez mais difundida da tese tem paralisa-
do processos de demarcação ou decretado a reintegração de posse de 
áreas ocupadas pacificamente pelos índios, áreas essas já identificadas, 
declaradas, e algumas homologadas. A tese vem sendo aplicada para 
processos de reconhecimento dos territórios de quilombolas, produ-
zindo diversos obstáculos à efetivação de seus direitos territoriais. 
Tudo contribui para agravar o quadro de acentuada vulnerabilidade 
dos índios e quilombolas, acossados pela violência de milícias que 
agem impunemente à luz do dia.

Guardar a Constituição é respeitar o pactuado em 1988. Interpretar 
uma Constituição que concebe o direito à reprodução física e cultural 
dos índios para bloquear seu futuro é desrespeitá-la. A Constituição 
foi um marco ao assumir os povos indígenas e quilombolas, não mais 
como resquícios do passado em vias de extinção, mas como portadores 
de formas de vida com direito ao futuro. O genuíno marco temporal 
da Constituição deve ser o direito ao futuro dos povos tradicionais.

246 BRASIL. Relatório: textos temáticos. Brasília: CNV, 2014. 2. v. 
(Comissão Nacional da Verdade)

247 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Relatório Figueiredo. Disponível 
em: <https://goo.gl/t4wCfM>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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O QUE O SUPREMO DECIDIU 
SOBRE AMIANTO?

Fernando Leal
31 | 08 | 2017

Um olhar mais amplo para o que aconteceu na sessão revela 
problemas recorrentes da prática decisória da corte  

e sinais de disfuncionalidade institucional.

O Supremo decidiu duas vezes sobre a constitucionalidade de 
leis que regulam o uso de amianto no Brasil. Em pauta, uma lei 
federal, que permitia o uso de uma das modalidades do produto, e 
uma lei estadual, que proibia a extração e a exploração comercial de 
qualquer tipo de amianto. Ao final, por falta de quórum, a lei federal 
não foi declarada inconstitucional na ação que a questionava, mas 
teve sua inconstitucionalidade declarada incidentalmente na outra 
ação, em que se discutia a constitucionalidade de uma lei do estado 
de São Paulo.

O resultado não é apenas inusitado, mas também confuso. Está 
claro que uma maioria dos ministros do Supremo, hoje, 31 de agosto 
de 2017, considera a lei federal inconstitucional. Mas quais são os 
efeitos de seus votos? Mais especificamente: quais são os efeitos de uma 
improcedência por falta de quórum constitucional? Quais os efeitos da 
declaração de inconstitucionalidade incidental dessa mesma lei, em 
outra ação? Qual o sentido das regras de impedimento no Supremo, 
se um ministro está impedido para decidir uma questão em uma 
ação, mas pode julgar exatamente a mesma questão em outro caso?

Em primeiro lugar, é preciso compreender como isso foi possí-
vel. No caso, em um julgamento com apenas nove membros do 
Supremo, uma maioria de cinco, contra os outros quatro, entendeu 
que a legislação federal era incompatível com a Constituição. Essa 
maioria, no entanto, é insuficiente para a invalidação da lei, pois a 
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Constituição exige seis votos – ou seja, a maioria absoluta dos mem-
bros da corte – para a declaração de inconstitucionalidade de um 
ato normativo. A sensação de “ganhou, mas não levou”, porém, não 
parece ter sido um grande problema para o tribunal. Passando em 
seguida ao julgamento da legislação estadual, a lei federal foi, nesta 
outra ação, declarada incidentalmente inconstitucional.

Por que isso aconteceu? A diferença entre resultados deveu-se ao 
papel desempenhado pelo ministro Toffoli nos dois casos. Sabendo 
que estaria impedido de julgar a lei federal por já ter se manifestado 
na ADI quando era Advogado-geral da União, Toffoli, considerado 
legalmente apto para apreciar a constitucionalidade da lei paulista, 
votou pela sua constitucionalidade e também se manifestou, nessa 
mesma ação, pela inconstitucionalidade da lei federal. Com o seu 
voto, formou-se a maioria necessária para declarar a inconstitucio-
nalidade da lei federal. Com isso, ela foi declarada inconstitucional 
não na ação em que era o objeto central da discussão, mas em ação 
em que se questionava uma outra lei.

Que impacto essa decisão pode trazer para o nosso regime de con-
trole de constitucionalidade segue pouco claro. Da mesma forma, 
é igualmente obscuro determinar como ficou a realidade após a de-
cisão. A primeira hipótese, como apontado pelo ministro Alexandre 
de Moraes, é de anomia. Se é fato que o Supremo já declarou a lei 
federal inconstitucional com eficácia contra todos e efeito vinculante, 
não há nada entre a Constituição e as leis estaduais sobre o tema. 
Não se sabe assim claramente quais são os limites dos legislativos 
estaduais, cujas leis, no limite, poderiam ter a sua constitucionalidade 
questionada uma a uma no STF.

A segunda hipótese é de convivência de duas realidades normativas. 
Se uma declaração incidental não tem força para produzir efeitos 
vinculantes e eficácia contra todos, dado que, na ação principal sobre 
o julgamento da lei federal não foi atingido o quórum constitucional 
para a sua invalidação, temos uma permissão no plano federal e uma 
proibição no plano estadual.

Esse arranjo, no entanto, causa possível verdadeiro curto-circuito 
no sistema constitucional de distribuição de competências que es-
trutura o nosso pacto federativo. União e estados não falam a mesma 
língua sobre o mesmo tema e isso pode produzir futuros problemas. 
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Como se pronunciou o ministro Marco Aurélio logo após a sessão de 
julgamento, “o sistema talvez não tenha fechado”.248

Tecnicamente, não está claro que efeitos o Supremo reconheceu 
à declaração incidental de inconstitucionalidade. Na linha de ten-
tar expandir os efeitos das suas decisões, a corte pode ter assentado 
que o não atingimento do quórum necessário para julgar uma lei 
inconstitucional não é necessariamente um problema, desde que na 
apreciação de outra questão próxima, o quórum constitucional, na 
apreciação incidental, tiver sido obtido para a declaração. Essa tese, 
no entanto, abala ideias como a de inércia e segurança jurídica. O 
tribunal pode se manifestar sobre a constitucionalidade de qualquer lei 
em uma ação que trate de outra, desde que os temas sejam próximos? 
E, nesse caso, o resultado da declaração incidental é o mesmo da 
apreciação da constitucionalidade de uma lei como questão central? 
Se for assim, o que realmente limita os ministros no sistema brasileiro 
de controle de constitucionalidade?

Ironicamente, o aparente desapego da corte a qualquer limite con-
trasta, no caso do amianto, com um problema decorrente de um 
formalismo inconsequente. Se a lei de fato proibia o ministro Toffoli 
de se manifestar no julgamento da lei federal, mas autorizada a sua 
participação no julgamento da lei paulista, por que se deveria inferir 
que ele poderia se manifestar incidentalmente sobre a lei federal 
neste último caso? Só porque a ação era outra e nela o ministro não 
havia atuado como AGU? Se o resultado prático de uma declaração 
incidental, no entanto, é o mesmo de uma declaração principal 
de inconstitucionalidade, como parece ser o caso, que sentido faz 
observar friamente a letra da lei, mas produzir resultado oposto ao 
por ela visado? Este caso, em meio a tantos outros episódios recentes, 
reforça a importância de a corte repensar os parâmetros de definição 
de impedimento e suspeição dos ministros.

Os debates sobre o destino constitucional do amianto no país ex-
trapolam o que foi, de fato, decidido. Um olhar mais amplo para o 
que aconteceu na sessão revela problemas recorrentes da prática 
decisória da corte e sinais de disfuncionalidade institucional. O uso 
aleatório – ou estratégico – do formalismo, a falta de clareza sobre a 
conformação da realidade após o julgamento das duas leis e a aparente 

248 TEIXEIRA, Matheus. Lei federal que regula o amianto é válida, mas es-
tado pode proibir mineral. Consultor Jurídico, 24 ago. 2017. Disponível 
em: <https://goo.gl/fPQGKU>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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criação de uma tese que torna irrelevante a apreciação principal ou 
incidental da constitucionalidade de uma lei contribuem apenas 
para reforçar a imagem de um tribunal de decisões obscuras, que, 
nas sombras das suas manifestações imprecisas, amplia o seu poder 
na democracia brasileira.
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DIREITO DE PESSOAS TRANS E 
O LABIRINTO DO SUPREMO

Juliana Cesario Alvim Gomes | Ligia Fabris Campos
19 | 09 | 2017

É emblemático que, em um caso em que se discute os infinitos 
obstáculos enfrentados cotidianamente por pessoas trans no Brasil, 
tantas dificuldades sejam encaradas dentro do próprio Supremo.

A divulgação de notícia sobre direitos de pessoas trans na semana 
passada gerou controvérsia e reanimou o debate jurídico que volta 
amanhã para a pauta do Supremo. Com a morte de sua mãe, uma 
pessoa registrada como mulher ao nascer, tinha direito a receber 
pensão de seu falecido pai, militar da Marinha. Reconhecendo-se, 
no entanto, como homem, alterou recentemente seu nome e sexo no 
registro civil para adequá-los à sua identidade de gênero. Ao pedir a 
renovação do benefício, teve sua pensão retirada quando constatada 
as alterações do registro para o masculino.

Diante do caso, as opiniões se dividiram. De um lado, manifes-
tou-se o entendimento de que a Marinha decidiu corretamente,249 
reconhecendo a identidade de gênero a despeito de realização de 
cirurgia. De outro, o que considerou arbitrária a medida que retirou 
o benefício. Isso porque as Forças Armadas historicamente não têm 
reconhecido a identidade de gênero de pessoas trans em contextos 
que as beneficiam. Como tampouco reconhecem direitos LGBT de 
maneira mais ampla, como ilustram o caso Fernando e Laci, em curso 
perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ou os dados 
trazidos no recente julgamento no Supremo da constitucionalidade 
do crime militar de “pederastia”. Aqui, o problema seria uma prática 

249 NICODEMUS, Mariana. ‘Marinha levou a sério a questão do gênero’, 
diz juiz sobre corte de pensão de homem trans. O Globo, 16 set. 2017. 
Disponível em: <https://goo.gl/b6n22i>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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perversa de só reconhecer a identidade de gênero quando se tratar 
de privar a pessoa trans de direitos e oportunidades.

Amanhã o Supremo deve decidir duas ações que tratam da alte-
ração do registro de pessoas trans. Não é a primeira vez que o tema 
bate às portas do Supremo.250 Desde 2015, quando começaram a ser 
discutidos no tribunal, os três casos sobre direitos de pessoas trans 
estiveram sujeitos a uma série de intempéries: pedido de vistas por 
tempo indeterminado,251 imprevisibilidade da pauta,252 seletividade 
da participação social nos processos253 e multiplicidade de ações com 
temas sobrepostos.

A imprevisibilidade de certas práticas do Supremo é um problema 
para todos os casos sob sua responsabilidade, mas mais ainda quando 
condiciona a proteção da identidade de um grupo extremamente vul-
nerável. É emblemático que, em um caso em que se discute os infini-
tos obstáculos enfrentados cotidianamente por pessoas trans no Brasil, 
tantas dificuldades sejam encaradas dentro do próprio Supremo.

A primeira ação, RE 845.779,254 de relatoria do ministro Barroso, 
tem origem em um caso de vedação de uso de banheiro por uma 
mulher trans. Em meio a discussões sobre qual seria sua aparência 
que evocaram diversos estereótipos de gênero, o julgamento foi inter-
rompido há quase dois anos por um pedido de vista do ministro Fux. 

250 CAMPOS, Ligia Fabris. O gênero bate às portas do Supremo. JOTA, 
18 nov. 2015. Disponível em: <https://goo.gl/G9Zhih>. Acesso em: 09 
mar. 2018.

251 FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck. Onze Supremos: 
todos contra o plenário. JOTA, 01 fev. 2017. Disponível em: <https://
goo.gl/rZCaar>. Acesso em: 09 mar. 2018.

252 ESTEVES, Luiz Fernando Gomes. O que os números dizem sobre a 
pauta do STF de Cármen? JOTA, 12 set. 2017. Disponível em: <https://
goo.gl/ti6mEi>. Acesso em: 29 mar. 2018.

253 GOMES, Juliana Cesario Alvim. Um Supremo socialmente seletivo? 
JOTA, 01 fev. 2016. Disponível em: <https://goo.gl/fDQHv2>. Acesso 
em: 09 mar. 2018.

254 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 845779 - RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO (Eletrônico). Disponível em: <https://goo.gl/
ex9CNs>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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Jamais voltou a julgamento. Por motivos desconhecidos,255 mesmo já 
contando com dois votos a favor, essa ação parece ter sido abandonada 
na prática pelo Supremo, uma vez que entram em pauta as outras 
duas ações sobre direitos de pessoas trans.

Em abril de 2017, foi pautado para julgamento o RE 670.422,256 
de relatoria do ministro Toffoli, em que se questiona decisão que 
firmou a possibilidade da mudança do nome – porém não do gê-
nero registrado – e impôs como requisito a realização a cirurgia de 
transgenitalização e a inclusão na certidão de nascimento do termo 
“transexual”. No Supremo, embora reconhecida a repercussão geral, 
diversos amici curiae tiveram sua participação no processo negada, 
sem maiores justificativas.

Sob o argumento de aumentar a participação social e em razão 
da sobreposição de objetos, o ministro Marco Aurelio solicitou que 
o julgamento da referida ação fosse adiado, para que se realizasse 
junto com a ADI 4275,257 de sua relatoria. Em junho de 2017, o jul-
gamento foi retomado e novamente interrompido, saindo de pauta 
desde então. Nessa ação, a PGR requer a interpretação conforme 
a Constituição do artigo 58 da Lei de Registros Públicos para que 
pessoas trans possam alterar não apenas do nome, mas também do 
gênero registrado, sem necessidade de cirurgia.

Ao condicionar a alteração do registro a uma intervenção cirúrgica 
no corpo, o Estado atravessa as fronteiras do público e do privado; 
ignora tanto desejos pessoais de não intervenção quanto a precariedade 
das filas para cirurgia pelo SUS, que duram mais de dez anos. Ignora, 
ainda, que a alteração de nome já existe e é correntemente realizada 
no país. E que existem mecanismos para identificar um indivíduo 
mesmo após a modificação do nome, como o número de CPF.

255 GOMES, Juliana Cesario Alvim. Toffoli, Fux e direitos de pessoas trans. 
JOTA, 19 abr. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/hJ8qUD>. Acesso 
em: 09 mar. 2018.

256 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 670422 - RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO (Segredo de Justiça)(Eletrônico). Disponível 
em: <https://goo.gl/GbV5kg>. Acesso em: 09 mar. 2018.

257 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4275 - AÇÃO DIRETA 
DE INCONSTITUCIONALIDADE (Eletrônico). Disponível em: 
<https://goo.gl/CQ66PC>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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Na Alemanha, por exemplo, em 2011, o Tribunal Constitucional 
Alemão declarou inconstitucional o requisito da cirurgia,258 reco-
nhecendo-a como de alta complexidade, arriscada e invasiva. Esse 
reconhecimento é ainda mais urgente no Brasil, país que mais mata 
pessoas trans no mundo. Não à toa, a 4ª Turma do STJ reconheceu 
este ano que o direito das pessoas trans à retificação do registro não 
pode ser condicionado à realização de cirurgia.259

O Supremo tem nas mãos a possibilidade de retomar o debate 
interrompido e finalmente firmar sua jurisprudência no sentido da 
igualdade, da liberdade, da privacidade e da dignidade: o de reconhe-
cer a identidade de pessoas trans e a multiplicidade das expressões 
de gênero.

258 CAMPOS, Ligia Fabris. Direitos de pessoas trans em perspectiva com-
parada: o papel do conceito de dano no Brasil e na Alemanha. Direito 
& Práxis, v. 7, n. 15, p. 476-495, 2016. Disponível em: <https://goo.gl/
G2Vs8L>. Acesso em: 09 mar. 2018.

259 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Transexuais têm direito à 
alteração do registro civil sem realização de cirurgia. Disponível em: 
<https://goo.gl/iGVubU>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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ENSINO RELIGIOSO NO SUPREMO: 
TEXTUALISMO DE OCASIÃO

Thomaz Pereira
28 | 09 | 2017

Uma Constituição, se levada a sério, não deveria dar a cada um 
exatamente aquilo que se quer. Não há nenhuma razão para supor 

que todas as decisões tomadas pelos constituintes soarão sábias,  
boas ou adequadas para todos os leitores do texto.

A Constituição estabelece: “o ensino religioso, de matrícula facul-
tativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas 
de ensino fundamental” (art. 210, §1º).

Mas o que seria, na prática, ensino religioso? Os ministros do 
Supremo se dividiram. De um lado, vencidos, cinco ministros – 
Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Marco Aurélio e Celso de 
Mello – entenderam que ensino religioso teria que ser ensino sobre 
religiões, mas não confessional – isto é, não associado à promoção 
de uma fé específica, como a religião católica. Chegaram nesse re-
sultado interpretando o artigo 210, §1o, junto a outros dispositivos 
constitucionais, como o artigo 19, I, que determina que é vedado 
ao Estado “estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus repre-
sentantes relações de dependência ou aliança”. Ensino religioso, em 
um estado laico, teria que ser um ensino sobre diferentes religiões.

Em contraste, os seis ministros vencedores – Alexandre de Moraes, 
Edson Fachin, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes 
e Cármen Lúcia – viram no artigo 210, §1o, uma conformação es-
pecífica à regra geral da laicidade do Estado brasileiro. A laicidade 
não impediria o reconhecimento de que a Constituição impõe ao 
Estado a oferta de ensino religioso facultativo. Isto é, ensino religioso 
deve ser entendido literalmente como sendo ensino religioso mesmo, 
e, como disse Cármen Lúcia, por isso mesmo é que é facultativo.
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A questão também divide a sociedade e a maioria vencedora é 
acusada por muitos de enfraquecer o secularismo e a separação entre 
Estado e Igreja. Mas, por mais discutível que seja a questão, e inde-
pendente de posições políticas pessoais, a interpretação dada pela 
maioria é problemática, mas não é absurda. Como sugere, aliás, a 
própria divisão interna do Supremo.

A posição vencedora reflete uma postura textualista. Em meio 
às declarações gerais de princípios na Constituição, ela valoriza a 
possibilidade de disposições específicas no desenho constitucional 
brasileiro, textualmente determinadas, que refletem escolhas políticas 
legítimas dos constituintes. Os constituintes, afinal, adotaram uma 
cláusula expressa sobre “ensino religioso facultativo”.

Concordando ou não com o acerto da maioria do Supremo, é 
possível defender uma compreensão textualista da Constituição. Em 
princípio, e em tese, essa é uma posição respeitável. O problema é 
que, no contexto maior da jurisprudência do tribunal, essa parece ser 
uma escolha de ocasião. De fato, no Supremo de hoje, neste caso e 
em muitos outros é difícil acreditar que os ministros e suas decisões 
são de fato limitados pela Constituição. Ou seja, que os ministros re-
almente olhem para a Constituição como um limite aos seus poderes 
de decidir casos específicos, para além de simplesmente fazer valer 
suas vontades e preferências.

Analisando a jurisprudência do Supremo de maneira mais geral, 
encontraremos inúmeros exemplos de mudanças estratégias de postura 
interpretativa. Às vezes, ministros focam em um artigo específico; 
às vezes, olham para o “sistema”; às vezes, dizem decidir de acordo 
com alguma finalidade ou propósito por trás dos artigos. Às vezes se 
apresentam de mãos atadas diante da necessidade de respeitar decisões 
políticas do Poder Constituinte; às vezes, em contraste, deixam tudo 
isso de lado em nome da necessidade de levar em conta a evolução 
da sociedade.

A impressão que fica é a de que essas narrativas interpretativas variam 
de acordo com suas preferências específicas em cada caso, e não a 
partir de uma visão constitucional substantiva maior que determine 
o resultado de seus julgamentos.

Uma Constituição, se levada a sério, não deveria dar a cada um 
exatamente aquilo que se quer. Não há nenhuma razão para supor 
que todas as decisões tomadas pelos constituintes soarão sábias, boas 
ou adequadas para todos os leitores do texto. Os dilemas da interpre-
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tação constitucional sempre produzirão vencedores e vencidos, como 
também houve vencedores e vencidos na constituinte. No entanto, a 
legitimidade das decisões dos tribunais depende de acreditarmos que, 
ao longo do tempo, os ministros não estão simplesmente afirmando, 
artigo a artigo, o que fariam se tivessem sido os constituintes em 1988.

Seja ao impedir a posse de Lula como ministro, seja ao determinar 
a suspensão do mandato e o recolhimento noturno de Aécio Neves, 
seja ao determinar a possibilidade da execução da pena a partir da 
condenação em segunda instância, seja ao indicar que pode rever esse 
entendimento a qualquer momento é difícil acreditar em ministros 
sinceramente limitados pelo direito constitucional. Diante de tudo 
isso, quando o tribunal se divide e seis ministros professam que o en-
sino religioso em escola pública pode ser confessional porque assim 
determina o seu texto, parece arbitrário esse textualismo de ocasião.
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PEC DA VAQUEJADA E O 
FUTURO DO SUPREMO

Fernando Leal
17 | 02 | 2017

A PEC da vaquejada representa um movimento que tende a trazer 
uma série de desafios para a corte que, no limite, podem  

redesenhar o seu papel na democracia brasileira.

A PEC da Vaquejada, se aprovada,260 produzirá mais um round 
no debate cada vez mais frequente sobre quem afinal tem o poder 
último sobre a Constituição. O Supremo, que a interpreta. Ou o 
Legislativo, que a emenda.

Por trás dessa disputa há duas perguntas que atravessam com alguma 
frequência a prática decisória do Supremo, mas que nem sempre são 
encaradas em conjunto. “Como decidir? e “quem deve decidir?” são 
questões que, se não forem consideradas como inseparáveis, podem 
camuflar os efeitos que a interpretação constitucional pode produzir 
sobre a demarcação do espaço de atuação dos outros poderes. Isso 
porque, ampliar os espaços protegidos pela Constituição costuma 
aumentar os poderes do tribunal ao mesmo tempo em que leva à 
redução dos espaços de atuação livre do Legislativo e do Executivo. 
Quando o tribunal é chamado a se manifestar sobre a constitucio-
nalidade de uma emenda, a relação de tensão entre as perguntas se 
torna, por isso, evidente. Em eventual reabertura da discussão sobre 
a vaquejada, ambas as perguntas estarão no centro das discussões. 
E com elas, duas ordens de problemas relacionadas ao futuro da 
separação de poderes e ao presente do STF podem ser colocadas.

Olhando para o futuro das relações entre Congresso e Supremo, 
a PEC da vaquejada representa um movimento que tende a trazer 

260 CANTOIS, Gustavo. Senado aprova PEC da Vaquejada em dois turnos. 
JOTA, 14 fev. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/mz9AYd>. Acesso 
em: 09 mar. 2018.
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uma série de desafios para a corte que, no limite, podem redesenhar 
o seu papel na democracia brasileira. Se as críticas tradicionais do 
Legislativo ao protagonismo do STF se limitavam a leituras diferen-
tes sobre a resposta da pergunta “quem deve decidir?”, a PEC da 
vaquejada revela uma atitude do Congresso de também monopolizar 
os juízos de valor para a questão “como o assunto deve ser decido?”.

Tradicionalmente, a maior parte dos impasses institucionais criados 
por reações negativas do Congresso a decisões do Supremo está ligada 
a uma possível invasão de competência em temas políticos ou organi-
zacionais do Legislativo. Cite-se, como exemplos, as discussões sobre 
a apreciação dos vetos em ordem cronológica no caso dos royalties do 
petróleo ou, no julgamento do Mensalão, a decisão de que caberia 
ao Supremo decidir sobre a perda de mandato de parlamentar con-
denado em ação penal originária processada na corte.

Nas divergências substantivas em temas envolvendo uniões ho-
moafetivas, interrupção de gestação ou legalização de certas drogas, 
as críticas de parlamentares a decisões da corte não culminaram na 
mobilização do processo legislativo ou do processo de reforma da 
Constituição que tivesse levado à promulgação de ato normativo 
frontalmente contrário à decisão do tribunal. O estatuto da família 
– um projeto de lei, e não de emenda à Constituição –, segue na 
Câmara. Contra a decisão da primeira turma do STF descriminali-
zando o aborto no primeiro trimestre da gestação, noticiou-se apenas 
a criação de comissão na Câmara para debater o assunto. A PEC 
da vaquejada, porém, pode ser o início do uso mais frequente de 
emendas constitucionais para rever decisões do Supremo contrárias 
aos interesses dos outros poderes e, assim, forçar a corte a dar alguns 
passos atrás na sua jurisprudência com poucos paralelos no mundo 
sobre o controle de emendas ou a produzir impasses institucionais 
profundos no país.

Olhando para o Supremo, ao ser chamado a analisar uma futura 
ação questionando a constitucionalidade da PEC da Vaquejada, três 
questões relevantes para a solução do novo caso se abrem. A primei-
ra diz respeito à própria compatibilidade da prática cultural com a 
Constituição. Se os ministros da corte já se posicionaram a respeito 
durante a apreciação da constitucionalidade da lei cearense, nada 
impede que eles revejam as suas posições em função, por exemplo, 
da maneira pela qual a prática passará a ser regulada ou da apresen-
tação de argumentos convincentes sobre os impactos econômicos da 
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extinção da vaquejada. Além disso, é incerta a posição do ministro 
que sucederá Teori Zavascki, que compôs a minoria na decisão de 
outubro do ano passado, sobre o assunto.

A segunda está relacionada à fidelidade da corte aos seus próprios 
precedentes. Mesmo tendo sido tomada por maioria apertada e como 
se a força de vinculação das decisões sobre farra do boi e brigas de 
galo fosse quase nula,261 o julgamento da vaquejada passou a constituir 
mais um elo na cadeia de precedentes da corte sobre as relações entre 
práticas culturais capazes de expor animais à crueldade e a proteção 
constitucional ao meio ambiente. Ao decidir esse caso futuro os minis-
tros, independentemente de como votaram no passado, demonstrarão 
respeito à autoridade de uma decisão anterior do tribunal?

A terceira questão relevante, finalmente, envolve um embate inte-
rinstitucional que testará novamente a maturidade do nosso regime 
de separação de poderes. O cenário que se desenha deixa o conflito 
evidente: a reforma constitucional que se pretende levar adiante é 
uma tentativa deliberada de derrotar uma decisão do Supremo que 
declarou inconstitucional uma lei que permitia e regulamentava a 
vaquejada. Reaberta a discussão, as perguntas sobre como decidir a 
questão substantiva levada mais uma vez ao tribunal e sobre como o 
Supremo deve lidar com a resposta do Congresso à sua manifestação 
anterior podem levar a respostas diferentes. Para um tribunal cuja 
leitura constitucional sobre a proteção de direitos tende a ser expansiva, 
para o qual a vinculação a precedentes costuma ser estratégica e a 
deferência ao Legislativo é oscilante, o resultado da discussão sobre 
a PEC da vaquejada é tão imprevisível quanto as suas consequências 
para o arranjo institucional.

Em qualquer dos ângulos, a PEC da vaquejada merece especial 
atenção por colocar sobre a mesa discussões centrais sobre o funcio-
namento real das instituições brasileiras e o papel da interpretação da 
Constituição como instrumento de ampliação de poder de tribunais 
constitucionais. No ponto específico das interações entre o tribunal e 
o Congresso, casos como esse revelam, por fim, como está longe de ser 
evidente que as idas e vindas de questões importantes para a sociedade 
do Congresso ao Supremo devem ser compreendidas como efetivos 
diálogos institucionais, e não como verdadeiras disputas de poder.

261 LEAL, Fernando. A “Vaquejada” poderia ter sido um caso fácil. JOTA, 
12 out. 2016. Disponível em: <https://goo.gl/JWeZHi>. Acesso em: 09 
mar. 2018.
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OS RETROCESSOS DE TEMER E 
O SILÊNCIO DO SUPREMO

Juliana Cesario Alvim Gomes
20 | 10 | 2017

Se ao Supremo cabe a guarda da Constituição, o tribunal precisa 
assumir a responsabilidade não apenas pelas consequências dos 

casos que escolhe julgar, mas também pelas violações 
que ocorrem quando deixa de decidir.

No mesmo dia em que publicou a portaria minando o combate ao 
trabalho escravo no Brasil, o Governo Federal sancionou a legislação 
ampliando a competência da Justiça Militar para o julgamento de 
crimes dolosos de membros das Forças Armadas contra a vida de 
civis. Nos dois casos, o Poder Executivo se posicionou abertamente 
contra a Constituição e a jurisprudência da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos. Esse ataque aos direitos fundamentais, em 
ambos os casos, não é de hoje. Vem de longa data e ocorre sob os 
olhos de um Supremo silencioso – que, por não decidir, não só atrasa 
a realização de direitos, mas viabiliza a sua violação.

A questão da ampliação da Justiça Militar para abarcar crimes contra 
civis está no STF desde 2013 – ADPF 289, Min. Gilmar Mendes, 
e ADI 5032, Min. Marco Aurélio. Jamais foi levada a julgamento, 
mesmo diante da intensificação do uso das Forças Armadas no con-
texto da segurança pública no país. A Justiça Militar é uma justiça 
corporativa, formada em sua imensa maioria por militares da ativa – 
sem formação jurídica, e sujeitos à hierarquia e à disciplina catrenses 
– cujo trabalho consiste em aplicar legislação especial editada em 
1969, no auge da ditadura civil-militar: o Código Penal Militar e o 
Código de Processo Penal Militar. Esses fatores colocam em xeque a 
independência e imparcialidade da Justiça Militar para julgar casos 
envolvendo civis. A situação é ainda mais grave nos casos de crimes 
dolosos contra a vida, que a Constituição explicitamente coloca sob 
a competência de tribunal do júri.
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É por isso que, em novembro de 2010, a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, para impedir a impunidade de militares envol-
vidos nas violações de direitos no contexto da guerrilha do Araguaia, 
determinou que as ações penais de responsabilização deveriam ser 
processadas e julgadas em foro ordinário e não na Justiça Militar.

No caso do trabalho escravo, em outubro de 2016, a mesma Corte 
Interamericana condenou o Brasil por escravidão, tráfico de pessoas 
e impunidade de seus perpetradores em razão de episódio ocorrido 
com 85 brasileiros em uma fazenda no Pará. Na ocasião, a Corte 
reconheceu haver uma “normalização das condições às quais essas 
pessoas, com determinadas características nos estados mais pobres 
do Brasil, eram continuamente submetidas”.262

Nesse contexto, em 2014, uma liminar do Ministro Lewandowski 
suspendeu a publicação da “Lista Suja do Trabalho Escravo” – um 
cadastro de empregadores condenados por decisão administrativa 
final em decorrência de caracterização de trabalho análogo ao de 
escravo. A liminar chegou a durar quase dois anos. Foi cassada pela 
Min. Cármen Lúcia, em 2016, com base em argumentos formais, 
sem que a ação fosse submetida ao plenário ou discutida em seu 
mérito. Assim, o Supremo desperdiçou oportunidade de enfrentar 
de fato formas contemporâneas de escravidão no Brasil, práticas tão 
odiosas quanto ainda comuns.263

A portaria do Governo Federal publicada na segunda-feira precisa 
ser entendida nesse vácuo decisório do Supremo. Ela cria inúmeros 
obstáculos para o combater essas práticas, incluindo a restrição da 
autonomia dos auditores-fiscais nas inspeções, a limitação dos con-
ceitos que caracterizam o trabalho escravo e a sujeição da divulgação 
da Lista Suja à determinação do Ministro do Trabalho.

O Governo Federal vem atacando direitos fundamentais de maneira 
clara e aberta, beneficiando-se da conivência do Supremo. Diante 
da flagrante inconstitucionalidade das últimas medidas, a questão 
do trabalho escravo e da expansão da competência da Justiça Militar 

262 MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS. CORTE 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS* CASO 
TRABALHADORES DA FAZENDA BRASIL VERDE VS. BRASIL. 
Disponível em: <https://goo.gl/JN4rGS>. Acesso em: 29 mar. 2018.

263 REPÓRTER BRASIL. Dados sobre trabalho escravo no Brasil. 
Disponível em: <https://goo.gl/aL7smq>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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não tardarão a bater novamente às portas do tribunal. Hoje mesmo 
foi distribuída para a Ministra Rosa Weber ADPF da Clínica UERJ 
Direitos e da Rede Sustentabilidade,264 questionando a constitucio-
nalidade da portaria do trabalho escravo.

Se ao Supremo cabe a guarda da Constituição, o tribunal precisa 
assumir a responsabilidade não apenas pelas consequências dos casos 
que escolhe julgar, mas também pelas violações que ocorrem quando 
deixa de decidir.

264 JOTA. Rede questiona no STF nova regra sobre trabalho escravo. 19 
dez. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/d5oXZh>. Acesso em: 09 
mar. 2018.
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A VAQUEJADA E A CRUELDADE 
CONSTITUCIONAL

Andre Bogossian
23 | 10 | 2017

Decisão do STF não é norma constitucional em si.  
Muito menos cláusula pétrea. A Constituição não criou  

um sistema de supremacia das decisões do Supremo.

Há um ano, começou uma nova frente de batalha entre Supremo 
e Congresso. Em outubro de 2016, o Supremo decidiu que a “vaque-
jada” é uma prática inerentemente cruel com os animais, violando 
a parte final do artigo 225, § 1º, VII, da Constituição. Em junho de 
2017, o Congresso emendou a constituição (EC 96/2017) e acres-
centou ao 225 um novo parágrafo. Criou uma exceção: práticas 
desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações 
culturais, não seriam consideradas cruéis.

Trata-se de emenda corretiva de jurisprudência, figura conhecida 
no direito constitucional brasileiro e muito bem aceita pelo próprio 
Supremo, principalmente em matéria tributária, como no caso de 
instituição de IPTU progressivo com a EC 29/00, ou do ICMS de 
importação com a EC 33/01. A emenda da vaquejada seria apenas 
uma manifestação dos representantes do povo, utilizando seu poder 
de reforma constitucional, para ajustar o direito constitucional a certos 
valores e convenções sociais. Cultura e meio ambiente são, por óbvio, 
bens e interesses constitucionalmente protegidos e pode-se dizer que, 
na ponderação realizada pelo Congresso, foram privilegiadas as mani-
festações culturais de certas regiões do país, que prevaleceram sobre 
certos contornos e visões a respeito da proteção do meio ambiente.

Alguns veriam aqui um exemplo de “constitucionalismo vivo” de 
“diálogo institucional”. Ou, ainda, uma expressão na prática da ideia 
freios e contrapesos, com o Congresso limitando o poder do Supremo 
– isto é, controlando os seus próprios controladores. O Supremo, aliás, 
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já admitiu ter apenas uma “última palavra provisória”265 a respeito de 
controvérsias constitucionais.

Como limite a esse e a todo poder de reforma constitucional, porém, 
estão as cláusulas pétreas.

Recentemente, a EC 96/2017 foi contestada em diversas ações, de 
variados atores: a ADI 5772, apresentada pela Procuradoria-geral da 
República266 e a ADI 5728, ajuizada pelo Fórum Nacional de Proteção 
e Defesa Animal.267 Basicamente, essas ações negam a possibilidade 
do diálogo, ou da influência do Congresso sobre o que o texto consti-
tucional diz. A EC 96 violaria as cláusulas pétreas do “meio ambiente 
equilibrado” e das vedações de tortura, tratamento degradante e penas 
cruéis. Mais ainda, ela seria inconstitucional simplesmente por ir 
contra uma decisão anterior do Supremo sobre o tema.

Mas o Congresso extrapolou seu poder de reforma constitucional? 
Os argumentos substantivos dessas ações, no fundo, nos dizem menos 
sobre interpretação constitucional e muito mais sobre qual o lugar 
do Supremo – na visão dos peticionários – na democracia brasileira. 
Como se sabe, para ser inconstitucional, é preciso que a norma seja 
“tendente a abolir” – e não apenas que altere – a forma federativa de 
Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos 
Poderes ou os direitos e garantias individuais (artigo 60, §4º).

No caso, essas ações fazem uma interpretação muito ampliada tanto 
do que conta como cláusula pétrea – existe um direito individual 
fundamental a um meio ambiente equilibrado? –, quanto do que 
seria “tendente a abolir” uma cláusula pétrea. É possível dizer que a 
exceção criada pelo Congresso mitiga ou reduz o âmbito de proteção 
animal. Mas como ver aqui uma medida tendente a abolir a proteção à 
fauna ou ao meio ambiente como um todo? Outros problemas podem 
ser levantados quanto aos argumentos dessas ações – por exemplo, se a 

265 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 5.105 DISTRITO FEDERAL. 
Disponível em: <https://goo.gl/ijg1ix>. Acesso em: 09 mar. 2018.

266 SCOCUGLIA, Livia. Vaquejada é negócio, diz entidade de proteção 
a animaisDisponível em: <https://goo.gl/aXRuK5>. Acesso em: 09 
mar. 2018.

267 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI questiona emenda consti-
tucional que permite a prática de vaquejada. Disponível em: <https://
goo.gl/iiJK6g>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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prática da vaquejada conta como “pena”, ou se, antes disso, é possível 
atribuir a animais personalidade jurídica para fins de aplicação de 
direitos e garantias relativos a seres humanos.

Por trás desses argumentos pontuais, porém, o mais preocupante 
é a ideia de que a EC seria inconstitucional por ir contra decisão 
anterior do Supremo. Trata-se de tentativa de ampliar de forma ex-
cessiva – e pouco democrática – o papel do Supremo, e merece ser 
duramente rechaçada.

Decisão do STF não é norma constitucional em si. Muito menos 
cláusula pétrea. Trata-se apenas da interpretação de um dos atores 
legitimados. Essa interpretação tem consequências institucionais 
sérias e importantes, mas a Constituição não criou um sistema de 
supremacia das decisões do Supremo. Ela não diz que o poder de 
emendar a constituição só pode ser usado em temas nos quais o 
Supremo ainda não se pronunciou, ou somente de acordo com en-
tendimentos prévios do tribunal.

O Supremo é guardião do texto constitucional, mas o texto pode mu-
dar. Como a interpretação do Supremo, aliás, também pode mudar; 
afinal, ele não está vinculado às suas próprias decisões passadas. Não 
há respostas únicas ou definitivas sobre o que é ou não constitucional.

O Poder Legislativo é também legitimado pelo próprio sistema 
constitucional para oferecer sua interpretação da constituição. Os 
descontentes com essa interpretação podem recorrer aos mesmos 
procedimentos de emenda, tentando prevalecer dentro das fronteiras 
que a própria Constituição institui. Utilizar o Supremo para tentar 
redesenhar linhas tão relevantes, tão claramente traçadas pelo texto 
constitucional, representa uma subversão do sistema. É dizer que o 
único poder de reforma constitucional cabe, na prática, ao próprio 
Supremo, por interpretação. O que é – ou deveria ser – a exceção se 
tornaria a única regra.

Ao pretender tratar uma decisão do tribunal como se fosse cláusula 
pétrea, essas ADIs pretendem conferir ao Supremo um monopólio 
sobre o dizer da Constituição que nem o próprio tribunal reconhece 
ter, como afirmado na ADI 5105. Ao fazê-lo, as ADIs reacendem mais 
uma linha de tensão uma na já complexa relação entre Judiciário e os 
demais poderes. Ironicamente, as ADIs veiculam interpretação que, 
se posta em prática, representaria violação a uma cláusula pétrea, 
a separação dos poderes. Ao pretender proteger os animais, as ADIs 
praticam verdadeira crueldade com o sistema constitucional.
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DOAÇÃO DE SANGUE E O SUPREMO: 
SAÚDE E IGUALDADE

Juliana Avila
25 | 10 | 2017

É imprescindível garantir a segurança do sangue a ser doado e 
proteger os receptores. Entretanto, como reconheceu Fachin,  
essa proteção não pode se dar às custas da marginalização  

de uma minoria já estigmatizada.

No dia 25 de outubro de 2017, será retomado o julgamento da 
ADI n° 5543, de relatoria do ministro Edson Fachin, que questiona 
as normas que restringem a doação de sangue por parte de “homens 
que tiveram relações sexuais com outros homens”. Apesar da pouca 
repercussão na mídia nos últimos meses, o caso envolve questões 
fundamentais para a cidadania LGBT. Até que ponto, em nome 
da precaução e de supostas violações ao direito à saúde, são válidas 
restrições a minoria historicamente vítima de preconceito e exclusão?

Pelas regras atuais do Ministério da Saúde (Portaria n° 158/2016)268 
e da ANVISA (Resolução da Diretoria Colegiada n° 34/2014),269 
homens que tiveram relações sexuais com outros homens e suas 
parceiras são considerados “inaptos temporários” para doar sangue 
por doze meses, a contar da última relação sexual.

A medida tem por objetivo proteger os receptores de sangue e 
diminuir o risco de transmissão de doenças por meio de transfusão. 
Sua principal justificativa é a maior prevalência da infecção por HIV 

268 MINISTÉRIO DA SAÚDE. PORTARIA Nº 158, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 2016 DOU de 05/02/2016 (nº 25, Seção 1, pág. 
37). Disponível em: <https://goo.gl/778coR>. Acesso em: 09 mar. 2018.

269 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 
RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC N° 34, DE 
11 DE JUNHO DE 2014. Disponível em: <https://goo.gl/yBVYV5>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.
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nessa subpopulação, com taxas270 de aproximadamente 10,5%, em 
comparação com médias de 0,4% a 0,7% na população em geral. 
Para o Ministério da Saúde, como a testagem das amostras de sangue 
coletadas não seria suficiente para afastar o risco à saúde do receptor 
devido à janela imunológica – período inicial após a infecção em 
que os exames laboratoriais não são capazes de detectá-la –, valeria 
o princípio da precaução.

Nos últimos anos, essa argumentação tem sido questionada, por 
estar baseada em pressupostos discriminatórios e dados ultrapassados. 
A suspensão do impedimento foi tentada, por exemplo, por meio de 
recomendação271 da Defensoria Pública da União e da Defensoria 
Pública do Estado da Bahia e por Ação Civil Pública272 proposta pelo 
MPF no Piauí. Essas iniciativas, entretanto, não obtiveram sucesso.

No Supremo, a ADI 5543, ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro 
(PSB), destaca que a vedação surgiu em um contexto de “temor e 
desconhecimento científico” em relação a AIDS. Nos últimos anos, 
teriam ocorrido não apenas mudanças no perfil epidemiológico da 
doença, mas também uma evolução dos testes aplicados ao sangue 
coletado, diminuindo o período da janela imunológica de seis a oito 
semanas para quinze dias. Além disso, as normas em vigor seriam 
desproporcionais porque, na prática, implicam vedação à doação 
de sangue por parte de homens homossexuais – uma vedação per-
manente – para qualquer um que possua mínima atividade sexual 
– e discriminatória – porque não engloba previsão semelhante para 
heterossexuais.

No voto proferido na última quinta, Fachin acolheu os argumentos 
do requerente, bem como dos treze amici curiae, todos em favor do 
provimento da ação e do reconhecimento da violação da igualdade (art. 
5º, caput); do objetivo fundamental da República de promover o bem 
de todos, sem preconceitos ou formas de discriminação (art. 3º, IV); da 

270 UNAIDS Brasil. Estatísticas. Disponível em: <https://unaids.org.br/
estatisticas/>. Acesso em: 09 mar. 2018.

271 DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. Recomendação Conjunta 
DPU GT LGBTI/DPE nº 01/2016. Disponível em: <https://goo.gl/
Bp99DD>. Acesso em: 09 mar. 2018.

272 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. Processo 
0001761-22.2006.4.01.4000. Disponível em: <https://goo.gl/Mw5ogq>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.



310

O SUPREMO TRIBUNAL CRIMINAL

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III); e da desproporcionalidade 
da medida.

Segundo Fachin, as medidas limitam sobremaneira a doação de 
sangue por parte de um grupo minoritário com base em sua orienta-
ção sexual, impedindo-o de exercer sua alteridade. Ofendem, assim, 
os direitos da personalidade e a dignidade da pessoa humana na 
sua dimensão de autonomia e reconhecimento, porque “impedem 
as pessoas por ela abrangidas de serem como são”,273 constituindo 
também discriminação injustificável, ainda que não intencional e 
indireta, por ocasião do impacto desproporcional. Em vez de se refe-
rirem a uma conduta de risco, os dispositivos impugnados operam na 
prática como definição de um grupo de risco a partir da orientação 
sexual e como vedação permanente à doação de sangue dos homens 
homossexuais e bissexuais.

O próprio Ministério da Saúde reconheceu que, com o uso do Teste 
de Ácido Nucleico (NAT), a janela imunológica para a detecção do 
dos vírus HIV e das Hepatites B e C passou a ser entre dez e doze 
dias. Apesar disso, as normas em vigor estabelecem janela imuno-
lógica cerca de 30 vezes maior que esse período para aqueles que 
fazem sexo com outros homens, sem determinar qualquer distinção 
entre sexo protegido ou desprotegido, ou em relação ao número de 
parceiros. Pelas regras atuais, a mesma restrição é imposta para quem 
tem relações sexuais com parceiros ocasionais ou desconhecidos ou, 
ainda, para quem tem relações sexuais com pessoa comprovadamente 
portadora de infecção por HIV, e para um homem em um relaciona-
mento monogâmico com outro homem com quem pratica sexo com 
o uso de preservativo. O prazo para situações tão diferentes – inclusive 
em termos do seu potencial discriminatório– é o mesmo: doze meses 
de inaptidão como doador.

Essa é uma questão global, que ganhou destaque em junho de 2016 
após o massacre da boate Pulse, em Orlando nos Estados Unidos. À 
época, a população de homens homossexuais, justamente o principal 
alvo do ataque, ficou em grande parte impedida da possibilidade de 
doar sangue e auxiliar os feridos, devido às regras da Food and Drug 
Administration (FDA), semelhantes às brasileiras.

Nas últimas décadas, diversos países vêm suspendendo vedações 
definitivas de doações de sangue por parte de homens homossexuais 

273 Sessão plenária Supremo Tribunal Federal em 19 de outubro de 2017.
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e bissexuais, a exemplo de Canadá e Austrália. Países como Espanha 
e Itália, por sua vez, adotaram normas que não fazem distinção entre 
homossexuais e heterossexuais, procedendo-se a uma análise individu-
al dos riscos do doador. E o Reino Unido recentemente anunciou274 

que diminuiria o prazo de inaptidão para aqueles homens que fazem 
sexo com homens de um ano para três meses.

É imprescindível garantir a segurança do sangue a ser doado e pro-
teger os receptores. Entretanto, como reconheceu Fachin, há muitos 
outros direitos em jogo, e essa proteção não pode se dar às custas da 
marginalização de uma minoria já estigmatizada. Medidas muito 
drásticas ou excessivamente gerais podem ser nada úteis para proteger, 
mas muito eficazes para discriminar. Ao discutir essa proibição em 
detalhes, o Supremo no fundo decidirá o peso que estereótipos podem 
ter na restrição, por parte do estado, do reconhecimento simbólico do 
indivíduo e de sua participação como cidadão na vida da comunidade. 
Espera-se que dessa vez, ao contrário da postura adotada em outros 
casos recentes275 envolvendo pautas centrais a minorias LGBT,276 o 
Tribunal não se furte a decidir.

274 BBC NEWS. Blood donation rules relaxed for gay men and sex workers. 
23 jul. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/JR6iPo>. Acesso em: 09 
mar. 2018.

275 DIMOULIS, Dimitri. Muito barulho para nada: o caso da liberdade 
sexual nas forças armadas. JOTA, 06 nov. 2015. Disponível em: <https://
goo.gl/zGLMe1>. Acesso em: 09 mar. 2018.

276 GOMES, Juliana Cesario Alvim; CAMPOS, Ligia Fabris. Direitos de 
pessoas trans e o labirinto do Supremo. Disponível em: <https://goo.
gl/cPKDae>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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O DISSENSO DO STF NO JULGAMENTO 
SOBRE DOAÇÃO DE SANGUE

Juliana Avila | Juliana Cesario Alvim Gomes
26 | 10 | 2017

A questão fundamental é a aplicação enviesada de certos  
critérios científicos para discriminar um grupo – ainda  

que não seja expressamente nomeado – homossexuais – ,  
mas identificado pela conduta que o caracteriza –  

homens que fazem sexo com outros homens.

O Supremo iniciou o julgamento da ADI 5543,277 que trata de 
normas do Ministério da Saúde e da ANVISA que proíbem que 
homens que fazem sexo com homens doem sangue por um período 
de doze meses.278 O julgamento foi suspenso por um pedido de vista 
do ministro Gilmar Mendes, mas já se estabeleceram os termos da 
divergência entre os ministros que já adiantaram seus entendimentos 
no plenário.279 Essa diferença de visões reflete um desacordo não ape-
nas na resposta a ser dada ao caso, mas no entendimento acerca da 
própria pergunta colocada para o Supremo. E a forma de apresentar 
o problema é fundamental para se determinar a solução da questão.

De um lado, o ministro relator Edson Fachin, acompanhado por 
Rosa Weber, Roberto Barroso e Luiz Fux consideraram que o im-
pedimento a doações de sangue por homens que fazem sexo com 

277 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 5543 - AÇÃO DIRETA 
DE INCONSTITUCIONALIDADE (Eletrônico). Disponível em: 
<https://goo.gl/7W7CbD>. Acesso em: 09 mar. 2018.

278 AVILA, Juliana. Doação de sangue e o Supremo: saúde e igualdade. 
JOTA, 24 out. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/GA5EWX>. Acesso 
em: 09 mar. 2018.

279 CARNEIRO, Luiz Orlando; FALCÃO, Márcio. Ministros divergem 
sobre veto a doação de sangue por gay. Disponível em: <https://goo.
gl/4Yosb6>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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homens é discriminatório e, portanto, inconstitucional. Como pon-
tuou Barroso, a suspensão, supostamente temporária, no caso dos 
homens homossexuais, configura verdadeiro banimento. De outro 
lado, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que, ao se considerar 
que os testes mais recentes são capazes de identificar a presença do 
vírus HIV no sangue em poucas semanas, o prazo de doze meses seria 
excessivo. Em seu voto, determinou que o sangue doado por homens 
que têm relações sexuais com outros homens deve ser armazenado 
por determinado prazo, após o qual seria testado para ser liberado para 
transfusão. E, ao final, considerou a hipótese de se rever os prazos de 
inaptidão em outras situações previstas nos dispositivos questionados.

Ao focar a discussão em torno do prazo necessário para a testagem 
do sangue, a visão divergente negligenciou o principal aspecto em 
discussão: a inclusão da homossexualidade – sob a fórmula “homens 
que fazem sexo com outros homens” – sem qualquer consideração 
acerca da forma como se exerce a relação sexual – de maneira prote-
gida ou não –, como uma conduta de risco que ensejaria a suspensão 
da possibilidade de doação de sangue.

O ponto central da ação não é promover uma revisão de todos os 
critérios e dados científicos utilizados pelo Ministério da Saúde. Até 
porque o Supremo teria pouca expertise para fazê-lo, o que o obrigaria 
a dar um passo atrás e ser mais deferente aos órgãos técnicos respon-
sáveis – que especificamente com relação ao prazo para detecção 
dos vírus HIV e das Hepatites B e C, admitiram que o prazo de dez 
a doze dias é suficiente.

Na verdade, a questão fundamental é a aplicação enviesada de certos 
critérios científicos para discriminar um grupo – ainda que não seja 
expressamente nomeado – homossexuais –, mas identificado pela 
conduta que o caracteriza – homens que fazem sexo com outros ho-
mens. Em outras palavras, cabe ao Supremo responder, por exemplo, 
se a Constituição permite que dois homens monogâmicos casados 
entre si – cuja união foi reconhecida pelo próprio Supremo em 2011 
à luz da Constituição – sejam impedidos de doar sangue, enquanto 
um casal heterossexual monogâmico possa fazê-lo livremente. Nessa 
hipótese, o comportamento sexual é claramente o mesmo, a única 
diferença é a orientação sexual – e o estigma que a homossexualidade 
ainda parece carregar.

Formatar a discussão como se estivesse em jogo uma interferência 
indevida do Supremo na decisão de órgão técnicos, propondo um 
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minimalismo de ocasião,280 é deturpar a pergunta que foi levada ao 
tribunal. Procurar respondê-la sem adentrar nas premissas da porta-
ria – que considera qualquer relação homossexual uma conduta de 
risco para um homem, é falsear sua solução.

No julgamento de hoje, procurou-se alegar que, por serem recen-
tes – 2014 e 2016 –, não haveria a possibilidade das normas técnicas 
desconhecerem os últimos avanços tecnológicos relativos ao prazo da 
janela imunológica. Foi desconsiderado, contudo, que o trecho das 
normas que restringe as doações por parte de homens homossexuais 
e bissexuais vem sendo reproduzido há quinze anos, e que, diversas 
vezes ao longo da história do sistema hemoterápico, o Ministério da 
Saúde tardou a incorporar os últimos avanços científicos na regula-
ção da doação de sangue – como, por exemplo, levando mais de dez 
anos, a partir de sua primeira tentativa em 2002, para instituir de vez 
em 2013 a obrigatoriedade da testagem por meio do avançado Teste 
de Ácido Nucleico – NAT. Mas, sobretudo, foi deixado de lado um 
aspecto primordial da ação: que preconceitos e visões estereotipadas 
podem influenciar a aplicação de critérios científicos por órgãos 
técnicos, acabando por prejudicar e excluir grupos estigmatizados.

Não há discordância acerca da necessidade de se proteger a saúde 
dos receptores de sangue doado, que aliás, incluem homossexuais. 
E também da necessidade de se incentivar a doação de sangue no 
país. Não apenas em razão da promoção da saúde dos receptores, 
mas, como afirmou o ministro Fux, também em razão das ideias de 
solidariedade e cidadania presentes na Constituição. O que se discute, 
sim, e o que está em jogo no presente caso, é qual deve ser o papel 
do Supremo perante violações de direitos de minorias discriminadas.

280 PEREIRA, Thomaz. Ensino religioso no Supremo: textualismo de 
ocasião. JOTA, 28 set. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/MVEkF2>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.
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ZERO NO ENEM: STF E A 
DEFESA DA TOLERÂNCIA

Ivar A  Hartmann
08 | 11 | 2017

A prova do ENEM é um caso clássico de órgão do Executivo 
aplicando sanções no acesso a um bem escasso tendo  

por critério a opinião do cidadão. 

A decisão monocrática da ministra Cármen Lúcia afastando a pu-
nição às redações do ENEM que ferissem os direitos humanos foi 
muito bem-vinda pelo seu timing. Após diversas decisões e manifes-
tações de órgãos públicos em sentidos conflitantes, a presidente do 
Supremo deu segurança jurídica e tranquilidade aos candidatos de 
todo o Brasil. Mas a decisão foi importante também pelo seu resul-
tado. A regra aplicada desde 2013 é problemática – e provavelmente 
inconstitucional – por diversas razões.

A controvérsia e relevância da questão são peculiares por tratar-se 
do exercício de reflexão e crítica e a da manifestação de opinião no 
contexto do ensino superior. Nos Estados Unidos, a Corte Suprema 
definiu há décadas e com alguma precisão limites generosos para o 
direito de expressar-se. Mesmo assim, existe lá atualmente preocu-
pação generalizada com o potencial efeito censurador de atitudes 
do corpo discente e decisões oficiais das universidades. Colegas são 
criticados, palestrantes convidados são boicotados pelo público ou 
desconvidados pela organização do evento e muito se discute como 
garantir um espaço que incentive e proteja ao mesmo tempo a liber-
dade de expressão, de um lado, e a tolerância e igualdade, de outro.

Lá, como aqui, o contexto específico das universidades ou exame 
para acesso a elas traz uma tensão complicada de se dissipar. Por 
razões diferentes, a liberdade de expressão nesse contexto deveria ser 
ao mesmo tempo mais e menos protegida. O ambiente acadêmico 
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tem por objetivo justamente avaliar a qualidade de ideias.281 É graças 
à capacidade de premiar boas ideias e a sua eficiente articulação que 
o ensino superior contribui de forma decisiva para a formação profis-
sional e comunitária de quem passa pelos seus bancos. O ensino de 
história não é neutro em relação à escravidão e o ensino do direito 
não é neutro em relação ao discurso de ódio. Diferentemente do 
Estado perante o cidadão, a universidade pode e deve discriminar 
em razão da opinião. É sua função, por exemplo, mostrar a alunos 
e alunas a razão pela qual a proteção dos direitos humanos é uma 
conquista histórica decisiva.

Em oposição a essa tarefa das instituições de ensino superior es-
tão as condições nas quais ela deve ser levada a cabo. A avaliação 
do mérito das ideias só é possível em um ambiente que estimule a 
crítica e a contraposição de argumentos e opiniões. Não é por meio 
da doutrinação simplista. Para ficar com exemplo ligado ao tema da 
redação do ENEM no ano passado, em uma discussão de sala de aula 
ou prova, o aluno que afirma não existir imunidade tributária para 
templos religiosos no Brasil deve ser corrigido. Não pode ser tolhido, 
entretanto, se constrói argumento no sentido de remover essa imuni-
dade de nossa Constituição. Seguindo na linha do mesmo exemplo, 
não preenche sua função social uma universidade que não viabiliza 
e estimula a discussão ampla do papel da religião na sociedade e sua 
relação com o Estado.

Essa tensão precisa ser compreendida porque o episódio do ENEM 
inseriu-se em um debate já existente sobre liberdade de expressão e 
ensino superior no qual grupos conservadores defendem a leniência 
para ideias e argumentos intolerantes. Essa posição erra duplamente: 
ao acreditar que isso poderia trazer paridade na aptidão de falar e 
ser ouvido nesses ambientes e ao pretender que a reflexão crítica, 
pilar das universidades, sobreviva em um ambiente de neutralidade 
ideológica.282 Ocorre que a redação do ENEM e sua avaliação não 

281 POST, Robert C. There is no 1st Amendment right to speak on a college 
campus. VOX, 31 dez. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/1st9QG>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.

282 MOREIRA, Adilson Joé; ALMEIRA, Sílvio Luiz de. O ENEM, os 
direitos humanos, a liberdade de expressão e a lógica da dominação. 
Justificando, 12 mar. 2018. Disponível em: <https://goo.gl/xCHdTN>. 
Acesso em: 09 mar. 2018.
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faz parte do ambiente de tensão da liberdade de expressão no ensino 
superior. Ela está deslocada do debate descrito acima.

Em primeiro lugar, porque é um teste da qualidade da argumen-
tação e não da qualidade de ideias. A preparação para a prova de 
redação em exames de acesso ao ensino superior como o vestibular 
e o ENEM historicamente é focada em capacidades de comunica-
ção e estruturação de texto. Os corretores são especialistas, acima 
de tudo, em língua portuguesa. Ninguém cogita que os corretores 
da redação de 2017 sobre “desafios para a formação educacional de 
surdos” precisassem de doutorado em pedagogia e que, em vez disso, 
um doutorado em linguística não seria adequado ou suficiente. É 
por essa razão também que não fazem sentido reclamações de que 
o tema era muito específico.

As competências necessárias para a prova segundo o próprio INEP 
são todas relacionadas a aptidão linguística, capacidade de compre-
ensão do tema proposto e de organização de informações. O critério 
“respeitar direitos humanos” destoa de todos os demais elencados 
na cartilha da prova e de todos os critérios avaliados na redação dos 
vestibulares aplicados há décadas no país. É um estranho no ninho. 
Ao cursar disciplinas de direito constitucional, história brasileira ou 
sociologia contemporânea, a qualidade das ideias é central. O mérito 
da opinião é decisivo nas discussões entre docentes e discentes, mas 
a redação está em um contexto totalmente diferente.

Em segundo lugar, porque a prova do ENEM é um momento de 
contato rápido e superficial para efeitos de avaliação e ranqueamento 
na distribuição de um bem valioso: a vaga na universidade. A prova 
não é parte de uma convivência educativa prolongada como nor-
malmente se estabelece entre professores e alunos. O corretor não 
conhece o candidato, sua história de vida ou o conjunto de ideias e 
crenças do qual o pequeno conjunto de palavras da redação é mera 
parte. Anular a redação nesse cenário, sem conhecimento contextu-
alizado por parte do corretor e sem explicação para o candidato não 
tem nada do efeito pedagógico de um debate em sala de aula sobre a 
conveniência da proteção de direitos humanos. O ENEM não é – e 
nem tem condições de ser – um diálogo.

A escolha sobre correção é feita de forma centralizada por um órgão 
estatal. Não é o reflexo de uma decisão do corpo docente e discente 
de uma instituição específica. Muitos defendem que as universida-
des e seus professores possam restringir mais e de forma diferente a 
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liberdade de expressão de alunos do que o Estado pode restringir a 
dos cidadãos. Mas uma prova centralizada aplicada pelo Executivo 
federal que define o acesso a um bem escasso é um momento que 
pertence mais ao contexto Estado-cidadão do que à relação entre 
universidade e alunos. Talvez uma universidade privada pudesse fazer 
valer sua autonomia acadêmica e pedagógica para calibrar partes de 
sua prova de vestibular de modo a sinalizar certos valores, ainda que 
sem desclassificar candidatos que não manifestam uma determinada 
opinião padronizada na redação.

Mas um órgão governamental não pode adotar uma regra tudo ou 
nada de anulação com base em um conceito vago que exige a discri-
minação de opinião independentemente da qualidade com que tal 
opinião foi argumentada. A prova do ENEM, portanto, não pertence 
ao debate sobre liberdade de expressão, reflexão crítica e tolerância 
no ambiente universitário. É, na verdade, um caso clássico de órgão 
do Executivo aplicando sanções no acesso a um bem escasso tendo 
por critério a opinião do cidadão.

Quando o episódio é analisado por esse ângulo, os problemas que 
levaram à correta intervenção judicial ficam muito mais claros.

O critério definido para anular as provas é vago demais e não per-
mite aplicação minimamente padronizada.283 Todas as discussões 
produtivas e relevantes sobre direitos humanos envolvem ideias que 
poderiam ser caracterizadas como “desrespeito” a determinada posição 
legal atual ou hipotética. A conveniência da imunidade tributária de 
templos religiosos é uma delas. É porque, de modo geral, proteger 
mais um direito de um grupo significa restringir um pouco um direito 
de outro.284

Ao adotar um conceito tão vago e ambíguo como critério para pe-
nalização da nota de candidatos, o INEP criou as condições perfeitas 
para a restrição excessiva da manifestação do pensamento. Aplicar 
conceitos mais ou menos vagos para definir quando essa liberdade 
deve ser restringida é tarefa extremamente sofisticada que desafia 
magistrados experientes com conhecimento de jurisprudência e li-

283 NAGIB, Romulo. Os direitos humanos na redação do Enem. JOTA, 
27 out. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/doRW93>. Acesso em: 
09 mar. 2018.

284 FOLHA DE S.PAULO. Direitos humanos no Enem. 07 nov. 2017. 
Disponível em: <https://goo.gl/2dYBLh>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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teratura sobre dogmática de direitos fundamentais. Em um contexto 
no qual o candidato cidadão realiza prova pontual visando à obtenção 
de um recurso escasso distribuído pelo Estado, como delegar essa 
tarefa difícil aos corretores de prova do ENEM?

O INEP deve submeter à polícia e ao ministério público uma reda-
ção com indícios de racismo ou antissemitismo de modo a averiguar a 
possível ocorrência de crime. O candidato não pode praticar crime na 
prova, independentemente do que disser o edital do ENEM. Mas não 
há lei no Brasil que proíba falar de desrespeito dos direitos humanos. 
O INEP, como órgão do poder Executivo, ao penalizar determinada 
opinião sem base em decisão judicial ou mesmo previsão legal, está 
realizando nada menos que censura prévia.

Por último, é preciso tratar do resultado prático da regra de direitos 
humanos. Os candidatos e a população não têm acesso à explicação 
detalhada da razão pela qual cada uma das 4798 redações de 2016 
feriu os direitos humanos. Essa diferença relevante em termos de dever 
de fundamentação e transparência também justifica a exclusividade 
do Judiciário na avaliação sobre os limites da liberdade de expressão. 
O pouco que existe é a lista de exemplos de frases que levaram à 
anulação da redação. E esse indício é preocupante.

Segundo a cartilha, o candidato só pode defender restrições de 
direitos humanos quando são operadas pelo Estado, como resultado 
de um acordo social. O candidato pode opinar pela pena de morte, 
mas não a vingança com as próprias mãos. Ocorre que mesmo opi-
niões relacionadas a punições aplicadas pelo governo foram motivo 
para anulação: “a pessoa que não respeita a devoção do próximo não 
deveria ter direito social, como o voto”; “que a cada agressão come-
tida o agressor recebesse na mesma proporção, tanto agressão física 
como mental”.285 A regra dos direitos humanos parece estar sendo 
aplicada de maneira que favorece opiniões em acordo com a atual 
configuração do direito brasileiro.

Especificamente no caso da redação sobre liberdade religiosa de 
2016 os exemplos mostram uma correção que cria risco alto para o 
candidato que propõe inovações. Se o candidato defendesse a revisão 
da imunidade tributária para templos ou mesmo uma nova constitui-

285 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Redação do ENEM 2017: 
cartilha do participante. Disponível em: <https://goo.gl/AriXvN>. Acesso 
em: 29 mar. 2018.
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ção na qual tal imunidade não existisse, teria sua redação anulada ou 
porque traz “ideias que possam ferir o princípio de igualdade entre 
as pessoas, atacando grupos religiosos, bem como seus elementos 
de devoção, deuses e ritos” ou porque manifesta “ideias que levam à 
desmoralização de símbolos religiosos” ou porque o fim da imunidade 
implica “perseguição contra seguidores de qualquer religião, filosofia, 
doutrina, seita, inclusive o ateísmo ou quaisquer outras manifestações 
religiosas”. Em 2015, ao abordarem “a persistência da violência contra 
a mulher na sociedade brasileira”, muitos candidatos podem ter tido 
sua redação anulada por proporem a descriminalização do aborto, 
o que supostamente desrespeita o direito humano à vida do feto.286

Um dos grandes desafios atuais da liberdade de expressão e do 
ensino superior é construir igualdade discursiva real, tolerância e pen-
samento crítico livre nas universidades. Esses elementos são decisivos 
para o contato prologando de cunho acadêmico e pedagógico entre 
corpo docente e discente. Mas a redação do ENEM não está inserida 
nesse contexto. Trata-se muito mais de um caso típico de restrição 
desproporcional da liberdade de expressão pelo poder Executivo. Ao 
criar de forma heterodoxa um critério de qualidade de ideia para a 
prova de redação, o INEP passou a discriminar cidadãos no acesso a 
um bem escasso com base em suas opiniões. O Judiciário cumpriu 
seu papel.

286 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Redação do ENEM 2017: 
cartilha do participante. Disponível em: <https://goo.gl/AriXvN>. Acesso 
em: 29 mar. 2018.
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DIREITO DE PESSOAS TRANS NO SUPREMO

Juliana Avila | Juliana Cesario Alvim Gomes | Ligia Fabris Campos
24 | 11 | 2017

Por melhores que sejam as intenções manifestadas no Supremo,  
com a adoção das condicionantes ora propostas corre-se o risco  

de que se mude tudo para que tudo continue como está.

Mais uma vez, a questão de identidade de gênero bateu às portas do 
Supremo.287 Mais uma vez, o primeiro caso sobre direitos de pessoas 
trans na corte pós-88 se perdeu no labirinto do Supremo288 e ficou 
para depois. O resultado que começou a se delinear na sessão de 
anteontem, apesar de configurar um avanço na defesa de direitos 
das pessoas trans, levanta importante questões procedimentais e 
substantivas que não devem passar em branco.

Do ponto de vista procedimental, é relevante notar que, da primeira 
vez que entrou em pauta, o julgamento do RE 670.422 foi interrom-
pido a pedido do Ministro Marco Aurélio, justamente para que fosse 
julgado em conjunto com a ADI 4275, da qual é relator. Um dos 
motivos apontados é de que, ao contrário do RE, a ADI contaria com 
maior participação social pela via de amicus curiae.289 Além disso, a 
ADI trata de questão objetiva e abstrata e não se restringe à discussão 
da mudança de gênero, como o RE, mas aborda também a questão da 
alteração do nome sem a realização de cirurgia de transgenitalização.

287 CAMPOS, Ligia Fabris. O gênero bate às portas do Supremo. JOTA, 
18 nov. 2015. Disponível em: <https://goo.gl/gZL72n>. Acesso em: 09 
mar. 2018.

288 GOMES, Juliana Cesario Alvim; CAMPOS. Ligia Fabris. Direitos de 
pessoas trans e o labirinto do Supremo. JOTA, 19 set. 2017. Disponível 
em: <https://goo.gl/KmN3E9>. Acesso em: 09 mar. 2018.

289 GOMES, Juliana Cesario Alvim. Toffoli, Fux e direitos de pessoas trans. 
JOTA, 19 abr. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/JLK9Tp>. Acesso 
em: 09 mar. 2018.
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Contudo, não havendo quórum suficiente para o julgamento da 
ADI, o RE começou a ser julgado sozinho, sem qualquer discussão 
sobre as razões que haviam levado, anteriormente, a juntar os dois 
casos. Apenas ao final da sessão, no momento do voto do Ministro 
Marco Aurélio, relator da ADI, esse ponto foi levantado. Sem que essa 
questão fosse enfrentada pelo Supremo, o ministro encontrou uma 
forma de contorná-la: pedir vistas do processo, para liberá-lo quando 
houvesse oportunidade de julgar os dois conjuntamente.

Do ponto de vista substantivo, o voto do relator Dias Toffoli – 
que foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Edson 
Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber – julgou procedente o pedido 
do RE, determinando não ser necessária realização de cirurgia de 
transgenitalização para alteração do nome e do gênero no registro 
civil por pessoa trans. Porém, o relator foi além e estabeleceu uma 
série de exigências: 

• a necessidade de que haja decisão judicial para que a mo-
dificação do gênero no registro seja realizada; 

• a anotação nas certidões de que teria havido alteração “por 
força de decisão judicial”, sendo vedada a inclusão do termo 
transexual; 

• a averbação sobre a origem do ato no inteiro teor, que ficará 
em segredo de justiça, sendo vedada sua expedição, salvo a 
requerimento do próprio interessado ou por determinação 
judicial; 

• que determinação judicial a cargo do magistrado compe-
tente por determinar alteração poderá levantar o sigilo do 
inteiro teor do registro, levando-se em conta interesse de 
terceiro e o princípio da segurança jurídica; 

• a mesma autoridade judicial, de ofício ou a requerimen-
to, enviará ofícios determinando a alteração dos registros 
perante diferentes órgão públicos, como por exemplo a 
justiça eleitoral.

O voto representa importante avanço ao reconhecer que a 
Constituição impõe que as pessoas sejam tratadas de acordo com 
o gênero por meio do qual se identificam, afirmam e manifestam, 
sendo inconstitucional a exigência de cirurgia de transgenitalização 
às pessoas trans que queiram alterar seu assento de nascimento para 
adequar seu registro civil. Porém, a sistemática determinada no voto, 
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supostamente buscando resguardar interesses de terceiros, compro-
mete direitos de pessoas trans.

Em primeiro lugar, promove desnecessária, custosa e excludente 
judicialização do procedimento, o que provoca gasto de tempo e 
dinheiro não apenas do interessado, mas também do poder público. 
Além disso, a necessidade de chancela judicial gera incertezas e sujeita 
o direito de autodeterminação da pessoa trans à discricionariedade da 
autoridade judiciária. Se a alteração do registro no caso de pessoas 
trans é um direito fundamental – como o Supremo parece estar 
reconhecendo –, por que seria necessária a intervenção de um(a) 
juiz(a) para concretizá-la?

É verdade que a lei de registros públicos exige decisão judicial 
no caso de alteração do nome posterior ao período de um ano 
após completada a maioridade (art. 57) e tem, ainda, como regra 
geral, a necessidade de decisão do juiz competente, após oitiva do 
Ministério Público, para alterações no registro civil das pessoas 
naturais (art. 109).

Contudo, a lógica registral pressupõe o gênero como uma decorrên-
cia natural da genitália, o que exclui as pessoas trans do seu âmbito 
de aplicação. Enquanto pessoas cisgêneras – que não são trans – não 
se submetem a qualquer procedimento para ter suas identidades de 
gênero respeitadas em seus registros, as pessoas trans têm que enfrentar 
todas as agruras de um processo judicial que tende a ser lento, custoso 
e incerto. Trata-se de um tratamento desigual imposto a uma minoria 
socialmente estigmatizada e marginalizada.

Uma interpretação que considerasse, por exemplo: 

• a constante exposição de pessoas trans a situações vexatórias 
em razão do prenome (art. 55 p. ú.); 

• a possibilidade da substituição do prenome por apelidos 
públicos notórios;

• a falibilidade e as limitações da atribuição do gênero no 
registro civil de acordo com a genitália – como algo que 
pode não expressar a realidade dos fatos, isto é, o gênero 
com o qual a pessoa se identifica –, poderia levar à con-
cretização do direito das pessoas trans sem necessidade de 
intervenção judicial, na sistemática do art. 110, I da LRP. 
Assim, a alteração de nome e gênero de pessoas trans po-
deria ocorrer como ato de mera retificação em cartório.
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Além disso, a solução desenhada pelo ministro relator deixa sem 
respostas uma série de perguntas fundamentais para a realização dos 
direitos de pessoas trans no Brasil. Primeiro, quais serão as condições 
para que o pedido de mudança de nome e gênero seja deferido pe-
la(o) magistrada(o)? Por outro lado, mesmo superada a exigência de 
cirurgia de transgenitalização, serão exigidos outros tipos provas? E, 
ainda, qual será a liberdade de atuação da(o) magistrada(o) diante 
do caso concreto? Com essas perguntas em aberto, é possível que 
muitos dos problemas enfrentados hoje para o reconhecimento da 
identidade de gênero de pessoas trans permaneçam.

Por essa razão, diversos países vêm adotando a diretriz de que a 
alteração do registro pode ser realizada por mero procedimento admi-
nistrativo, sem qualquer requisito médico ou cirúrgico. É o caso, por 
exemplo, das legislações de Argentina, Malta, Colômbia, Dinamarca, 
Irlanda e, a partir de 2018, também da Bélgica.

A judicialização está presente também na possibilidade da(o) ma-
gistrada(o) levantar o sigilo do inteiro teor do registro, levando-se 
em conta interesse de terceiro e o princípio da segurança jurídica. 
Ao depender de interpretação judicial individual, esse mecanismo 
enfraquece sobremaneira a proteção ao indivíduo que teve seu nome 
ou gênero modificado, além de minar um dos mais importantes efei-
tos da decisão do Supremo: o de uniformizar o tratamento judicial 
dessas situações.

Por fim, a necessidade de que a autoridade judicial envie ofícios 
para que se proceda a alteração dos registros perante diferentes órgãos, 
mais uma vez, pode levar à excessiva morosidade e ao incremento de 
custos. Embora o voto do relator tenha deixado claro que essa siste-
mática seria aplicável a órgão públicos, não esclareceu se o mesmo 
valeria para entes privados. Nesse caso, o ônus seria ainda maior, 
considerando-se os inúmeros cadastros e bancos de dados em que 
uma pessoa hoje em dia está inscrita, como empresas de gás, luz, 
telefone, instituições bancárias, etc.

Sem discutir todas essas questões, há grandes chances de que os 
efeitos da decisão do Supremo não sejam sentidos na prática. Dessa 
forma, esse tema tão fundamental à identidade e à dignidade da pessoa 
humana permaneceria sujeito mais à discricionariedade da(o) magis-
trada(o) do que ao direito de autodeterminação da pessoa trans. Além 
disso, a necessidade de decisão judicial para mudança dos registros 
pode, em razão do seu custo e demora, inviabilizar a concretização do 
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direito ao reconhecimento da identidade de gênero por uma parcela 
da população já marginalizada, para quem a falta de acesso à justiça 
é apenas mais uma face de sua exclusão.

Em outras palavras, por melhores que sejam as intenções manifesta-
das no Supremo, com a adoção das condicionantes ora propostas cor-
re-se o risco de que se mude tudo para que tudo continue como está.
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Em 2017, enquanto a Operação Lava Jato avançava sobre 
atores-chave do cenário político nacional, o Supremo Tribu-
nal Federal foi mais e mais provocado a atuar sobre questões 
criminais – seja decidindo teses gerais sobre o funcionamento 
das instituições de justiça, seja resolvendo diretamente o des-
tino de atores políticos em ações penais.

Desde 2002, qualquer um pode sintonizar nas sessões da TV 
Justiça e acompanhar os votos, argumentos e discussões dos 
ministros no plenário, mas essa transparência é insuficiente. 
Há imagens públicas, há informação, mas ainda falta tradução 
e análise sobre o comportamento do tribunal. Quais os casos 
que o tribunal deveria ter decidido, mas não o fez? Quais as 
implicações políticas de um pedido de vista, de uma mudança 
de pauta, ou de uma decisão individual liminar? Como as mu-
danças de posição dentro do tribunal podem ser entendidas 
no contexto político mais amplo? E, fora do tribunal, como 
as estratégias de diferentes atores têm moldado a pauta e as 
decisões do Supremo? Quais os efeitos políticos mais amplos 
de uma mudança aparentemente pequena no regimento in-
terno do tribunal? Quais os outros fatores e preocupações – 
políticas, sociais, econômicas – estão por trás dos argumen-
tos constitucionais feitos no Supremo Tribunal Federal?

Este livro reúne um ano de análises sobre essas questões. 
Além de um diário crítico dos principais problemas, temas 
e impasses dentro do Supremo – ou orbitando o tribunal e a 
Constituição, na Praça dos Três Poderes – ao longo do ano 
de 2017, reflete também um esforço coletivo de repensar e 
aperfeiçoar o funcionamento das nossas principais institui-
ções constitucionais.
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