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APRESENTAÇÃO
Constituido em 2002, o grupo Recife Estudos Constitucionais
(REC/CNPq) envolve pesquisadores do Programa de Pós-Graduação
em Direito da Universidade Católica de Pernambuco tendo como
objetivo o estudo e a pesquisa em temas relativos à Jurisdição
Constitucional e Democracia evidenciando as nuances jurídicas e
políticas do processo de constitucionalização de direitos. O grupo tem
por objetivo promover a compreensão interdisciplinar do fenômeno
jurídico-constitucional, articulando perspectivas desenvolvidas
pela Filosofia do Direito, Filosofia Política, Sociologia Jurídica,
Hermenêutica e Economia, construindo coletivamente referenciais
metodológicos para análise do fenômeno jurídico-constitucional na
contemporaneidade. Em sua estruturação atual, contempla três linhas
de pesquisa que se articulam em torno da compreensão do fenômeno
constitucional em perspectiva plural:
Linha 1) História das Ideias Jurídicas, Decolonialidade e
Constitucionalismo na América Latina;
Linha 2) Diálogos Institucionais e Tutela Multinível dos
Direitos;
Linha 3) Direito, Arte, Democracia e Cultura.

Os trabalhos aqui apresentados reúnem ensaios e reflexões dos
integrantes do grupo REC/CNPq entre os anos de 2016 a 2021, em
blogs com grande visibilidade nacional tais como CONJUR, Empório
do Direito, Justificando e Dissenso. Org. No conjunto, constituem o
testemunho do permanente diálogo mantido pelo grupo com temas
emergentes no contexto da democracia constitucional brasileira. Os
textos foram organizados em ordem cronológica, permitindo ao leitor
reconstruir historicamente o processo de deterioração das instituições
nacionais bem como os desafios a que estamos submetidos enquanto
nação. Estão contemplados nas análises os impactos do protagonismo
judicial na articulação entre os poderes, os desafios da revolução
digital diante da expansão de campanhas massivas de desinformação,
4

os desenhos assumidos pelo federalismo brasileiro particularmente
no que se refere ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, e as
questões relativas a uma persistente cultura autoritária no contexto de
um passado colonial que continuamente se atualiza.
Para facilitar a contextualização do texto, ao final de cada capítulo,
deixamos a indicação da data de publicação original, bem como o link
para o texto publicado em seus veículos de origem. O livro marca
também a disposição do grupo em contribuir para a consolidação de
uma cultura democrática no Brasil. O grupo REC/CNPq disponibiliza
os seus canais de comunicação para todos os interessados e conhecer
nossas pessquisas no Instagram (@recifeestudosconstitucionais) e no
Facebook (REC - Recife Estudos Constitucionais). Agora, em parceria
com o Instituto Publius, o grupo REC/CNPq apresenta este livro
desejando uma boa leitura a todas e todos.
Recife, outubro de 2021
Glauco Salomão Leite
Gustavo Ferreira Santos
João Paulo Allain Teixeira
Marcelo Labanca Corrêa de Araújo
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ANTONIN SCALIA: CONSERVADORISMO
E COERÊNCIA NA SUPREMA CORTE DOS
EUA

Flávia Santiago Lima
Glauco Salomão Leite

O falecimento recente de Antonin Scalia, decano da atual
composição da Suprema Corte americana, surpreendeu o mundo
jurídico e político daquele país, que agora se depara com o desafio da
indicação de um novo magistrado pelo Presidente democrata Barack
Obama, em seu último ano de mandato, e a declarada disposição
republicana em bloquear o processo no Senado, com o objetivo
de assegurar a oportunidade de nomeação pelo próximo Chefe
do Executivo. Deste modo, tem-se mais um capítulo da histórica
contenda entre republicanos e democratas para, através de suas
indicações, moldar a Suprema Corte às suas preferencias políticoideológicas.
Para além da política, a substituição de Scalia não será fácil. Ao
longo de quase três décadas atuando como Justice, este ficou conhecido
por uma série de posições polêmicas e, às vezes, inusitadas. Era
notado pelo seu humor refinado e pelo viés um tanto midiático, que
lhe distinguia da tradição consolidada de discrição entre os juízes
da common law. Sua constante presença em programas de televisão,
entrevistas e palestras em universidades lhe garantia a posição de juiz
popular, a despeito de sua conhecida e pública oposição ao projeto de
televisionamento das sessões do tribunal1 . E, ao consolidar-se como o
condutor da ala conservadora da Suprema Corte, assegurava voz a estes
grupos no tribunal. Mais que isso, propunha – e encontrava seguidores
1

Antonin Scalia, compareceu perante uma Comissão do Senado, apresentando seus
fundamentos para que a legislação nesse sentido não fosse aprovada. Cf. BAUM,
Lawrence. The SupremeCourt. Ohio: CQ Press, 2010, p. 16-17.
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– de controvertidos métodos de interpretação constitucional, que
aplicou veementemente em seus julgados.
Scalia e a “reviravolta conservadora” na Suprema Corte
Indicado por Ronald Reagan em 1986, Scalia foi aprovado por
unanimidade pelo Senado (98 x 0). Sua chegada à Suprema Corte deve
ser compreendida no contexto das severas críticas dirigidas às Cortes
Warren e Burger, consideradas ícones de um ativismo judicial liberal,
sobretudo na proteção dos direitos e liberdades individuais. Como
resultado desse protagonismo, viu-se o considerável alargamento
dos conteúdos do direito à igual proteção das leis (equal protection) e
do devido processo substantivo (substantive due process), previstos na
14ª Emenda Constitucional. Convictos de que o Tribunal também
deveria desempenhar uma função “educadora” e “moral” na vida
política americana, a Suprema Corte não hesitou em enfrentar delicadas
controvérsias éticas e morais que suscitavam grande polêmica na
esfera pública. Dessa época, são emblemáticos os casos Brown v. Board
Education (1954), em que se entendeu como ilegítima a discriminação
racial nas escolas, e Roe v. Wade (1973), pelo qual a Corte reconheceu
o direito ao aborto.
Assim, com a aposentadoria do Chief Justice Earl Warren, a Corte
Burger (1969-1986) inaugurou uma fase de inconstância entre a
confirmação da linha liberal-progressista e afirmação de uma pauta
conservadora. O Tribunal se mostrou menos conservador do que era
esperado, considerada a maioria de juízes indicados por presidentes
republicanos. Esta tendência se verificou nos julgados sobre regulação
econômica, ambiental e proteção aos trabalhadores; mantida a linha de
defesa quanto aos direitos civis, com decisões de inconstitucionalidade
de leis estaduais e federais que previam distinção de tratamento entre
homens e mulheres. Porém, os criticados precedentes liberais em
matéria processual penal, ainda que não tenham sido propriamente
revistos, deixaram – em algumas oportunidades – de ser aplicados2 .
2

BAUM, Lawrence. The Supreme Court. Ohio: CQ Press, 2010, p. 23.
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A Suprema Corte tornou-se alvo, desse modo, de críticas dos
representantes das mais diversas orientações políticas. A pressão
sobre o Tribunal atingiu seu ápice a partir do controverso Roe v.
Wade. A decisão dividiu – e ainda divide – a opinião pública e gerou
uma notável mobilização dos grupos conservadores. Na doutrina
jurídica, o debate não é menos controverso, com questionamentos –
que se estendem até hoje – sobre todos os aspectos da manifestação
“ativista” do tribunal 3.
Neste cenário, deu-se início a uma reação política conservadora
capitaneada pelo Presidente Richard Nixon, no que foi seguido por
Reagan. Este, ao anunciar a indicação de Scalia, destacou que em toda
sua vida política havia defendido o princípio segundo o qual a Suprema
Corte deveria interpretar o direito, em vez de criá-lo. Isso já demostrava
a pretensão de mudança de rumos na atuação do Tribunal, que teria
em Scalia a grande liderança de uma renascença conservadora.
Preservando a vontade dos Founding Fathers: originalismo
e textualismo como métodos de interpretação
Scalia tem seu nome vinculado a posições conservadoras dentro
da Corte, especialmente pela vigorosa defesa do originalismo e do
textualismo como métodos adequados de interpretação constitucional.
Sua posição como um dos expoentes do “originalismo” (ao lado de
Robert Bork), está assegurada em sua obra “A matter of interpretation:
Federal Courts and the Law” e, mais recentemente, em “Reading law: the
interpretation of legal texts” (em co-autoria com Bryan A. Garner). Assim,
foi tido como o responsável pelo revigoramento dessas doutrinas
jurídicas nos últimos anos. Para ele, os juízes não deveriam aplicar a
constituição de acordo com suas visões particulares sobre o “que deveria
3

Sobre a decisão e suas conseqüências para a academia jurídica e mobilização dos
grupos conservadores, o trabalho de Robert Post e Reva Siegel oferece uma ampla
explicação. POST, Robert; SIEGEL, Reva. Roe rage: democratic constitutionalism
and backlash. Yale Law School, Public Law Working Paper n. 131, p. 1-67, 2007.
Disponível em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=990968.
Acesso em: 18 nov 2011.
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ser constituição”, tampouco poderiam ter a pretensão de corrigi-la. Caberia
à Suprema Corte aplicá-la levando em conta o seu texto, da maneira
como os constituintes o conceberam. Adverte que o textualismo não
é sinônimo nem de interpretação literal, nem de niilismo: as palavras
possuem limites semânticos e qualquer interpretação que ultrapassar
essas fronteiras é ilegítima 4. Contra o textualismo, ressaltava Scalia, é
comum indagar como se deve proceder na hipótese de o texto legal
apresentar ambiguidades. Na tentativa de rebater seus oponentes,
defendia que primeiro o intérprete deveria tentar encontrar o significado
original dos termos utilizados pela lei e, depois, deveria saber quais as
implicações práticas decorrentes desse significado em contextos atuais.
O originalismo, dessa forma, contribui com o textualismo e orienta o
juiz na sua tarefa interpretativa.
Assim, essa doutrina defende que é possível extrair um sentido
razoável das cláusulas constitucionais, determinável pelo seu texto
e pela intenção dos constituintes (original intent). Uma Corte, sob tal
perspectiva, não poderia valer-se de suas funções para acrescentar algo
que não foi contemplado pelos framers.
As críticas ao ativismo judicial, neste ponto, defendem que a
constituição não é uma constituição se ela pode ser substancialmente
modificada ao sabor da vontade de alguns juízes. Sendo assim, onde o
texto ou a história constitucional não oferece uma resposta inequívoca
ao caso a ser decidido, a Corte deve adotar a autocontenção e deixar
o tema a ser enfrentado no processo deliberativo democrático. A
constituição, afirma Scalia, nem proíbe tudo que é ruim, nem obriga
tudo que é bom. Suas imperfeições devem ser corrigidas pelo próprio
povo mediante o processo de reforma constitucional, e não através
das Cortes, que não possuem legitimidade democrática para tal
finalidade.
Seguindo tal raciocínio, Scalia buscou situar o Tribunal numa
posição que, ao seu ver, não comprometeria a vontade democrática dos
4

SCALIA, Antonin. A matter of interpretation: Federal Courts and the Law.
Princeton: Princeton University Press, 1997. p. 24
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legisladores. Em sua abordagem, o direito ao aborto, ao contrário do
que fora decidido em Roe, não está assegurado em nenhuma parte do
texto constitucional, sendo extravagante extrair tal conclusão do direito
à privacidade. Por isso, tendo em conta que o direito ao aborto não
é matéria constitucional, as deliberações sobre esse assunto deveriam
ser realizadas na esfera política, por legisladores democráticos, e não
por juízes não-eleitos.
Do mesmo modo, Scalia costumava exemplificar suas teses
originalistas com a problemática da pena de morte. Defendeu que tal
pena nunca fora vedada pela constituição, nem que tal proibição teria
sido a pretensão dos constituintes, tanto que era amplamente utilizada
nos processos criminais. Portanto, caberia aos Estados-membros,
através de suas instâncias representativas, decidir pela sua adoção ou
não da pena capital.
Vê-se, desse modo, que os originalistas, como Scalia, são refratários
à ideia de uma living constitution, isto é, um documento que tem a
capacidade de acompanhar uma realidade social dinâmica e que teria
no Tribunal um dos principais responsáveis pela sua interpretação
evolutiva. O problema, aponta o originalismo, é que se a constituição
não é um documento estático, então alguém está fazendo tais alterações.
E esse “alguém” está promovendo essas mudanças de acordo com a
sua visão sobre o que é esta constituição. Logo, se se pensa que esse
“alguém” é um grupo de juízes, consequentemente a constituição
não passaria de uma coleção de ideias que tais intérpretes impuseram,
arbitrariamente, à comunidade política. Assim, seria preciso reconhecer
que à Corte Suprema não teria sido conferida nenhuma autoridade para
emendar a Constituição sob o pretexto de interpretá-la.
Ao longo de 29 anos, coerência teórica
Mesmo defendendo posições polêmicas, Scalia buscou manterse coerente à sua filosofia constitucional, ainda que o método
interpretativo por ele proposto resultasse em decisões controvertidas.
Foi o que se constatou em Obergefell v. Hodges, ocasião em que a
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Suprema Corte reconheceu a legitimidade do casamento homoafetivo.
Sendo voto dissidente, Scalia considerou a decisão um “golpe judicial” e
uma “ameaça à democracia americana”. Por outro lado, conduziu a maioria
da Corte na polêmica decisão (5×4), em que se defendeu que a 2a
Emenda Constitucional assegurava ao indivíduo o direito a possuir
armas de fogo para fins de autodefesa (District of Columbia v. Heller).
Interessante notar que a menção às decisões de Tribunais
estrangeiros, prática incentivada sob o chamado “cosmopolitismo
constitucional”, também é compreendida como manifestação inadequada,
por implicar no desconhecimento das fontes tradicionais do direito.
Sobre o tema, é constantemente citada a crítica de Scalia na decisão
do caso Lawrence v. Texas, em que afirma que a citação de julgado da
Corte Européia de Direitos Humanos seria mais um recurso para o
ativismo judicial.
Curiosamente, embora seus posicionamentos sejam enquadrados
numa agenda conservadora, observa-se que a adesão ao originalismo
poderia conduzir a conclusões, por vezes, surpreendentemente tidas
por liberais. De fato, Scalia representou uma importante liderança
no Tribunal em significativos julgamentos que ampliaram os direitos
individuais dos acusados em matéria criminal (Crawford v. Washington),
bem como reconheceram o direito ao protesto com a queima da
bandeira americana, como decorrência da liberdade de expressão
(Texas v. Johnson).
Em uma das decisões mais criticadas da Suprema Corte, a proferida
em Bush v. Gore, a qual determinou a vitória das eleições presidenciais a
favor do candidato republicano, Scalia manteve-se na apertada maioria
(5×4). Quando questionado por eventuais inconsistências na decisão
do Tribunal, respondia aos seus opositores: “Get over it!”.
É certo que Scalia deixou uma marca singular na história da Suprema
Corte e da vida política estadunidense. Suas perspectivas teóricas não
representaram um consenso doutrinário no meio acadêmico, tendo
recebido críticas contundentes. Isso, porém, não diminui a importância
da contribuição que deixou. Em tempos de decisionismos judiciais e
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alquimias interpretativas, Scalia oferece um exemplo positivo sobre a
necessidade de haver transparência e coerência sobre a maneira como
as Cortes devem interpretar a constituição. E não apoderar-se dela.
Publicado no Site Justificando Terça-feira, 16 de fevereiro de
2016
Link: http://www.justificando.com/2016/02/16/antoninscalia-conservadorismo-e-coerencia-na-suprema-corte-doseua/
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O ATIVISMO INESPERADO: QUANDO
A CORTE PROMOVE RETROCESSO EM
DIREITOS FUNDAMENTAIS

Flávia Santiago Lima
Glauco Salomão Leite

A recente decisão do STF sobre o princípio da presunção de
inocência provocou polêmica em amplos setores da sociedade. O
acórdão proferido na última semana representou uma significativa
alteração em sua jurisprudência, pois, desde o precedente firmado
no HC n. 84.078/MG, de 2009, o Tribunal vinha entendendo que
não poderia haver execução provisória de condenação, já que era
necessário aguardar o trânsito em julgado da sentença. A partir de
agora, com a condenação por Tribunais de segunda instância, mesmo
cabendo recurso, o réu já será obrigado a iniciar o cumprimento da
pena.
Diante da interpretação firmada pela Suprema Corte, boa parte da
comunidade jurídica revelou preocupação com esse novo entendimento,
ao passo que algumas poucas instituições o enalteceram, a exemplo
de segmentos da Magistratura e do Ministério Público, levantando a
bandeira contra a impunidade. Nessa esteira, conhecidas figuras do
meio jornalístico abriram matérias para comentar o acórdão falando
que o STF havia acabado com a “farra dos recursos”.
Como se sabe, a maioria da Corte foi conduzia pelo voto do Min.
Teori Zavaski, sendo dissidentes os Min. Marco Aurélio, Celso de Mello,
Ricardo Lewandowsky e Rosa Weber. Em sua fundamentação, o Min.
Zavaski iniciou ressaltando duas questões que deveriam ser enfrentadas
no equacionamento da controvérsia: “(a) o alcance do princípio da
presunção da inocência aliado à (b) busca de um necessário equilíbrio
entre esse princípio e a efetividade da função jurisdicional penal, que
deve atender a valores caros não apenas aos acusados, mas também à
23

sociedade, diante da realidade de nosso intricado e complexo sistema
de justiça criminal.”.
A respeito do princípio da presunção de inocência, o referido
magistrado não deixou de tecer considerações, ainda que genéricas,
sobre a relevância desta garantia constitucional para um processo
criminal condizente com o Estado de Direito. De tal garantia,
decorreria a necessidade de existir “reserva de dúvida acerca do
comportamento contrário à ordem jurídica” atribuído ao acusado.
Porém, segue o Ministro, “a eventual condenação representa, por
certo, um juízo de culpabilidade, que deve decorrer da logicidade
extraída dos elementos de prova produzidos em regime de
contraditório no curso da ação penal”. Assim, a sentença condenatória
em primeiro grau significaria a superação da presunção de inocência
por um juízo de culpa, “embora não definitivo, já que sujeito, se
houver recurso, à revisão por Tribunal de hierarquia imediatamente
superior.”. Na sequência, o Min. Teori Zavaski argumenta que é
precisamente perante os Tribunais de segunda instância que se
exaurem as possibilidades de discussão sobre fatos e provas que
levaram à condenação do acusado: “noutras palavras, com o julgamento
implementado pelo Tribunal de apelação, ocorre espécie de preclusão
da matéria envolvendo os fatos da causa.”.
O argumento, como se vê, parte de premissas questionáveis.
Desnecessário haver maiores esforços interpretativos para perceber
que o modelo adotado pela CF/88 acerca da presunção de inocência
determina que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, LVII). Portanto, o
preciso momento a partir do qual alguém pode considerado culpado
é com o trânsito em julgado da condenação e não com a sentença
de primeira instância, nem com o acórdão de Tribunal de segundo
grau. Duvidosa, desse modo, a ideia segundo a qual com a sentença
condenatória em primeira instância a presunção de inocência restaria
“superada” por um juízo de culpa. A CF não autoriza tamanha
antecipação de culpa.
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Além disso, a circunstância de que nos Tribunais de segundo grau
se encerram as oportunidades para discutir a valoração de fatos e provas
não significa reconhecer o trânsito em julgado de eventual condenação
por tais Cortes. Ora, por “trânsito em julgado”, como determina a
CF, quer-se afirmar que não há mais possibilidade de recurso algum
contra a decisão condenatória. Em suma, as alternativas de defesa do
réu teriam se esgotado. Se é assim, não há como tornar definitiva a
formação de culpa por Tribunal de segundo grau se contra sua decisão
ainda cabem recurso especial (por violação à legislação federal) e/ou
recurso extraordinário (por violação à CF). O fato de que, em tais
recursos, não se admitir a rediscussão de fatos e provas certamente
não é o mesmo que sustentar que não se pode questionar coisa alguma.
Tanto é assim que, segundo o decano do Tribunal, o Min. Celso de
Mello, cerca de 25% dos recursos em matéria criminal que chegam ao
STF são acolhidos integralmente. Portanto, ao menos perante nosso
sistema constitucional, as decisões de segundo grau, porque passíveis
de recurso, não podem diminuir a presunção de inocência de alguém.
Sob outro viés, o Min. Teori Zavaski argumentou a necessidade
de equilibrar a garantia da presunção de inocência com a efetividade
da função jurisdicional em matéria penal, em ordem a resguardar
“valores caros” à sociedade. Embora isso não tenha sido referido em
seu voto, a referência à ideia de equilíbrio sugere tratar a presunção
de inocência como princípio jurídico a ser ponderado com outros
interesses, o que, ao menos em tese, justificaria flexibilizações mediante
sopesamentos. Ocorre que, se esta fosse a linha argumentativa pensada
pelo magistrado, a presunção de inocência, tal como prevista na CF,
não é princípio, e sim regra. E, como tal, deve ser aplicada em toda
sua inteireza. Não estaria sujeita a ponderações ou sopesamentos.
Afinal, que exceções a CF trouxe ao determinar que a formação da
culpa depende do trânsito em julgado da sentença? Nenhuma. Então,
deve-se seguir a lógica do tudo ou nada.
Além disso, o magistrado considerou que o ajuizamento de recursos
perante os Tribunais Superiores poderia ser causa de impunidade, pois,
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diante da morosidade do Poder Judiciário, haveria o risco de se alcançar
a prescrição, ocasionando a extinção de punibilidade do crime. Trata-se
de argumento meramente consequencialista, sem qualquer respaldo
constitucional. Nenhuma pessoa razoável concorda com a permanência
de situações de impunidade por crimes cometidos. No entanto, isso não
legitima subverter o sentido de um preceito constitucional. O direitos
e garantias individuais consubstanciam escudos do indivíduo em face
do próprio Estado. A persecução penal, desse modo, só pode ser
validamente conduzida se realizada dentro das regras do jogo fixadas
constitucionalmente. O fato de existir morosidade no Poder Judiciário
não é motivo suficiente para relativizar uma importantíssima garantia
constitucional, como o é a presunção de inocência. Afinal, por acaso
a “conta” pela falta de uma política séria, racional e minimamente
eficiente contra a morosidade deve ser paga pelo indivíduo? O Estado
não pode transferir para este o peso da responsabilidade da ausência
de uma política pública nessa área.
Pelas mesmas razões, não se pode culpar o réu em um processo
criminal pelo fato dele ter ajuizado recursos contra decisões de
Tribunais de segundo grau. Em primeiro lugar, porque, se cabe recurso,
é pelo fato de a decisão não ter transitado em julgado. Em segundo
lugar, porque, inerente a um processo judicial democrático, é assegurado
o direito à ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes.
Observe-se: cuida-se do direito à ampla, e não à restrita defesa.
Como se nota, apesar de toda a discussão em torno do ativismo
judicial do STF, não se imaginava que ele se empenharia num ataque aos
direitos fundamentais, justamente contra uma das maiores conquistas
do Estado de Direito: a presunção de inocência. Pelo visto, em vez de
o STF envidar esforços como protagonista de um diálogo institucional
na formulação de uma política judiciária consistente que levasse em
conta a celeridade processual, reformulação do Direito Processual Penal
e redução de suas próprias competências (que inviabilizam sua própria
atividade), elegeu o pior meio para resolver problemas do próprio
Judiciário: retroceder na tutela dos direitos fundamentais.
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Importante refletir sobre o próprio papel institucional que o STF
acabou assumindo com essa decisão. A ele, enquanto guardião da
constituição, cabe interpretá-la da maneira como ela é, e não como seus
integrantes gostariam que ela fosse. Caso não se enxergue a constituição
como uma realidade concreta e objetiva, que se descola das decisões
da Suprema Corte, então somos forçados a reconhecer que se vive um
realismo jurídico em grau máximo e a constituição apenas existe pela
voz do Tribunal. É afirmar, a constituição não teria voz própria. Assim,
os constituintes teriam apenas aprovado um conjunto de sugestões
e conselhos, os quais poderiam ser seguidos ou não, de acordo com
pragmatismos e conveniências invocados pelos juízes da Corte.
Neste cenário, considerando que a decisão afrontou literalmente
um enunciado constitucional de sentido clarividente, o STF não
atuou apenas como “legislador positivo”. Tampouco atuou como
poder reformador, pois os direitos e garantias individuais não podem
ser esvaziados nem por emendas constitucionais (art. 60, §4º, CF).
A Corte se transubstanciou em poder constituinte permanente, ou
seja, em autoridade política soberana, capaz de reescrever cláusulas
constitucionais como lhe aprouver.
Se pensarmos que as constituições são, sobretudo, instrumentos
garantistas, inclusive contra as maiorias, a uma Corte Constitucional
não é reconhecida a prerrogativa de relativizar garantias individuais em
nome de clamor social, da opinião pública ou de qualquer forma de
pressão política. Menos ainda quando existem problemas estruturais
relacionados à lentidão da prestação jurisdicional. Em última análise,
essa suposta opinião pública acabaria se transformando em critério
legitimador de decisões judiciais, especialmente quando tais decisões
não são permitidas pelo sistema jurídico-normativo, mas que atendem
às reivindicações das multidões. Por isso, equivocado o argumento
segundo o qual “nos Estados Unidos é assim e o condenado já cumpre
a pena de imediato”. Ocorre que, por essas bandas, não é assim e se
exige trânsito em julgado da condenação. Da mesma forma, enquanto
lá se permite a pena de morte, aqui, esta é taxativamente vedada. E pela
27

mesmíssima constituição que determina o trânsito em julgado para a
formação da culpa de uma pessoa. Ou também vamos relativizar a
proibição da pena de morte a depender de eventuais pressões políticas
conjunturais ou clamor social?
A ser assim, o direito perde em sua autonomia para responder de
forma consistente às demandas de uma sociedade complexa. Por isso,
entendemos que a Corte cedeu onde deveria ter sido a grande âncora
do nosso constitucionalismo tropical. Agindo dessa maneira, contribuiu
com a erosão de sua própria legitimidade, num caminho sem volta.
Se o Tribunal quis zelar por valores caros à sociedade brasileira,
como dito no voto do relator, deveria ter escolhido agir na proteção
intransigente da constituição e das garantias individuais, contra tudo e
contra todos. Deveria ter mostrado à sociedade brasileira que segurança
jurídica não é adequação à “opinião pública”, mas certeza de que
questões jurídicas serão tratadas juridicamente.
Publicado no Site Emporio do Direito em 23/02/2016
Link: https://emporiododireito.com.br/leitura/o-ativismoinesperado-quando-a-corte-promove-retrocesso-em-direitosfundamentais
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QUEM ADERE À CULTURA PUNITIVISTA
PRESSUPÕE QUE NUNCA SERÁ UMA DE
SUAS VÍTIMAS

Adriana Rocha de Holanda Coutinho
Flávia Danielle Santiago Lima
Glauco Salomão Leite
Gustavo Ferreira Santos
João Paulo Allain Teixeira
José Mário Wanderley Gomes Neto
Luiz Henrique Diniz
Marcelo Labanca Corrêa de Araujo.

É evidente o crescimento, nos últimos anos, de uma cultura
punitivista que vê no Direito Penal um instrumento redentor.
Quem adere a essa cultura do linchamento pressupõe que nunca
será uma de suas vítimas. Normalmente, divide as pessoas entre as “de
bem” e as “outras”, e, evidentemente, o seu lugar no primeiro grupo
parece garantido.
Temos a impressão, como professores de Direito Constitucional,
que a cada dia fica mais difícil ensinar temas de direitos fundamentais.
Nas aulas, o conteúdo que queremos passar disputa com conceitos
muito arraigados, aprendidos em casa, na mídia e na rua. Temos que
afirmar claramente que eles, ali naquela sala, estão entre os que mais
gozam de direitos na prática e que eles circulam livremente, falam o
que pensam e creem no que bem entendem, sem temer uma violência
estatal pelo exercício dessas liberdades. Temos que chamar a atenção
de que a cultura que põe direitos humanos no centro ainda está longe
de ser realidade para boa parte da população.
A expectativa da sociedade alimenta agentes estatais que assumem
uma postura de heróis. Quanto mais espetáculo, mais aplausos. Quanto
mais aplausos, maior é o show. O problema é que esse não é o papel
do Poder Judiciário. As decisões judiciais não devem ser orientadas
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pelo calor de uma plateia ávida por punições exemplares e decretadas
num cenário de “vale-tudo”. Nós, o povo, conferimos aos juízes
importantes garantias de independência (vitaliciedade, inamovibilidade,
irredutibilidade de subsídios), justamente para que possam julgar
com base nas leis e na constituição, ainda que isso contrarie maiorias
ocasionais e parte da opinião pública (não raro deturpada por alguns
meios de comunicação). Daí falarmos em uma função contramajoritária
(e não necessariamente antidemocrática) das cortes.
Daí que, na linguagem política brasileira, já se tem intensificado
o uso de um novo conceito, precisamente o de “populismo judicial”
para denunciar aquelas práticas em que a decisão judicial parece
estar sobretudo motivada por razões de índole política, em vez de
jurídicas. Em vez de cederem ao populismo judicial, magistrados
deveriam ser os principais atores a lembrarem à sociedade que direitos
e garantias individuais existem para proteger qualquer pessoa, e não
somente aquelas por quem nutrimos simpatia e admiração. Sim, numa
democracia, meu rival não deixa de ter direitos por ser meu rival.
Juízes criminais ativos na investigação — um misto de juiz,
delegado e membro do Ministério Público — não são figuras estranhas
nas democracias constitucionais. Porém, em grande parte dos países,
os juízes responsáveis por acompanhar investigações e a produção
de provas ficam apenas com essas funções. Reconhece-se que estão
tão contaminados pela investigação que não têm o distanciamento
necessário para julgar. Aqui, o juiz-herói será, também, o responsável
pelo julgamento.
Nesse contexto, parece inevitável criticar a recente decisão do juiz
Sergio Moro, por ocasião do desencadeamento da 24ª fase da operação
“lava jato”, em que se determinou a condução coercitiva do ex-presidente
Lula para prestar depoimento de cunho investigatório. Ao fundamentar
sua decisão, o juiz Sergio Moro ostentou as seguintes razões:
– Argumenta que a medida é necessária, pois, em depoimentos
anteriormente designados para sua oitiva, teria havido tumulto
provocado por militantes políticos, como o ocorrido no dia
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17 de fevereiro de 2016, no Fórum Criminal da Barra Funda,
em São Paulo. No confronto entre polícia e manifestantes
contrários ou favoráveis ao ex-presidente, “pessoas ficaram
feridas”.
– Receia que tumultos equivalentes se repitam, com o que a
oitiva deles, na mesma data das buscas e apreensões, reduziriam,
pela surpresa, as chances de ocorrência de eventos equivalentes.

E, mais à frente, reiterou a razão fundamental para desferir a
ordem de condução coercitiva:
– Por outro lado, nesse caso, apontado motivo circunstancial
relevante para justificar a diligência, qual seja evitar possíveis
tumultos como o havido recentemente perante o Fórum
Criminal de Barra Funda, em São Paulo, quando houve
confronto entre manifestantes políticos favoráveis e
desfavoráveis ao ex-presidente e que reclamou a intervenção
da Polícia Militar.
– Colhendo o depoimento mediante condução coercitiva, são
menores as probabilidades de que algo semelhante ocorra,
já que essas manifestações não aparentam ser totalmente
espontâneas.
– Com a medida, sem embargo do direito de manifestação
política, previnem-se incidentes que podem envolver lesão a
inocentes.
– Por outro lado, cumpre esclarecer que a tomada do
depoimento, mesmo sob condução coercitiva, não envolve
qualquer juízo de antecipação de responsabilidade criminal,
nem tem por objetivo cercear direitos do ex-presidente ou
colocá-lo em situação vexatória.

A grande questão é que, nesse caso, o juiz se afastou da própria
jurisprudência consolidada do STF, bem como se ateve à decisão que
não se aplica exatamente à questão sob exame. Se dos casos proferidos
pelo STF só se tem admitido a condução coercitiva na hipótese restrita e
excepcional na qual a testemunha e acusado não atenderem à intimação,
como justificar — a partir de uma noção de integridade do Direito —
que a decisão do juiz Sergio Moro foi constitucionalmente adequada?
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O juiz Moro, ele próprio, reconhece que o ex-presidente já tinha
atendido a uma intimação sua, mas, para o “bem da ordem pública”,
resolveu determinar a condição à luz do pensamento probabilístico
segundo o qual, com tal medida, se poderiam evitar os tumultos e
prejuízos, anteriormente registrados no último depoimento colhido
do Lula.
É fácil, pois, identificar a falta de fundamentação consistente para
legitimar a decisão de condução coercitiva, eis que, segundo consta
de seu teor, em nenhum momento, o ex-presidente Lula se negou a
atender ordem de intimação. À míngua, pois, de razão suficiente para
a decretação de tal ordem judicial, outra não parece ser sua motivação
senão a de criar um fato político, um grau tal de comoção social em
que o anticristo seria o líder maior do partido que hoje ocupa a cadeira
da Presidência da República.
Tal linha de argumentação, que não obstante possa não
corresponder a verdadeira intenção do magistrado, sem dúvida alguma
soa como hipótese provável que muitos segmentos da sociedade têm
considerado. Destarte, torna-se inevitável reconhecer que, além de uma
justiça midiática, esse modo específico de proceder, que se apoia na
restrição indevida de direitos fundamentais e na exposição de pessoas
ao público como se condenadas fossem, além de promover verdadeira
involução do Estado Democrático de Direito, contribui para inaugurar
uma perigosa prática institucional em que, em nome da luta pelo poder,
admite-se a adoção de todas as medidas possíveis (constitucionais ou
não; legais ou não) tendentes a afastar dirigentes de cargos eletivos
para os quais foram legitimamente eleitos.
Há, ainda, nesse tipo de conduta, um mal ainda mais perverso: o
desperdício de nossa experiência histórica, que, desde nossa primeira
Constituição, tem sido marcada por golpismos e autoritarismos. A
punição a todo custo, especialmente das autoridades políticas máximas,
revela, portanto, outra face perversa em sua capacidade de fazer
implodir garantias institucionais e constitucionais, que foram lenta e
arduamente conquistas às duras custas pelo povo brasileiro.
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O Supremo Tribunal Federal decidirá esta semana sobre a
possibilidade ou não de ser o parlamentarismo objeto de Emenda
Constitucional. O parlamentarismo não está no rol narrado artigo 60,
§ 4º, da Constituição da República de 1988, que define as matérias que
não podem ser objeto de deliberação, conhecidas como “cláusulas
pétreas”.
Um dos temas mais significativos da teoria constitucional brasileira,
desde a promulgação da nossa Constituição, tem sido a discussão do
alcance de sentido do termo cláusula pétrea. O artigo 60, no § 4º,
expõe de forma aparentemente taxativa que “não será objeto de deliberação
a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o
voto direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os
direitos e garantias individuais”. A impressão inicial é que esse comando
normativo abrangeria a totalidade dos limites materiais ao poder de
reforma constitucional, que, em nosso país, é usualmente concretizado
através de emendas constitucionais e, excepcionalmente, por meio de
revisão (artigo 3º do ADCT).
A dúvida, porém, no que tange à discussão em torno da mudança
do sistema de governo para o parlamentarismo, decorre sobretudo
do fato de que é a única matéria, em toda a nossa história, que já foi
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submetida duas vezes à consulta popular, tendo sido, nas duas vezes,
rejeitada.
A primeira fez parte de um acordo para garantir a posse do
vice-presidente João Goulart, após a renúncia do presidente Jânio
Quadros. A Constituição de 1946 foi emendada às pressas para trocar
o presidencialismo pelo parlamentarismo. A Emenda Constitucional 4,
de 2 de setembro de 1961, retirou poderes do presidente da República,
que passou a compartilhá-los com o Conselho de Ministros. Fazia parte
do acordo a consulta popular, que, quando feita, em 1963, decidiu pelo
retorno ao presidencialismo.
A segunda vez foi decidida na Assembleia Constituinte de
1987/1988. Os constituintes optaram por manter o presidencialismo,
mas inseriram norma no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (ADCT) prevendo uma consulta popular cinco anos
após a promulgação da Constituição de 1988. Em 1993, foi realizada
a consulta, que confirmou a opção presidencialista.
O que deve ser decidido, agora, é se essa dupla rejeição pelo
titular do Poder Constituinte, o povo, tem consequências em matéria
de limitação do poder de reforma. Apesar de inexistir cláusula explícita
vedando a discussão sobre o parlamentarismo, haveria alguma limitação
implícita?
Apesar da clareza do texto constitucional, o STF já proferiu diversas
decisões que acolhem a possibilidade de construções interpretativas,
elevando o âmbito de proteção dos direitos individuais. E isso tem
ampliado a fronteira que separa o “querer” do Congresso, órgão que
responde pela reforma da Constituição, e a vontade do constituinte,
que optou por retirar do alcance da mudança determinados conteúdos,
preservando a própria essência da Constituição.
Exemplo claro da mencionada ampliação foi o reconhecimento
da intangibilidade dos direitos para além do artigo 5º, como o da
anterioridade tributária (ADI 939-7/ DF) ou o caso da aplicação
imediata da nova regra sobre coligações partidárias eleitorais (ADI
3.685/DF), que deu ao STF a oportunidade de defender que “além de
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o princípio constitucional da anterioridade eleitoral conter em si mesmo
elementos que o caracterizam como uma garantia fundamental oponível
até mesmo à atividade do legislador constituinte derivado, a burla ao que contido
no art. 16 da Constituição ainda afronta os direitos individuais da
segurança jurídica e do devido processo legal” (grifo nosso).
No dia 16 de março, o STF enfrentará, em sede de mandado
de segurança (MS 22.972, Rel. Min. Teori Zavascki), uma discussão
doutrinária deflagrada logo após o plebiscito de 1993, que cristalizou
o sistema presidencialista em nosso ordenamento, rejeitando, por meio
de consulta direta (um raro exemplo de exercício pleno da soberania
popular no Brasil), o parlamentarismo como sistema de governo.
Reforçou-se, desde então, a ideia de que o comando do artigo 2º do
ADCT restaria plenamente realizado, tendo sido o sistema de governo
escolhido em definitivo, ao menos enquanto a Constituição continuasse
em vigor.
A questão do sistema de governo, de fato, repercute diretamente
na compreensão de outros princípios, como o direito ao voto direto (no
parlamentarismo o primeiro-ministro pode ser escolhido indiretamente
pelo Legislativo), o respeito à autonomia federativa (possibilidade ou
não de governos estaduais e municipais parlamentaristas) ou, ainda, o
princípio da separação dos poderes (já que o presidente da República
teria de si deslocado um leque considerável de atribuições). Por isso,
a interpretação favorável a uma mudança de sistema de governo por
meio de emenda constitucional não pode deixar de abordar de forma
suficiente outras consequências até então pouco exploradas, tanto no
âmbito doutrinário, quanto no jurisprudencial.
O ministro Teori Zavascki, relator do Mandado de Segurança que
decidirá sobre a constitucionalidade de proposta de Emenda 20-A,
deflagrada há mais de 20 anos, precisará de argumentos sólidos para
defender, se for o caso, a pertinência de uma proposição que afetará
a história constitucional brasileira, que, em 127 anos de República, só
conheceu um único e breve momento parlamentarista (1961/1963)
tido por muitos como um “golpe branco”, pois retirou de João Goulart
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a legítima pretensão de governar o país, devendo-se lembrar que tal
episódio ocorreu em um cenário onde as forças políticas restavam
enfraquecidas e divididas tal qual o nosso momento atual, não obstante
as diferenças no plano político-econômico mundial.
Serão basicamente três grandes indagações para o problema: (i) se
o sistema presidencialista seria cláusula pétrea, argumento reforçado em
face das rejeições populares acima referidas; (ii) não sendo o sistema
presidencialista cláusula pétrea, se haveria necessidade de manifestação
expressa do povo, através da consulta plebiscitária; (iii) caso haja a
mudança no texto constitucional, se tal mudança teria eficácia imediata
ou somente para as próximas eleições.
A primeira posição (i) toma o rol de cláusulas pétreas como aberto.
Admite que há outras cláusulas além daquelas literalmente citadas pelo
Texto Constitucional. No caso da discussão sobre o parlamentarismo,
daria força especial à consulta popular, congelando a possibilidade de,
através do poder constituinte derivado, rever o tema. É a posição que
dá maior dignidade à consulta realizada, o que é paradoxal, já que,
as cláusulas pétreas significam uma barreira à decisão majoritária.
Em respeito à consulta popular, essa interpretação cria uma vedação
absoluta ao poder de reforma.
A segunda (ii) é minimalista em relação ao rol de cláusulas pétreas.
Considera que apenas há vedação absoluta quando o Poder Constituinte
expressamente vedou a reforma. Essa vertente, por sua vez, subdividese em duas. Uma primeira defende que a consulta popular seria apenas
uma forma de ativar o Poder de Reforma com data certa para acontecer.
Independentemente do resultado da consulta, o Poder de Reforma
estaria autorizado a revisitar a matéria.
Já a segunda vertente daria à consulta um status especial, mas não
impõe um limite intransponível ao Poder de Reforma. Exige apenas que
ato de igual natureza, portanto com igual força legitimadora, a consulta
popular, desfaça o poder limitador criado pela consulta anterior, o
que autorizaria, desse modo, a mudança do sistema de governo para
o parlamentarismo.
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A terceira posição (iii), que admite a mudança do sistema de
governo brasileiro, considera que, com base na experiência constitucional
republicana recente, na qual a solução parlamentarista foi estrategicamente
ativada e implementada para obstruir o legítimo exercício do Presidente
da República (Jango), qualquer modificação que venha a ser aprovada
somente poderia ter efetividade para o governo subsequente.
A preocupação maior, sobretudo para os espíritos desarmados
das conveniências políticas de última hora, é sem dúvida sobre o
momento da aplicação da decisão do STF na hipótese de autorização
ao Poder de Reforma para transpor eventuais limites à mudança do
presidencialismo para o sistema parlamentarista, o que daria ao Poder
Legislativo poderes nunca antes concedidos ou imaginados. Se a escolha
for pela constitucionalidade da proposição, não parece razoável supor
que a mesma tática equivocada e já julgada pela história, ocorrida em
1961, seja novamente ressuscitada, permitindo a esse Congresso que
aí está, eleito dentro de uma outra sistemática, a ampliação de suas
funções e de suas competências.
Caso o STF adote posicionamento que permita a mudança,
entendemos que a eventual Emenda à Constituição não pode significar
uma mudança aplicável de imediato, mas deve regular um futuro novo
governo eleito diretamente. Há de dar-se ouvido aos ecos das gerações
presentes e passadas que vivenciaram, em sua plenitude, as mudanças
com todas suas consequências decorrentes.
A soberania popular retratada expressamente como princípio
constitucional, concretizada através do voto, da iniciativa de lei popular,
do plebiscito e do referendo, não pode e não deve ser expressão
morta ou valor menor nos argumentos técnicos que serão expostos
no julgamento do dia 16 de março. Em tempos de utilitarismo jurídico
que parece tudo justificar, a vigília diária pela resistência da Constituição
nunca foi tão necessária.
Publicado no CONJUR no dia 15 de março de 2016, 17h03
Link: https://www.conjur.com.br/2016-mar-15/stf-analisartres-grandes-indagacoes-parlamentarismo
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“Ora, uma coisa são garantias constitucionais, outra coisa os
direitos, de que essas garantias traduzem, em parte, a condiç
ão de segurança política ou judicial. Os direitos são aspectos,
manifestações da personalidade humana em sua existência
subjectiva, ou nas suas situações de relação com a sociedade,
ou os indivíduos, que a compõem. As garantias constitucionais stricto sensu são as solenidades tutelares, de que a lei
circunda alguns desses direitos contra os abusos do poder”.
Rui Barbosa

Os últimos acontecimentos merecem uma reflexão detida à luz
dos fundamentos que embasam um Estado Democrático de Direito.
De início, destacamos que, em um sistema republicano, nenhum
cidadão possui um direito de não ser investigado ou processado. Os
que cometerem crimes devem ser responsabilizados. Não há, portanto,
justificativa plausível para, por motivações político-ideológicas, proteger
uns e perseguir outros. Entretanto, uma Democracia Constitucional
pressupõe o reconhecimento de garantias individuais que devem
orientar toda a atuação do Estado-juiz, tais como o devido processo
legal, a ampla defesa, o contraditório e vedação de provas ilícitas. Essas
garantias não devem ser vistas como um obstáculo à punição de pessoas
que praticaram ilícitos, mas sim como condições de possibilidade de
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um processo judicial democrático. Ignorá-las é retroceder a um modelo
de estado de exceção.
No contexto de uma intensa polarização política que se vivencia
no país há alguns meses, surgem na imprensa gravações de conversas
entre o ex-presidente que estava assumindo um ministério e a atual
mandatária. O curioso é que eram interceptações telefônicas feitas no
mesmo dia em que foram produzidas. Em meio a reações em torno do
conteúdo da conversa, apresentada pela grande mídia sob a versão de
prova inequívoca de desvio de finalidade do ato de nomeação do expresidente a ministro da Casa Civil e, pior ainda, de suposta obstrução
à Justiça por parte da presidente da República, alguns questionamentos
precisam ser levantados por quem tem preocupação com o Estado
Democrático de Direito.
A interceptação telefônica está limitada por dois dispositivos
constitucionais.
No primeiro deles, o artigo 5º, X, há uma consagração da
intimidade como direito fundamental. Trata-se, aqui, de norma
principiológica:
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo
dano material ou moral decorrente de sua violação.

O segundo dispositivo é mais específico. Nele, também no artigo 5º,
a própria interceptação telefônica é vedada, sendo, excepcionalmente,
permitida sob reserva de jurisdição, quando voltada exclusivamente a
investigação criminal ou a instrução de processo penal:
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo,
no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma
que a lei estabelecer para fins de investigação criminal
ou instrução processual penal.
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Essa não é uma norma principiológica. É uma regra, não passível
de aplicação proporcional ou de ponderação. Na distinção feita por
Rui Barbosa, em epígrafe, temos uma norma declaratória de direitos,
consagrando a intimidade, e uma garantia que protege especificamente
a comunicação telefônica. Vê-se, então, que o direito à intimidade, base
da proteção constitucional do sigilo das comunicações telefônicas,
não é absoluto, podendo sofrer restrições mediante reserva legal.
Assim, em uma investigação criminal, pode ser necessário interceptar
ligações telefônicas, mas, para isso, é preciso que a autoridade judicial
a determine e dentro dos parâmetros legais. No caso, cuida-se da Lei
9.296/1996, que disciplina o procedimento de interceptação telefônica.
O episódio envolvendo a presidente da República suscita uma
questão extremamente delicada: poderia o magistrado ter levantado o
sigilo e divulgado para toda a mídia o conteúdo da informação objeto da
interceptação telefônica? A Constituição consagra, também no artigo 5º,
a publicidade dos atos judiciais, prevendo, ainda, hipótese de exceção:
LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais
quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem.

Percebe-se desse comando que a preservação da intimidade dos
que foram interceptados deve ser garantida pelo sigilo, e isto constituir
um dever do juiz. O magistrado alegou que não havia intimidade ou
interesse social a proteger. Neste ponto, parece-nos que agiu contra
a Constituição. O dispositivo que veda a interceptação telefônica
transforma o meio em inviolável. A exceção precisa ser interpretada
restritivamente. Não cabe ao magistrado fazer o controle do conteúdo
dos diálogos e decidir se há ou não intimidade a proteger. Tanto é assim
que a Lei 9.296/1996, em seu artigo 8º prescreve que:
A interceptação de comunicação telefônica, de qualquer
natureza, ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos
do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o
sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas.
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Desse modo, preceitos constitucionais e legais vedam a
divulgação de conteúdos obtidos mediante interceptação telefônica,
pois eles apenas devem se prestar ao andamento do processo judicial,
e não para exposição indevida dos diálogos, especialmente quando
objetiva-se causar constrangimentos públicos dos envolvidos. Em
síntese, ao juiz se reconhece o poder de decretar a interceptação
telefônica, mas também o dever de manter essas informações sob
sigilo. Na hipótese de o conteúdo não ter utilidade para o processo
judicial, deverá o juiz inutilizar a gravação, como determina o artigo 9º
da citada lei:
A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão
judicial, durante o inquérito, a instrução processual ou após esta,
em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte
interessada.

Essas considerações nos mostram que, caso ao Judiciário seja
reconhecido o poder de controlar o conteúdo dos diálogos e decidir se
há ou não intimidade a proteger, especialmente quando há autoridades
envolvidas com prerrogativa de foro, os riscos para os indivíduos e
para os direitos fundamentais são enormes. Ao não encontrar crime
em uma comunicação interceptada de um executivo de uma empresa,
por exemplo, um magistrado não pode divulgar os conteúdos das
conversas, nas quais há intrigas entre executivos, estratégias de atuação
em conflitos na empresa, informações sobre relações entre empresa
e poder público, e, ainda, conteúdos atinentes a relações familiares e
afetivas? A divulgação transforma a sociedade em juíza do conteúdo
dos diálogos, em um julgamento moral incontrolável, algo que nada
tem a ver com a autorização excepcional para a interceptação telefônica
que a Constituição prevê. Claramente, autorizar a divulgação viola a
Constituição e é um ato de excesso de poder praticado pelo juiz da
causa. Zelar pela democracia, pela Constituição e pelas regras do jogo
é providência mais que oportuna em tempos de instabilidade política
e social como a que temos hoje instalada no país.
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Pode-se questionar, ainda, o fato de que, nas interceptações,
tenha sido encontrada informação sobre autoridade com prerrogativa
de foro (presidente da República). Nesses casos, deve a autoridade
judicial remeter a informação para a instância com atribuições para
investigar, e a investigação ser autorizada pelo juízo competente. Em
outras palavras, o juiz de primeira instância passou a ser incompetente
a partir do momento da identificação do diálogo com a presidente da
República, em virtude da prerrogativa de função assegurada a esta pela
Constituição. Como dito anteriormente, o regime republicano não se
coaduna com a existência de cidadãos acima do bem e do mal, e mesmo
quem exerce a Presidência do País pode ser investigado, processado
e condenado, desde que sejam seguidas as normas constitucionais e
legais para tanto. Nem mais, nem menos.
A decisão judicial parece, assim, configurar-se quase que como
um manifesto (sem forma, nem figura de juízo) contra ato de
nomeação do ex-presidente Lula para ministro da Casa Civil, do que
propriamente uma mera decisão interlocutória. Mesmo que essa tenha
sido uma prática recorrente do juiz na operação “lava jato”, nesse caso
específico, há de ter-se em mente uma distinção crucial: estava em causa
a gravação de diálogo da presidente da República, pessoa que — pela
Constituição, repita-se — somente pode ser investigada a requerimento
do procurador-geral da República, a quem, pois, em caráter sigiloso,
deveria ter sido remetida a interceptação, caso haja suspeita de que
houve prática de crime. Não foi o que aconteceu. A gravação chegou,
curiosamente, às mãos da grande mídia, antes mesmo de chegar à
Procuradoria Geral da República, o que revela a existência de motivação
política da decisão judicial. Ademais, a interceptação da conversa do
ex-presidente com a atual presidente foi captada horas depois da
decisão de encerramento das interceptação, realizada pelo magistrado.
Vale indagar como, em menos de uma tarde, a imprensa conseguiu
localizar justamente a conversa gravada após haver a liberação do sigilo
de dezenas de horas gravadas? Ao que parece da leitura dos fatos,
alguém próximo ao processo de investigação “vazou” cirurgicamente
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a conversa para a mídia. Ou seja, a fronteira do direito em algum
momento se viu invadida pela política. E os direitos fundamentais,
enquanto trunfos contra as maiorias e as arbitrariedades, se viram
tragados pelas ações estratégicas injustificadas constitucionalmente.
Importante destacar, também, que tem sido frequente o argumento
de que referida nomeação ao cargo de ministro da Casa Civil
configuraria fraude processual e um atentado à função jurisdicional.
No imaginário coletivo, há uma associação entre prerrogativa de foro
e impunidade. No presente caso, muitos têm como certo que o expresidente Lula seria beneficiado pelo STF, composto majoritariamente
por ministros indicados pelo governo petista. É preciso observar um
aspecto fundamental. Em primeiro lugar, ter prerrogativa de foro
no STF significa submeter-se a julgamento único, do qual não cabe
qualquer recurso à instância superior. Sem tal prerrogativa, eventual
processo correria no juízo de primeiro grau, com possibilidades de
inúmeros recursos para o TRF, STJ e, finalmente, para o próprio STF.
Em segundo lugar, não nos parece que o STF possa ser vista como
uma Corte benevolente. Ao contrário, o tribunal tem, ultimamente, se
revelado bastante atuante e ágil no processo e julgamento envolvendo
elevadas autoridades públicas. Não podemos esquecer que foi a
mesma Corte que conduziu o processo do “mensalão”, resultando em
efetivas condenações de pessoas ligadas à própria cúpula do governo
à época. Aliás, seu relator, o então ministro Joaquim Barbosa, foi um
dos mais contundentes na punição dos réus e foi indicado pelo expresidente Lula. E o atual relator, ministro Teori Zavaski, tem agido
severamente em casos de corrupção (veja-se o exemplo da prisão do
senador Delcídio, prisão determinada pelo ministro Teori mesmo fora
da hipótese constitucionalmente prevista para prisão de parlamentar
federal. Trata-se, portanto, de uma prova inequívoca de altivez e
independência da corte, quadro que não deve ser alterado agora.
Desse modo, vemos com preocupação o modus operandi de parcela
das instituições judiciárias que, em nome da punição a qualquer custo,
distorce preceitos legais, ignora garantias constitucionais e cede a
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pressões políticas indevidas. O Poder Judiciário deve decidir com base
na legalidade democrática e na Constituição. Por isso, concedemoslhe garantias de independência, para que seus membros não tenham
que se preocupar com a opinião pública traduzida ao sabor da grande
imprensa. O juiz que cede ao clamor social, que se rende à lógica do
sucesso midiático, que conclama a população em busca de apoio social,
não honra a função que exerce, desconhece os fundamentos de um
Estado Democrático de Direito e contribui com a anarquia social.
Publicado no Site CONJUR em 18 de março de 2016, 17h01
Link: https://www.conjur.com.br/2016-mar-18/nao-cabejuiz-decidir-intimidade-proteger-escuta
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“No decision by the Court is ever final if the nation remains
unsettled and seriously divided over a constitutional issue.” (Fisher,
Louis. Constitutional dialogues: interpretation as political
process. Princeton University Press, 1988, p.233).

Nossa história constitucional é marcada por vários episódios
de instabilidade institucional, arbítrio estatal e violação de direitos
fundamentais. Mesmo com a redemocratização do país, ainda existem
inúmeros obstáculos à consolidação de uma cultura constitucional na
sociedade brasileira.
É evidente que as instituições têm enorme responsabilidade nessa
tarefa. Por isso, assistimos com preocupação a práticas decisórias
recentes que têm ignorado os horizontes fixados pela Constituição
e as conquistas históricas nela cristalizadas. O mais novo exemplo
disso é a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a garantia da
presunção de inocência. Pela maioria de 6x5, a corte abandonou seu
papel contramajoritário de guardião da Constituição, transformando-se
em seu algoz. E pior: no dia do seu 28º aniversário.
Muito já se tem escrito sobre o desacerto da referida decisão.
Aqui, aproveitamos o ensejo desse emblemático caso para ressaltar
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alguns pontos sobre um estilo hermenêutico amplamente difundido
na prática jurídica e que, antes de resultar em práticas concretizadoras
da Constituição, tem contribuído para a sua deturpação semântica e
para uma hipertrofia do Poder Judiciário.

I. Aspectos metodológicos
Na teoria constitucional, bastante conhecido é argumento de que as
constituições escritas se apresentam como um “documento vivo”, que
deve ter a capacidade de acompanhar as transformações sociais, sob
pena de tornarem-se obsoletas.
Dessa maneira, concilia-se a pretensão de permanência da
constituição com a dinâmica social que lhe é subjacente. tribunais
constitucionais e cortes supremas teriam não apenas a legitimidade,
mas também o dever de construir “interpretações evolutivas” do
texto constitucional. O paradigma da “living constitution” acaba por
estimular construções judiciais sobre o sentido e alcance dos preceitos
constitucionais. No direito americano, bastaria citar as decisões da
Suprema Corte em Brown vs. Board Education (1954) e Roe vs. Wade (1973).
No primeiro caso, a corte, abandonando a doutrina dos “separados,
mas iguais”, reconheceu a ilegitimidade das discriminações raciais nas
escolas. No segundo, decidiu-se pelo direito ao aborto com fundamento
no preceito constitucional que reconhece o direito à privacidade. Dessa
maneira, além das reformas constitucionais realizadas pelo legislador
democrático, a Constituição também passa por mutações constitucionais,
verdadeiras mudanças informais no significado do texto levadas a
cabo pelo tribunal.
Embora não se defenda que a constituição seja um documento
estático, as transformações de sentido operadas judicialmente
devem respeitar os limites semânticos impostos pelo próprio
texto constitucional. Assim, as disposições constitucionais
apresentam densidades normativas distintas, ou seja, algumas cláusulas
possuem um grau de indeterminação e vagueza maior que outras. Por
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isso, é mais plausível sustentar interpretações evolutivas em relação a
disposições constitucionais que falam em “liberdade de expressão”,
“igualdade”, “autonomia da vontade”, “livre iniciativa”, dentre outros
termos abertos.
Todavia, na decisão do STF sobre a presunção de inocência, ao
contrário do que se tem afirmado, não estamos diante de um exemplo
de “interpretação evolutiva” da “constituição viva” ou de mutação
constitucional. Desnecessário haver maiores esforços interpretativos
para perceber que o modelo adotado pela CF/88 acerca da presunção
de inocência determina que “ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (artigo 5º, LVII).
Além disso, o artigo 283, do Código de Processo Penal, reproduz,
como não poderia ser diferente, a regra constitucional nos seguintes
termos: “Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em
decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da
investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão
preventiva”. Logo, o sentido manifesto tanto do texto constitucional,
quanto do CPP, é de que o cumprimento da pena em processos
criminais depende do trânsito em julgado da sentença condenatória.
Daí que as ações declaratórias de constitucionalidade ajuizadas
perante o STF tinham como pedido a confirmação da validade do
artigo 283, do CPP, em face do que dispõe o próprio artigo 5º, LVII, da
CF. Curiosamente, tem-se uma situação em que se pede que o tribunal
diga que é constitucional um preceito legal idêntico ao da própria CF,
pois ambos exigem o trânsito em julgado da decisão para o início do
cumprimento da pena. Porém, ao reconhecer que a pena já deve ser
cumprida a partir da decisão de 2ª instância, a corte ultrapassa os limites
semânticos do texto constitucional.
Não existe vagueza, ambiguidade ou qualquer imprecisão sobre o
significado de “trânsito em julgado”. Viu-se, portanto, uma mutação inco
nstitucional mediante a apropriação ou o assenhoramento da constituição
por aquele que deveria atuar como seu defensor. Nessa perspectiva,
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muito pertinente a observação do constitucionalista espanhol Pablo
Luscas Verdú, quando afirma: “o monopólio do conceito e da prática
da Constituição pelos tribunais constitucionais, conduz, às vezes, a
que estes não se limitem a defender e a interpretar, como instância
máxima, a Lei Fundamental, senão a assenhorá-la. Expressando isso
em termos alemães: não se reduzem a ser o Hüter da Constituição,
senão o Herr da mesma.”5.
Há quem não note qualquer diferença entre a decisão do tribunal
sobre a presunção de inocência e a que reconheceu a união estável
homoafetiva. Afirma-se que, nas duas situações, o STF contrariou a
literalidade do texto constitucional. Não entendemos dessa maneira.
Na controvérsia sobre a união estável, a CF se limita a dizer que
é “reconhecida a união estável entre homem e mulher”. Não diz,
portanto, que apenas tal união (entre homem e mulher) será reconhecida.
Além disso, se considerarmos que o ethos da jurisdição
constitucional é a tutela dos direitos fundamentais, a corte acertou
nessa decisão. Deveria igualmente ter se orientado pela proteção das
garantias individuais no caso da presunção de inocência, fazendo valer
a noção de que tais garantias funcionam como “trunfos” (Dworkin)
contra avanços ilegítimos da maioria política ocasional, especialmente
contra uma punitivismo exacerbado do Estado,
Essa decisão, infelizmente, não é um caso isolado nem no próprio
STF, nem no restante do Poder Judiciário. O avanço das discussões
hermenêuticas do Direito superou o exegetismo do positivismo legalista
ao assumir como premissa teórica a distinção entre “texto” e “norma
jurídica”. Embora essa distinção conceitual seja normalmente vinculada
à metódica estruturante de Friedrich Müller, ao menos tal diferenciação
já pode ser inferida de autores como Kelsen (ao falar na “moldura da
norma”) e Hart (quando discute a “textura aberta do direito”).
Dessa maneira, sabe-se que o texto não contém a norma e esta
não vem embutida nos enunciados linguísticos como se ao intérprete
5

LUCAS VERDÚ, Pablo. La Constitución en la encrucijada: palingenesia iuris politici.
Madrid: Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 1994. p. 75-76.
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coubesse apenas uma tarefa de revelação de sentidos. Porém, também
avançamos para reconhecer que, embora “enunciado” seja diferente de
“norma jurídica”, isso não significa que o juiz pode atribuir qualquer
sentido a texto normativo de acordo com a sua visão de mundo.
Uma teoria da interpretação consistente deve apontar os limites da
interpretação jurídica, a fim de viabilizar um controle hermenêutico
das decisões judiciais.
Ao que tudo indica, nossa práxis judicial apenas assimilou (e muito
bem) que o juiz “constrói” a norma, mas esqueceu de realçar a dimensão
do limite da atividade interpretativa. Como resultado, o direito legislado
não oferece minimamente segurança e previsibilidade e cada juiz se
transforma em uma “constituição viva”
Um outro aspecto a ser destacado diz respeito ao uso do método
da ponderação para flexibilizar a garantia da presunção de inocência.
Desse modo, partindo-se da ideia de que a constituição assegura
valores contrapostos (presunção de inocência vs. pretensão punitiva do
Estado), faz-se necessário ponderá-los. Esse argumento foi sustentado
pelo ministro Luís Roberto Barroso. De há muito tempo, a “teoria dos
princípios”, sobretudo nos moldes propostos por Robert Alexy, tem
sido amplamente difundida no Brasil.
Embora este não seja o espaço próprio para a discussão sobre o
tema, sabe-se que tal teoria defende a utilização da ponderação para
solucionar conflitos entre normas principiológicas, especialmente
as que asseguram direitos fundamentais. Mas isso pressupõe que os
preceitos em colisão tenham natureza de princípios, e não de regras, o
que caracterizaria um hard case. Nesse debate, entende-se como princípio
uma norma que determina que algo deve ser implementado na maior
medida do possível respeitadas as limitações fáticas e jurídicas.
Por esse motivo, o princípio é um mandamento de otimização,
que assegura um direito ou dever apenas prima facie, já que são direitos
ponderáveis. As regras, ao contrário, estabelecem direitos ou deveres
definitivos, e não prima facie. Sendo assim, as regras são aplicadas
seguindo a lógica do “tudo ou nada”: ou se verifica, no plano dos fatos,
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a situação descrita na regra e ela deverá ser aplicada integralmente; ou
tal situação não ocorreu e a regra não será aplicada.
No caso dos princípios, já que são preceitos sujeitos a ponderações,
sua aplicação será gradual, admitindo-se níveis diferentes de
concretização. Pois bem, no caso em tela, ao determinar que “ninguém
será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória”, a CF garantiu a presunção de inocência através de regra
jurídica e não de princípio. Em outras palavras, o constituinte fez uma
escolha clara em condicionar o cumprimento da pena ao trânsito em
julgado da condenação, de modo que ninguém será tratado como
culpado antes desse momento.
Argumentos como o da morosidade do Poder Judiciário, número
elevado de recursos e sentimento de impunidade da “sociedade” não
são juridicamente legítimos para relativizar uma garantia constitucional.
Não estamos diante de um hard case. A rigor, tecnicamente, o caso é
de fácil solução. O que se verifica aqui é mais um exemplo de como
essa teoria foi recepcionada equivocadamente no país e como tem sido
empregada de forma distorcida para camuflar decisionismos judiciais.
Com efeito, além da manipulação conteudística da constituição
para encobrir moralismos individuais, foram abertas as portas para a
identificação de um sem-número de novos princípios supostamente
embutidos nos preceitos constitucionais. Sob o argumento de não se
aplicar a “letra fria da lei”, contendo regras jurídicas que deveriam ser
aplicadas em toda sua inteireza, saca-se um princípio como razão de
decidir, arrefecendo o postulado da legalidade e da constitucionalidade
em decorrência de práticas decisórias inconsistentes e reveladoras de
um abuso de princípios6.
No fundo, por não concordarem com a constituinte e a
constituição, o STF deu primazia ao populismo penal de cunho
repressivo, utilizando, equivocadamente, alguns postulados teóricos
no afã no conferir legitimidade à decisão. Deveriam ter ouvido a lição
6

Cf. NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais. São
Paulo: Martins Fontes, 2013.
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do ex-ministro Sepúlveda Pertence: “ é fundamental fugir à tentação
de inserir no direito positivo as nossas convicções sobre o que ele
deveria ser”7.

II. Aspectos institucionais
O fenômeno do protagonismo judicial tem sido verificado em várias
partes do mundo. Uma das justificativas a favor do ativismo tem
sido a proteção dos direitos fundamentais. Não obstante, de toda a
discussão em torno do ativismo judicial do STF, não se imaginava que
ele se empenharia num ataque aos direitos fundamentais, justamente
contra uma das maiores conquistas do Estado de Direito: a presunção
de inocência.
No presente caso, a corte se transubstanciou em poder constituinte
permanente, ou seja, em autoridade política soberana, capaz de
reescrever cláusulas constitucionais como lhe aprouver.
Não que o ativismo judicial seja um mal em si. Entendemos que
práticas ativistas, compreendidas como o alargamento dos espaços
decisórios de um tribunal, podem ser legítimas. Isso vai depender
do sistema constitucional de cada país. Mas é certo que na situação
exposta a corte praticou um ativismo contra a Constituição ao afrontar
sua própria literalidade.
Questão de relevo diz respeito à eventual reversão da decisão
judicial por decisão do Congresso Nacional. Esse ponto traz à tona
o importante debate em torno da supremacia judicial, que envolve
um grau mais elevado de poder a favor dos tribunais. Agindo sob o
paradigma da supremacia judicial, tribunais invocam a autoridade para
determinar o que a constituição significa e essa construção é válida
para toda a comunidade política. Os defensores da supremacia judicial
sustentam que o Poder Judiciário é o responsável pela última palavra
sobre o sentido do texto constitucional.
7

STF – MS n. 20.916/DF, rel. Min. Carlos Madeira, DJ, de. 11.10.1989.
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Em princípio, isso não significa que o Poder Legislativo e o Governo
não participam do processo interpretativo, mas não se reconhece tanta
relevância institucional no papel interpretativo das instâncias políticas.
Estas até podem participar, mas, uma vez proferida a decisão pelo árbitro
máximo das questões constitucionais, a interpretação judicialmente
firmada não está aberta a novas discussões, nem deve ser desrespeitada
por outros órgãos ou autoridades do Estado.
É inegável, portanto, que a supremacia judicial reduz o campo das
deliberações políticas majoritárias, impedindo até mesmo que o Poder
Legislativo, através de lei ou emenda constitucional, se manifeste de
forma contrária à posição sustentada pelo tribunal. Na perspectiva
da supremacia judicial, portanto, os outros poderes devem aceitar a
interpretação judicial da constituição como a correta, senão a única
legítima.
Por outro lado, a doutrina dos diálogos constitucionais desnuda
o centralismo judicial, afastando a noção convencional de que uma
corte, por mais prestígio e credibilidade social que venha a ter, deve ser
considerada a fonte exclusiva do direito constitucional. Desse modo, a
doutrina dos diálogos busca compreender o comportamento judicial
das cortes, a partir da sua relação com os meios de comunicação e a
opinião pública em geral, bem como a partir de suas relações com as
instâncias político-representativas.
Isso significa que a autoridade de uma corte em proferir a “última
palavra” sobre a constituição é relativizada e circunscrita ao caso
concreto, pois a decisão não afasta os múltiplos processos interativos
que podem ser deflagrados a partir deste momento. A tendência é
que interpretação firmada pelo tribunal não será desafiada na medida
em que os demais poderes e a opinião pública considerarem-na
convincente, razoável e aceitável. Do contrário, o debate constitucional
continuará enquanto subsistir dissenso público relevante. E parece ser
este o caso da relativização da presunção de inocência.
Ademais, sabe-se no processo constitucional brasileiro o legislador
não está vinculado às decisões do STF no controle abstrato. Esse
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lembrete é importante para se perceber que não existe empecilho
ao diálogo, de modo que o legislador pode construir interpretações
constitucionais distintas da realizada pela Corte. Mas poder, não é
querer.
Os pontos aqui levantados são apenas algumas das várias e
complexas questões presentes nas discussões sobre interpretação e
metódica do direito. Essas preocupações serão objeto de rico debate
por ocasião do PUBLIUS 2016, congresso de Direito Constitucional
a ser realizado na Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP),
reunindo pesquisadores de várias partes do país, os quais tratarão do
estágio atual da hermenêutica jurídica e práxis decisória dos nossos
tribunais.
Publicado no site CONJUR em 10 de outubro de 2016, 16h06
Link: https://www.conjur.com.br/2016-out-10/stfabandonou-papel-contramajoritario-guardiao-constituicao
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O Supremo Tribunal Federal, em sessão do Plenário do dia 6
de outubro de 2016 (um dia após a data de aniversário de 28 anos da
promulgação da Constituição Federal de 1988), julgou procedente
a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.983, ajuizada pelo
Procurador Geral da República contra a Lei 15.299/2013, do Estado
do Ceará, que regulamenta a vaquejada como prática desportiva e
cultural no Estado.
O resultado do julgamento, em placar apertado de 6 X 5, foi o
seguinte: seguiram o relator, ministro Marco Aurélio, em seu voto
pela procedência do pedido, os ministros Luís Roberto Barroso, Rosa
Weber, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e a presidente da corte,
ministra Cármen Lúcia. De outro lado, vencidos, os ministros Edson
Fachin, Teori Zavascki, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.
Assim como em qualquer outro caso, vários aspectos podem ser
analisados em relação ao julgamento do caso da (in)constitucionalidade
da prática da vaquejada. Este artigo chamará atenção, no julgamento
da ADI 4.983, para o fato de o Supremo Tribunal Federal, ponderando
normas extraídas do texto constitucional, sem seguir uma linha
evolutiva em sua jurisprudência e sem, como deveria, enfrentar com
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mais detalhes precedentes invocados pelo voto vencedor, declarar
inconstitucional uma lei que visava a conferir maior formalidade e
maior possibilidade de fiscalização por parte do Estado a uma prática
esportiva tradicional no país.
De logo, importante deixar patente que não é objeto deste artigo
analisar o acórdão do Supremo Tribunal Federal no seu mérito. Não
se trata, aqui, de assumir posição favorável ou contrária ao julgamento.
Trata-se, isso sim, de analisar como o Supremo Tribunal Federal brasileiro
tem decidido questões importantes para o sistema jurídico do país sem
atender a critérios mínimos no que tange a fundamentação adequada,
atenção aos precedentes e à evolução de sua própria linha jurisprudencial.
O voto do ministro relator invoca, de início, a ponderação de
normas constitucionais. Assume haver conflito de normas sobre
direitos fundamentais — de um lado, o artigo 225, § 1º, inciso VII
(veda práticas que submetam animais a crueldade) e, de outro, o artigo
215 (proteção às práticas culturais). Na sua técnica de “ponderação”,
sem maiores digressões, considera que a prática da vaquejada submete,
segundo pareceres acostados aos autos, os animais a crueldade e que,
assim, deve prevalecer a norma extraída do artigo 225.
Em relação aos precedentes, o voto traz o julgamento do Mandado
de Segurança 25.284, referente à criação da “Reserva Extrativista Verde
para Sempre”, aduzindo o relator da ADI que, com fundamento no
mencionado MS, “o comportamento decisório do Supremo diante da
necessidade de ponderar o direito ao meio ambiente com os direitos
individuais de naturezas diversas tem sido o de dar preferência ao
interesse coletivo”. Embora mencione o “comportamento decisório”,
cita apenas o mencionado acórdão e, mesmo assim, sem revolver a ratio
decidendi do precedente invocado. Ora, sabe-se que o que forma a
identidade do precedente é a holding ou ratio decidendi, ou seja, o conjunto
fático-jurídico analisado pela decisão judicial dita precedente e possa
ser invocada como tal. Não ocorreu no caso.
Seguindo a trilha de se reportar a seus precedentes, invoca, na
sequência, julgamentos relacionados à “briga de galos”: Ações Diretas
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de Inconstitucionalidade 1.856/RJ, relator ministro Celso de Mello,
julgada em 26 de maio de 2011, e 2.514/SC, relator ministro Eros Grau,
apreciada em 29 de junho de 2005. Traz à colação, ainda, “precedente”
ligado à “farra do boi”: Recurso Extraordinário 153.531/SC, apreciado
em 3 de junho de 1997.
Mais uma vez, o ministro Relator, no voto acolhido por mais
cinco ministros do Supremo Tribunal, invoca “precedentes” sem
analisar de forma mais cuidadosa os fatos e os fundamentos que
levaram às respectivas conclusões. Será que não é relevante, por
exemplo, considerar as distinções entre a briga de galo e a farra do boi,
de um lado, e a vaquejada, do outro? Será que não merece a menor
consideração, seja para afastar ou acolher possível distinguish, considerar
que as duas primeiras práticas levam, por finalidade do jogo, à morte
do animal, não sendo esse o caso da vaquejada? Ou que, conforme
expressamente consignado no julgamento da ADI 1.856/RJ, a prática
de brigas de galo é enquadrada no tipo penal do artigo 32 da Lei
9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais)? Importante lembrar que nas
rinhas de galo os animais são submetidos a lutas, usualmente equipando
as esporas dos animais com artefatos cortantes, o que não raro leva
o oponente à morte. Ou que, na farra do boi, os bois eram isolados
e tinham a alimentação suspensa. Após alguns dias, eram colocados
comida e água à sua vista, mas sem que ele pudesse alcançar, chegando
ao desespero. Finalmente, no dia da farra, as pessoas esperavam o
animal para feri-lo até a morte com paus, pedras, chicotes, facas, cordas
e lanças. Mas, nada disso foi revolvido pelo voto vencedor na ADI
4.983. Nenhuma consideração sobre esses ou outros aspectos fáticojurídicos dos “precedentes” invocados; apenas generalidades sobre
suas conclusões e alguns dispositivos constitucionais levantados nos
respectivos julgamentos.
Desses julgados o ministro relator entendeu haver substrato
suficiente para extrair a conclusão: “Cabe indagar se esse padrão
decisório configura o rumo interpretativo adequado a nortear a
solução da controvérsia constante deste processo. A resposta é
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desenganadamente afirmativa, ante o inequívoco envolvimento de
práticas cruéis contra bovinos durante a vaquejada”.
Se estamos tentando analisar o exercício da jurisdição constitucional
e se não temos uma forma que garante chegar a resultados corretos,
quais são os critérios para avaliarmos os julgamentos? Ou seja, até
onde pode ir o juiz constitucional no seu mister? Qual é a diferença
entre uma interpretação absolutamente indefensável (se é que isso
existe) e outra razoável, mesmo que indiscutivelmente errada? Em
suma, o que faz do direito mais um exercício de julgamento razoável,
embora não puramente lógico, do que de aplicação de força arbitrária?
Uma fundamentação satisfatória, adequada, é um caminho. E, para ser
adequada e satisfatória, a fundamentação de uma decisão na seara da
jurisdição constitucional deve estar atenta aos precedentes, bem como
à interpretação evolutiva da Constituição.
Em relação aos precedentes, como antecipado acima, é
fundamental extrair a holding ou ratio decidendi do precedente invocado,
pois aí é que se determinará qual é a norma extraída do caso julgado,
para se saber, assim, a abrangência de sua aplicabilidade a casos futuros.
Os casos futuros devem envolver fatos considerados relevantes
pelo precedente, para que ele seja aplicável, e isso deve ser feito,
evidentemente, revisitando os fatos e os fundamentos do precedente
com detalhe.
Além de estar atenta aos precedentes, a Jurisdição Constitucional
deve estar atenta à interpretação evolutiva da Constituição, como
mencionado acima. Nem os precedentes, nem os princípios ou teorias
de interpretação são capazes, sozinhos, de conferir a racionalidade
pretendida às decisões judiciais. Há, portanto, um outro fator que
deveria ser levado em conta pelos juízes e que talvez funcionasse mais
como um freio do que como um estimulante a posturas excessivamente
discricionárias: a preferência pelo incrementalismo/interpretação
evolutiva, ao invés de se optar por decisões radicais e impactantes.
Na prática do Direito Constitucional norte-americano, a
interpretação evolutiva desempenha papel de grande relevo, tanto no
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campo do devido processo legal como no da criação de novos direitos
não previstos expressamente (por exemplo, o direito à privacidade) e
no da igualdade perante a lei, notadamente a de cunho racial.
Apenas para exemplificar, em 1896, ao decidir o caso
Plessy vs. Ferguson, a Suprema Corte endossou a doutrina do equal but
separate — iguais, mas separados —, forma dissimulada de discriminação
praticada em diversos Estados. Somente em 1954, ao julgar Brown vs.
Board of Education, a corte considerou inconstitucional a segregação
de estudantes negros nas escolas públicas. Entre as duas decisões,
distantes 60 anos no tempo, a Suprema Corte seguiu uma lenta evolução
em sua linha jurisprudencial.
No caso do Supremo Tribunal Federal, não é exatamente o que tem
ocorrido em diversos julgamentos. Verifica-se uma discricionariedade
exagerada que aparece em julgamentos mal fundamentados, em
desconsideração a precedentes e à interpretação evolutiva da
Constituição. Ou, quando esses aspectos são considerados, como foi
o caso do julgamento da ADI 4.983, muitas vezes o são sem o devido
cuidado, alegando-se generalidades, ao invés de demonstrar uma
preocupação com esses fatores de sorte a considerá-los seriamente.
Publicado no CONJUR no dia 19 de outubro de 2016, 7h06
Link: https://www.conjur.com.br/2016-out-19/stf-tomadodecisoes-importantes-atender-criterios-minimos
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PEC DO TETO DE GASTOS NÃO
DIFERENCIA PRIVILÉGIOS DE DIREITOS
EXISTENCIAIS
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Uma ação prioritária do Governo Federal está veiculada em uma
Proposta de Emenda Constitucional (PEC 241/2016 na Câmara dos
Deputados e PEC 55/2016 no Senado Federal) que estabelece um
teto de gastos para a Administração, estabelecendo que os orçamentos,
nos próximos vinte anos, apenas poderão ser aumentados no limite
da inflação do ano anterior. Com essa medida, independentemente
do crescimento da economia, o Poder Público terá um freio nos
seus gastos, não podendo fazer refletir o crescimento em novos
investimentos.
Entendemos que há, na proposta, clara violação do artigo 60, IV,
da Constituição, por tender a abolição de direitos sociais. Pressupõe
a medida que os atuais investimentos são suficientes para o Estado
cumprir suas missões constitucionais e resulta uma proibição de
aumento de investimentos.
A Constituição coloca como um dos objetivos da República
“erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais
e regionais”(artigo 3º, III). Novamente, a redução de desigualdades
sociais é referida na Ordem Econômica, como um dos seus princípios
(artigo 170, VII). No seu preâmbulo, a Constituição cita os direitos
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sociais em destaque, antes de falar de direitos individuais, assumindo,
portanto, um perfil claramente dirigente. De uma maneira geral, a
Constituição dirigente é, sobretudo, uma Constituição ideológica (social)
e transformadora da realidade, a qual não se satisfaz com a manutenção
do status quo.
Assim, a Constituição aponta para um processo crescente de
enfrentamento de questões sociais. Seria razoável pensar em um
congelamento ou redução de investimentos em áreas sociais em uma
fictícia situação na qual teríamos atingido os objetivos constitucionais,
não existindo mais pobreza e desigualdades sociais relevantes. No
entanto, isso não é o que vivemos atualmente.
Direitos sociais exigem a estruturação de serviços para a sua
concretização. Sem Estado, não há direitos sociais. A Constituição de
1988 não deixa espaço para escolhas que desconsiderem a prioridade
desses direitos.
A fixação de um teto linear de gastos faz com que verbas que
financiam serviços que concretizam direitos sociais sejam tratadas com
o mesmo status de verbas que financiam atividades não prioritárias.
Despreza as claras priorizações feitas pela Constituição. Eis o cerne
da questão. A opção política a favor de um dirigismo constitucional
reduz a liberdade de conformação do legislador. Não se trata de uma
constituição-quadro, de matriz liberal, que apenas impõe o que o
Estado não pode fazer. O nosso modelo constitucional, além de fixar
vedações ao legislador, impõe-lhe obrigações de fazer, como se verifica
na concretização dos direitos sociais prestacionais. Desse modo, dentre
as alternativas políticas ao alcance do legislador devem ser excluídas
aquelas que atingem diretamente as prioridades sociais e econômicas
pré-fixadas pelo constituinte. Ignorá-las é esvaziar a dimensão social
da constituição, um dos seus elementos ideológicos mais salientes e
que traduz uma inovadora conquista democrática.
Não se trata de desconsiderar a necessidade de ajustes fiscais,
o que é outro debate. Não estamos defendendo, nem mesmo, que
investimentos na área social não possam ser contidas em uma greve
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crise econômica. O que afirmamos é que qualquer proposta de ajuste
fiscal tem que partir de priorizações que a Constituição estabelece.
Inserir no texto da Constituição esse teto que linearmente contém o
crescimento dos orçamentos é mudar estruturalmente a Constituição.
Significa alterar uma das suas mais claras decisões do constituinte, que
envolve o reconhecimento da dívida social que o país precisa resgatar
e apontar para que a atuação do Estado gradativamente supere essa
dívida.
Como apresentada e aprovada na Câmara dos Deputados, a
Proposta de Emenda Constitucional não diferencia privilégios de
direitos existenciais. Uma política de contenção de gastos públicos e
de ajuste fiscal deve mirar, inicialmente, em despesas desnecessárias,
quando não ilegais. Evidentemente que, em outras despesas, não
orientadas pela opção social da Constituição, há espaço para a
realização de cortes. Tome-se como exemplo as despesas com cargos
comissionados e funções gratificadas ou as despesas com publicidade.
Além disso, temos assistido a inúmeras situações que expressam,
no mínimo, uma contradição nos argumentos que justificam fortes
reduções em áreas sociais, com liberações de recursos com finalidade
política e aumento de vencimentos e subsídios de um conjunto de
categorias.
Ao insistir o Governo na Proposta de Emenda Constitucional,
nota-se uma total subversão nos propósitos constituintes. Em vez da
aprovação de medidas de diminuição de desigualdades e que promovam
direitos sociais básicos, que são condições para a fruição de inúmeros
outros direitos e liberdades, fomenta-se grave retrocesso social, que
aumentará, ainda mais, os níveis de desigualdade e de exclusão no
país, indo no caminho inverso do que está expressamente traçado na
Constituição.
Publicado no CONJUR no dia 8 de novembro de 2016, 8h23
Link: https://www.conjur.com.br/2016-nov-08/pec-2412016nao-diferencia-privilegios-direitos-existenciais
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ELEIÇÃO DIRETA DEVE SER CONVOCADA
CASO CHAPA DILMA-TEMER SEJA
CASSADA

Glauco Salomão Leite

Um dos traços mais salientes das democracias constitucionais
contemporâneas tem sido o crescimento político-institucional dos
Tribunais. Como reflexo disso, constata-se uma transferência sem
precedentes de poderes decisórios das instâncias de representação
para os juízes, dando ensejo ao que Ran Hirschl denominou
“juristocracia” 8. Além disso, não se cuida do mero deslocamento
de questões simples ou corriqueiras para o âmbito judicial, mas de
controvérsias complexas e de elevada voltagem política (megapolitics).
Em resposta a esses estímulos, provenientes de vários fatores,
convém ressaltar, as Cortes podem assumir posturas distintas,
oscilando entre práticas ativistas ou de autocontenção, o que
repercute invariavelmente no nível de interferência judicial na esfera
dos outros atores estatais.
Nesse contexto, encontra-se em pauta um tema de enorme
relevância político-jurídica. Como é de conhecimento público,
provavelmente o Tribunal Superior Eleitoral julgará nesse semestre a
ação em que se pede a cassação da chapa Dilma-Temer. Se esta corte
concluir pela cassação, isso acarretará a perda de mandato de Temer,
tornando-se vagos os cargos de presidente e de vice-presidente da
República. O aspecto que nos interessa nessa oportunidade consiste em
discutir qual o procedimento adequado de escolha do novo Chefe do
Poder Executivo, supondo eventual condenação decretada pela Corte
Eleitoral. A pergunta pode ser formulada da seguinte forma: deve-se
convocar eleição direta, de modo que os cidadãos possam escolher
8

HIRSCHL, Ran. Towards juristocracy: the origins and consequences of the new
constitutionalism. Harvard University Press, 2004.
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livremente um novo representante ou, ao contrário, tal escolha será
realizada, indiretamente, pelo Congresso Nacional?
Uma possível resposta à pergunta acima tem como fundamento
o artigo 81, da CF, que disciplina a hipótese de dupla vacância no
comando do Poder Executivo federal:
Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente
da República, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a
última vaga.
§ 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período
presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta
dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma
da lei.

Depreende-se, em primeiro lugar, que a CF demanda novas
eleições quando os cargos de presidente e vice-presidente da
República estiverem definitivamente vagos. Dessa maneira, se a dupla
vacância ocorrer nos dois primeiros anos do mandato presidencial,
haverá eleições diretas 90 dias após aberta a última vaga. Porém, se ela
se verificar nos últimos dois anos, as eleições serão indiretas, pelo
Congresso Nacional, 30 dias após a abertura da última vaga. Nas
duas situações, os eleitos apenas completarão os mandatos dos seus
antecessores (artigo 81, §2º, CF). A ser desse modo, eventual cassação
da chapa Dilma-Temer, no segundo biênio do mandato presidencial,
ensejaria a incidência da regra que determina a realização de eleições
indiretas pelo Congresso Nacional.
Por outro lado, a Lei 13.165/2015 (Minirreforma Eleitoral)
introduziu significativa mudança no artigo 224 do Código Eleitoral,
precisamente no capítulo atinente à nulidade da votação. Referido
comando, em seu caput, inicialmente prevê situação que torna
prejudicado o pleito eleitoral quando a nulidade atingir mais da metade
dos votos do país nas eleições presidenciais. Porém, logo adiante
determina que sejam realizadas novas eleições na hipótese de perda de
mandato decorrente de condenação pela Justiça Eleitoral, por decisão
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transitada em julgado, seja qual for o número de votos anulados. Eis
o seu teor:
Art. 224
(....)
§ 3º A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento
do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de
candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito
em julgado, a realização de novas eleições, independentemente
do número de votos anulados.
§ 4º A eleição a que se refere o § 3º correrá a expensas da Justiça
Eleitoral e será:
I – indireta, se a vacância do cargo ocorrer a menos de seis
meses do final do mandato;
II – direta, nos demais casos.

Com a alteração legislativa acima, seria adotada como regra geral a
eleição direta, salvo se a vacância se concretizar a menos de seis meses
do final do mandato presidencial. Desenha-se, com isso, um aparente
conflito normativo na hipótese de o TSE decretar a cassação da chapa
Dilma-Temer, pois, seguindo-se o disposto no artigo 81, CF, a forma de
escolha se daria pela eleição indireta, ao passo que o Código Eleitoral
impõe eleição direta.
Em mais um episódio de judicialização da megapolítica, o ProcuradorGeral da República (PGR) ajuizou ação direta de inconstitucionalidade
(ADI 5.525), em que defende a inconstitucionalidade dos §§ 3º e 4º,
do artigo 224, na redação conferida pela Minirreforma Eleitoral, por
contrariarem o artigo 81, da CF, que prevê uma disciplina específica
para a dupla vacância dos cargos de presidente e de vice-presidente
da República. Segundo seu entendimento, por haver um regime
constitucional próprio para tal situação, seria inadmissível qualquer
mudança por lei de menor hierarquia.
O pressuposto dessa linha argumentativa é de que a CF, ao regular
a dupla vacância no Poder Executivo federal, não atrelou tal situação
a qualquer fato específico que lhe dê causa. Dito de outro modo, a
65

dupla vacância poderia ser resultado de algum fato posterior às eleições
reputadas legítimas (morte, renúncia ou impeachment dos titulares),
bem como de vícios existentes nas próprias eleições e que viessem a
justificar a cassação do diploma ou a perda de mandato por decisão
do TSE (como se daria nos casos de compra de votos ou “caixa dois”,
por exemplo). O ponto central dessa tese é que, ofertando tratamento
exaustivo à dupla vacância no âmbito federal, a CF não deixou espaço
para disciplina extravagante através de lei infraconstitucional. Por isso,
a Minirreforma Eleitoral seria, nessa parte, inválida.
Dissentimos, contudo, dessa posição. Com efeito, essa interpretação
apenas considera a textualidade dos diplomas normativos em questão,
não levando em conta as distinções realizadas na própria prática
jurisprudencial desde longa data e que salientam as diferenças entre a
dupla vacância tal como prevista no artigo 81, CF e a perda de mandato
ou cassação do diploma por decisão da Justiça Eleitoral. De fato, apenas
a título de exemplificação, em 2008, o TSE cassou o mandato do então
governador da Paraíba, Cássio Cunha Lima, e do seu vice, José Lacerda
Neto, em decorrência da prática de abuso de poder econômico durante
as eleições. De acordo com a decisão, o cargo de governador deveria
ser ocupado por José Maranhão, que ficou em segundo lugar no pleito
eleitoral. Adotando o mesmo entendimento, em 2009, a Corte Eleitoral
atribuiu a chefia do Poder Executivo estadual à Roseana Sarney, em
virtude da cassação do governador eleito no Estado do Maranhão,
Jackson Lago, e do seu vice, Luís Carlos Porto, por terem cometido
abuso de poder político também nas eleições. Esses dois casos são
suficientes para se perceber que existe um entendimento consolidado
na jurisprudência eleitoral segundo o qual a perda de mandato oriunda
de eleições ilegítimas é situação distinta daquela prevista na CF referente
à dupla vacância. Aqui se observa que nos casos antes referidos, o TSE
não os compreendeu como dupla vacância, pois, do contrário, não teria
determinado a imediata posse aos candidatos vencidos nas eleições.
Caso o Tribunal compreendesse que aquelas situações se enquadrariam
no conceito de dupla vacância, deveria ter determinado a realização de
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novas eleições, que poderiam ser diretas ou indiretas, conforme cada
constituição estadual9.
Em reforço ao que se afirmou, convém rememorar que, de acordo
com o Supremo Tribunal Federal, a sucessão para os cargos do Poder
Executivo estadual e municipal, em decorrência de dupla vacância, é
tema que se insere na autonomia de cada ente federativo, cabendolhes regulamentá-la nas respectivas Constituições e Leis Orgânicas.
Dessa maneira, embora a CF preveja, para a dupla vacância do Poder
Executivo Federal, eleições diretas nos primeiros dois anos e indiretas
no último biênio, tal norma não é de reprodução obrigatória para
os outros entes federativos, não se adotando, aqui, o princípio da
simetria10. Assim, por exemplo, uma Constituição estadual poderia
determinar eleições diretas nos três primeiros anos e indiretas apenas
no último ano do mandato do governador. O fundamental, contudo,
é que exista nova eleição, mas se esta será direta ou indireta é questão
a ser disciplinada pelos Estados e Municípios. Não se trata, portanto,
de matéria de Direito Eleitoral, situada na competência privativa da
União (artigo 22, I, CF) e sim de auto-organização dos poderes locais,
enquanto projeção de sua autonomia político-constitucional. Ora, se
a sucessão dos governadores eleitos (Cássio Cunha Lima e Jackson
Lago) foi regida pela legislação federal vigente à época, que resultou
na posse do candidato que ficou em segundo lugar, não tendo sido
realizado novo pleito eleitoral, é porque não se cuida de dupla vacância,
porque, se o fosse, seriam aplicadas as constituições estaduais e feitas
eleições suplementares (diretas ou indiretas, a depender da Carta local).
Portanto, o argumento utilizado pelo PGR na ação direta acima
mencionada se fragiliza ou, pelo menos, esbarra em contradição. Se,
no seu entender, não cabe à lei infraconstitucional (Minirreforma
Eleitoral) disciplinar dupla vacância de presidente e vice-presidente
9
10

Cf. ADI n. 1.057, rel. Min. Celso de Mello, d. j. 20.04.94.
Sobre o princípio da simetria, cf., por todos, ARAÚJO, Marcelo Labanca Corrêa
de. Jurisdição Constitucional e Federação: o princípio da simetria na jurisprudência do
STF. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 116.
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da República, por existir regramento próprio na CF, também não
poderia ser aplicada a legislação eleitoral federal às situações como as
dos governadores referidos, pois, nas constituições de seus Estados,
também há tratamento próprio para a sucessão dos seus mandatos, tal
como existe na CF em relação ao presidente da República e seu vice.
Ou, então, seremos obrigados a concluir que todas as situações nas
quais a Justiça Eleitoral cassou chapas de prefeitos e vice-prefeitos e
governadores e vice-governadores, aplicando a legislação eleitoral para
definir a forma de sucessão, inclusive dando posse ao derrotado nos
pleitos (em vez de convocar eleição extraordinária), se deram em total
contrariedade à ordem constitucional.
Todo esse embaraço, ao nosso ver, decorre da tentativa de
misturar situações que, juridicamente, são distintas e se apoiam numa
jurisprudência robusta, que tem orientando os processos eleitorais
no país. Desse modo, há de se distinguir a sucessão, cujos contornos
são traçados pela CF e que depende de motivos posteriores a uma
eleição legítima, como renúncia, morte ou impeachment do presidente
e do vice-presidente, daquela outra hipótese em que a sucessão decorre
de perda de mandato decretada pela Justiça Eleitoral, fundada na
ilegitimidade do próprio processo eleitoral. Neste caso, cuida-se de
desinvestir aqueles eleitos irregularmente numa função política da
maior grandeza para o país. A primeira situação é afeta ao Direito
Constitucional; a segunda, ao Direito Eleitoral.
Importante destacar que a interpretação construída no âmbito
da Justiça Eleitoral nem é das mais condizentes com o princípio
democrático, ao menos no que toca à maneira como a sucessão vinha
ocorrendo. Retomando os exemplos anteriores, observe-se que, com
a determinação judicial para que os cargos de governador fossem
ocupados pelos candidatos vencidos nas eleições (José Maranhão e
Roseana Sarney), subverteu-se o sistema majoritário, investindo no
exercício do poder aqueles que foram rechaçados pela maioria dos
eleitores. Construiu-se uma ficção jurídica para explicar que o candidato
vencido passou a ter a maioria dos votos válidos, em virtude da
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anulação dos votos dados ao seu opositor. E já que o sistema majoritário
brasileiro exige a maioria dos votos válidos¸ quem era vencido, passa a
ser, subitamente, o vencedor. Como resultado paradoxal, tem-se um
governo das minorias.
Analisada a situação sob esse prisma, percebe-se que a sobrevinda
da Minirreforma Eleitoral é compatível com a CF, pois continuou
disciplinando matéria que já era tratada na própria legislação eleitoral
(perda de mandato decorrente decisão da judicial eleitoral), sem invadir
o terreno da CF. Além disso, ela há de ser compreendida como uma
correção democrática para tais situações, pois, agora, restaura-se o
princípio democrático através de novas eleições, em vez de, como nos
casos antes citados, investir no poder justamente o que foi recusado
pela maioria dos eleitores. Em outras palavras, a nova lei tão-somente
modificou, e para melhor, as consequências jurídicas advindas da perda
de mandato decretada pela Justiça Eleitoral, impondo-se a realização
de eleições diretas, salvo nos últimos seis meses do mandato eletivo,
quando a eleição será indireta.
Apesar de tudo que foi dito, suponhamos que o STF, ao
julgar a ação direta proposta pelo PGR, promova uma guinada no
entendimento acerca da dupla vacância e sucessão presidencial,
reconhecendo que o artigo 81, da CF, foi omisso quanto às causas
dessa vacância. Desse modo, o que importa é o resultado (vacância),
independentemente de sua causa. Ora, nada impede que o legislador
promova um recorte, totalmente coerente com o que já existia no
plano legislativo e jurisprudencial no Direito Eleitoral, destacando
das hipóteses possíveis de dupla vacância aquela oriunda de perda
de mandato decretada pela Justiça Eleitoral, para fins de disciplinar
o processo de investidura dos novos representantes. E mais, nesse
caso, entre as duas posições (a do STF e a do Congresso Nacional),
é a do legislador a que mais se conforma com o espírito democrático
da CF por estabelecer a eleição direta como a regra geral a ser seguida
na escolha dos novos mandatários. Com efeito, é preciso observar
nossa história constitucional e notar que, após a superação de duas
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décadas de governos ilegítimos e autoritários, constituídos na força
e não no voto, um novo pacto constituinte foi celebrado, fincando
suas bases nos valores que informam um sistema democrático e
republicano. Coerente com esse ideário, a CF estabelece logo de
início o princípio democrático como um dos seus fundamentos, ao
dizer que: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.”
(art. 1º, parágrafo único). Portanto, na sistemática adotada pela CF, a
eleição direta possui primazia na forma de investidura nos cargos de
Presidente e Vice-Presidente da República, sendo a eleição indireta a
exceção. E como exceção deve ser interpretada restritivamente. Vêse, então, que a Minirreforma Eleitoral, ao exigir eleição direta, salvo
nos últimos seis meses do mandato presidencial, reflete exatamente
o princípio democrático fixado no documento constitucional. E por
exigir uma eleição direta, dando voz aos cidadãos para que decidam os
rumos de sua vida política, estaria a contrariar a Constituição cidadã?
Reconhecer como ilegítima a interpretação legislativa é caminhar
rumo a uma supremacia judicial, em que o Tribunal se apresenta não
apenas como o defensor da CF, mas também como seu intérprete
exclusivo, o que representa um grau elevado (e ilegítimo) de ativismo
judicial. Após um ano em que o STF assumiu um questionável
protagonismo em muitas questões constitucionais, convém exercer
a virtude da prudência, lembrando, na esteira de Bickel 11, que a
interpretação constitucional não é monopólio dos juízes, existindo uma
espécie de “colóquio socrático” entre Cortes, instituições políticas e
a sociedade em geral.
Publicado no Site CONJUR em 6 de janeiro de 2017, 8h56
Link: https://www.conjur.com.br/2017-jan-06/eleicao-diretaconvocada-chapa-dilma-temer-for-cassada
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BICKEL, Alexander M. The least dangerous branch: the Supreme Court at the Bar of
Politics. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1962.
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COLOMBINAS, PIERROTS E A LIBERDADE
DE EXPRESSÃO

Glauco Salomão Leite

O carnaval brasileiro, em suas variadas manifestações culturais
e regionais, representa uma festividade em que se sobressaem a
irreverência, a criatividade e a originalidade dos foliões.
O clima é de informalidade e o espírito, de liberdade. Talvez por
essa razão muitos se surpreenderam com episódios de violência policial
ocorridos no carnaval de Recife. Nas redes sociais, circularam vídeos
que mostram a ação de policiais militares promovendo a apreensão
de materiais e fantasias que seriam usados por uma troça carnavalesca
em pleno sábado, dia do Galo da Madrugada.
Os foliões não foram abordados porque portavam armas, drogas ou
qualquer produto ilícito. Seus materiais continham tão-somente críticas
e sátiras ao Governador de Pernambuco e ao Prefeito do Recife. Suas
infrações: defendiam ideias divergentes do establishment político local.
Como de praxe, tais autoridades foram imediatamente procuradas
para prestarem esclarecimentos sobre a situação. O Prefeito sugeriu que
a operação policial provavelmente teria sido alguma ação de controle
urbano. O Governador, no entanto, tem permanecido num estranho
silêncio.
Algo semelhante se verificou durante as Olimpíadas do Rio.
Torcedores foram expulsos dos locais de competição porque gritaram
“Fora Temer”. Outros foram obrigados a guardar suas faixas e cartazes
com os mesmos protestos, pois, do contrário, também teriam sair.
Suas infrações: defendiam a mudança do establishment político
nacional. Para conferir ares de legalidade a tais atitudes, foi invocada a
Lei n. 13.284/2016 (Lei Geral das Olimpíadas) que dispõe em seu art. 28:
Art. 28. São condições para acesso e permanência nos locais
oficiais, entre outras:
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I – portar ingresso ou documento de credenciamento na forma
do art. 10;
II – não portar objeto que possibilite a prática de ato de
violência;
III – consentir a revista pessoal de prevenção e segurança;
IV – não portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou
outros sinais com mensagens ofensivas, de caráter racista ou
xenófobo ou que estimulem outras formas de discriminação;
V – não entoar xingamentos ou cânticos discriminatórios,
racistas ou xenófobos;
VI – não arremessar objetos, de qualquer natureza, no interior
do recinto esportivo;
VII – não portar ou utilizar fogos de artifício ou quaisquer
outros engenhos pirotécnicos ou produtores de efeitos
análogos, inclusive instrumentos dotados de raios laser ou
semelhantes ou que os possam emitir, à exceção de equipe
autorizada pelas entidades organizadoras ou pessoa por elas
indicada, para fins artísticos;
VIII – não incitar e não praticar ato de violência, qualquer que
seja sua natureza;
IX – não invadir e não incitar a invasão, de qualquer forma,
das áreas restritas a competidores, representantes de imprensa,
autoridades e equipes técnicas;
X – não utilizar bandeiras para outros fins que não o da
manifestação festiva e amigável.

Como se vê, o citado dispositivo não contém, nem poderia conter,
qualquer preceito que pudesse respaldar as punições praticadas contra
os torcedores. Em ambas as situações descritas, constata-se uma
perigosa ameaça às liberdades públicas, em especial à liberdade de
expressão e ao direito de protesto, como seu desdobramento necessário.
E é sobre isso que se pretende discutir nessa ocasião.
Em tempos de acirramentos ideológicos, de polarizações
das opiniões e de instabilidade política, a função garantista das
constituições e dos direitos fundamentais precisa ser realçada sob
pena de colocarmos em risco importantes conquistas históricas que
ampliaram sensivelmente os espaços da cidadania.
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Em primeiro lugar, regimes democráticos não se reduzem a
uma simples vontade da maioria, ainda que eleita pelo povo. Uma tal
redução conceitual pressupõe que se esteja falando de uma democracia
meramente formal ou procedimental.
Neste caso, caminharíamos para uma espécie de sistema
democrático suicida, no qual, em nome do princípio majoritário, correse o risco de aniquilar a própria democracia. A esse respeito, lembra
Luigi Ferrajoli que esse risco não é apenas uma “hipótese de escola”,
pois o nazismo e o fascismo se “apropriaram do poder por intermédio
de formas legais e depois o consignaram ´democraticamente´ e
tragicamente a um líder que suprimiu a democracia.”12
Em segundo lugar, os direitos fundamentais conferem uma
dimensão substantiva ao regime democrático, na medida em que
restringem o conteúdo das decisões políticas tomadas por maiorias
ocasionais, evitando-se o surgimento de uma tirania da maioria capaz
de atropelar direitos das minorias. Trata-se exatamente do paradigma
das Democracias Constitucionais ou dos Estados Constitucionais13.
Este modelo de organização jurídico-política pressupõe uma de
mocracia pluralista convertida em uma arena onde se desenvolve uma
disputa entre grupos com interesses os mais diversos e com influência
sobre um processo decisório complexo. Nesse cenário, observa
Gianluigi Palombella que a constituição funciona como um “motor
interno” da democracia, assegurando as condições necessárias ao seu
próprio funcionamento e preservação.14 Sob essa perspectiva, os direitos
fundamentais simbolizam a esfera do indecidível, isto é, aquilo que não
está no varejo das votações e deliberações políticas ordinárias.15
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FERRAJOLI, Luigi. Poderes selvagens: a crise da democracia italiana. São Paulo: Saraiva,
2014, p. 20
Cf. COPETTI NETO, Alfredo. A Democracia Constitucional. Florianópolis: Empório
do Direito, 2016.
PALOMBELLA, Gialuigi. Constitución y soberanía: el sentido de la democracia
constitucional. Traducción de José Calvo González. Granada: Comares, 2000, p. 11.
FERRAJOLI, Luigi. Poderes selvagens: a crise da democracia italiana. São Paulo: Saraiva,
2014, p. 19; ZAGREBELSKY, Gustavo. Principi e voti: la Corte Constituzionale e la
politica. Torino: Giulio Einaudi, 2005. p. 22.
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Ora, em sendo assim, observa-se que as ações antes citadas atingem
o cerne da Democracia Constitucional. O direito à liberdade de expressão,
um dos pilares do sistema democrático, traduz-se muitas vezes como
uma pretensão de resistência em face de intervenções estatais indevidas. É
um direito de status negativus, na conhecida classificação de Jellinek, o
qual cria para o Poder Público um dever de abstenção ou uma obrigação
de não-fazer (não interferir, embaraçar, coibir, intimidar ou censurar).
Desse modo, deve haver a livre circulação de ideias e formas de
pensamento como projeção do pluralismo que marca as sociedades
complexas atuais. Agentes políticos como Prefeitos, Governadores,
Presidentes, Ministros, Secretários, Congressistas e ocupantes de
elevados cargos públicos são os principais alvos de críticas por parte
da imprensa e dos cidadãos. E isso tem que ser visto com naturalidade
numa democracia que se pretende minimamente enraizada.
Mais importante: não devem exercer os poderes vinculados aos
cargos que ocupam (ou influências políticas) para coibir ou intimidar
aqueles que questionam seus desempenhos na gestão pública. Os
agentes estatais devem se conduzir baseados na ideia de neutralidade
ideológica em relação às múltiplas opiniões que lhes são endereçadas,
a fim de afastar a tentação de estender favores aos seus amigos e
simpatizantes e reservar retaliação e truculência aos adversários16.
Em outros termos, é necessário saber conviver com tolerância e
respeito perante as críticas, mesmo severas, como traço distintivo dos
sistemas democráticos. Do contrário, promoveremos um retrocesso,
voltando à época em que os questionamentos e reprimendas a agentes
estatais eram objeto de censura e repressão contra seus autores.
É frequente o argumento segundo o qual direitos fundamentais
não são absolutos, de modo que admitem relativizações. O famoso
método da ponderação e o “princípio” da proporcionalidade despontam
como ferramentas (retóricas) muitas utilizadas equivocadamente para
flexibilizar aquilo que a ordem constitucional não autoriza.
16

RIVERO, Jean; MOUTOUH, Hugues. Liberdades Públicas. São Paulo: Martins Fontes,
2006, p. 505.
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Por isso, no caso da punição dos torcedores durantes os jogos
olímpicos, a Lei Geral das Olimpíadas deve ser interpretada de
acordo com o modelo de proteção existente sobre a liberdade de
expressão. Observando-se os incisos do art. 28, é fácil concluir que
o legislador não criou qualquer situação de embaraço à liberdade
de expressão.
O texto legal vedou práticas enquadradas como incitação ao
crime ou manifestações concretas de discursos de ódio (hate speech), os
quais não integram o âmbito de proteção da liberdade de expressão,
como tem sido amplamente reconhecido na doutrina e na própria
jurisprudência do STF17. O problema, portanto, não foi a lei em si
mesma considerada, mas a maneira como ela foi aplicada durante os
eventos esportivos.
Promoveu-se uma interpretação fortemente politizada (e distorcida)
de modo a incluir, de maneira indevida, protestos e críticas a um agente
político (“Fora Temer”) no conceito de discurso de ódio. Mais ainda,
mesmo se a citada lei taxativamente vedasse manifestações políticas,
tal proibição não resistiria a um teste de constitucionalidade, pois
teria atingido o núcleo essencial da liberdade de expressão, que, por
certo, compreende o direito ao protesto e esse núcleo não está sujeito
a ponderações.
Convém lembrar a importante decisão do STF acerca da
autorização da chamada “Marcha da Maconha”, ocasião em que
reforçou a magnitude da liberdade de expressão em contextos de
dissensos com a posição de grupos dominantes, destacando não
haver “possibilidade legítima de repressão estatal, ainda que as
ideias propostas possam ser consideradas, pela maioria, estranhas,
insuportáveis, extravagantes, audaciosas ou inaceitáveis.”18.
Além do mais, no campo específico dos direitos fundamentais, tem
assumido cada vez mais importância a necessidade de se articular uma
verdadeira tutela multinível de direitos, abarcando não apenas as normas
17
18

Cf. Caso “Ellwanger” (HC n. 82424, d.j. 17.09.2003).
STF, ADPF n. 187, d.j. 15.06.2011.
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constitucionais internas, como também os tratados e convenções de
direitos humanos.
Seguindo essa trilha, e com apoio na Convenção Americana
sobre Direitos Humanos, incorporada ao direito brasileiro com status
supralegal, o STJ promoveu o controle de convencionalidade do
Código Penal brasileiro para afastar a aplicação do crime de desacato a
autoridade, entendendo-o incompatível com as disposições da referida
Convenção.
A ideia básica subjacente a essa decisão consiste em que, tal como
tipificado na legislação brasileira, o crime de desacato a autoridade
caracteriza restrição ilegítima à liberdade de expressão dos cidadãos,
porque inibe seu poder de crítica justamente em relação aos agentes
públicos, que, pela função que exercem, devem ser mais suscetíveis ao
escrutínio da sociedade19.
As decisões antes citadas consubstanciam um passo significativo
na consolidação das liberdades públicas num país que possui um
sombrio legado histórico de repressão estatal e de pouca tolerância
ao pensamento divergente.
Por isso mesmo, faz-se necessário reavivar os fundamentos do
Estado Constitucional, sobretudo a função emancipadora e libertária
dos direitos fundamentais, em especial num momento em que, com
frequência, visualizamos uma tênue linha que (ainda) separa nossa
jovem democracia de um processo de erosão constitucional. Eis nosso
dilema, parafraseando Moacyr Franco e Capiba: brincar escondendo a
dor ou dizer bem alto que a injustiça dói.
Publicado no site Universo Jurídico em 14/03/2017
Link: https://canalveritas.com.br/2017/03/14/colombinaspierrots-e-liberdade-de-expressao/
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DILEMAS DO STF: ENTRE
JUDICIALISMO INGÊNUO E EFETIVAÇÃO
CONSTITUCIONAL

Glauco Salomão Leite
Marcelo Casseb Continentino

Parece existir razoável consenso sobre o fato de que juízes e
tribunais passaram a ocupar um lugar sobranceiro na definição de
importantes questões políticas, sociais, morais e econômicas no país.
É certo, também, que o protagonismo assumido não é um fenômeno
isolado no Brasil, sendo identificado em vários outros países.
Essa nova realidade institucional tem suscitado intensos debates
que giram em torno da legitimidade democrática de tal atuação,
do controle da discricionariedade interpretativa, da existência de
mecanismos capazes de constranger práticas exageradas de ativismo
judicial e de outras questões correlatas.
Inúmeros pesquisadores têm analisado criticamente o tema,
oferecendo valiosas contribuições, tais como Lenio Streck 20,
Vanice Regina Lírio do Vale 21, Luiz Henrique Diniz Araújo 22,
Flávia Santiago Lima23, Mônia Henning Leal24, Carlos Alexandre
Azevedo Campos25 dentre outros.
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Curiosamente, ao longo da década de 90, após a denominada
“descoberta do Poder Judiciário”, que, segundo Marcos Faro de
Castro26, relaciona-se com a sedimentação da percepção de que o
sistema judicial constitui um canal de articulação dos conflitos sociais
e políticos, boa parte da doutrina nacional defendeu a necessidade de
uma jurisdição constitucional mais contundente e que fosse capaz de
tirar do papel as promessas constitucionais.
Nesse sentido, passados mais de 10 anos da vigência da nova
Carta, Fabio Konder Comparato 27, em seu sugestivo artigo “Réquiem
para uma Constituição”, criticava a falta de independência do Supremo
Tribunal Federal que, ao invés de exercer a guarda da Constituição,
permanecia associado aos desvios e abusos sobretudo praticados pelo
Poder Executivo.
Poderia ser apontada a crítica de Luís Roberto Barroso28, que,
nesse mesmo período de tempo, analisava o desempenho da jurisdição
do STF como uma atuação repleta de “altos e baixos”. E ao defender
maior protagonismo de nossa Corte Constitucional, justificava que, por
ser “composta de juristas cuja nomeação era lançada a crédito do regime militar”,
o STF “reeditou burocraticamente parte da jurisprudência anterior, bem como
alimentou inequívoca má vontade para com algumas inovações”.
Evidentemente, esse esforço de mapeamento da teoria constitucional
poderia ser ampliado numa pesquisa mais aprofundada e abrangente,
mas, de antemão, já deixa perceber que a crescente ascensão institucional
do Poder Judiciário, e do Supremo em particular, acompanhou um
clamor doutrinário que, após a promulgação da Constituição de 1988,
compreendeu o Judiciário como poder fundamental à concretização
da Constituição e como nova arena de reivindicação de direitos.
26
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CASTRO, Marcus Faro de. Política e economia no judiciário: as ações diretas de
inconstitucionalidade dos partidos políticos. Caderno de Ciência Política da UnB. Brasília:
n. 7, 1993, p. 16-25.
COMPARATO, Fábio Konder. Réquiem para uma Constituição. In: Debate sobre a
Constituição de 1988 (Org. Demien Fiocca e Eros Roberto Grau). São Paulo: Paz e Terra,
2001, p. 77-87.
BARROSO, Luís Roberto. Dez Anos da Constituição de 1988 (Foi bom pra você
também?). Revista de Direito Administrativo: n. 214, 1998, p. 1-25.

78

Nessa linha, não era incomum exigir da jurisdição constitucional
a extração da maior eficácia possível dos direitos sociais, de modo a
evitar serem tratados como normas programáticas sem força vinculante
ou, ainda, um controle judicial mais rigoroso sobre a inércia dos outros
poderes, inclusive no campo das políticas públicas.
Assim, em nome de uma efetividade constitucional, aos poucos
se construiu uma narrativa que apostava todas as fichas nos juízes e
tribunais para que tivéssemos mais direitos fundamentais, mais inclusão
social e mais cidadania. O projeto constitucional brasileiro parecia
desconfiar dos atores políticos e acreditar cegamente na capacidade
transformadora de uma justiça vanguardista.
Mesmo na teoria constitucional, eram frequentes as referências
elogiosas a decisões que se tornaram emblemáticas, enaltecendo, ainda
mais, o protagonismo judicial. Tomemos como exemplo o caso Brown
vs. Board Education, no qual a Suprema Corte americana reconheceu a
ilegitimidade da segregação racial nas escolas, revogando a doutrina do
“separados, mas iguais”. Sem dúvida, a decisão é um ícone em termos
de ampliação da isonomia. Porém, o risco é supor que a superação
da segregação racial se deu única e exclusivamente em virtude da
sagacidade e perspicácia de um Tribunal agindo isoladamente.
Observe-se que não era suficiente apenas anular uma lei
discriminatória. Era preciso modificar radicalmente toda uma estrutura
educacional e pedagógica, que se assentava numa duradoura segregação
racial. Por isso, não foram poucas as resistências à Suprema Corte.
Após a decisão em Brown, seguida do suporte de movimentos
sociais mais intensos que, aos poucos, garantiam a dessegregação racial
nos parques, piscinas, meios de transporte e restaurantes, o Congresso
Nacional aprovou a Lei de Direitos Civis, em 1964 (Civil Rights Act), e
a Lei do Direito ao Voto (The Voting Rights Act), em 1965.
Nota-se, com isso, que a Suprema Corte dificilmente teria
condições para implementar sozinha as doutrinas defendidas em Brown,
o que só foi viável com uma atuação dialógica e coordenada com os
Poderes Executivo e Legislativo. Como bem apontou Cass Sustein:
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“A decisão da Corte em Brown é normalmente vista como uma
extraordinária demonstração da habilidade da magistratura federal
para realizar amplas reformas nas instituições sociais, e de até mesmo
ter promovido o fim do apartheid na América. Na verdade, porém,
Brown confirma a frágil posição institucional do Judiciário. Dez anos
após a decisão, não mais que cerca de 1.2 por cento das crianças negras
do Sul frequentavam escolas dessegregadas. Apenas em 1964, após o
envolvimento do Congresso e do Poder Executivo é que houve uma ampla
dessegregação”29.

Esse é ponto que se quer destacar nesta ocasião. Sem dúvida
alguma, a jurisdição constitucional possui um papel significativo nos
arranjos institucionais das democracias contemporâneas, especialmente
como instância contramajoritária para tutelar direitos fundamentais e
preservar as regras do jogo democrático. Isso, porém, não transforma
uma Corte Constitucional em uma instituição moralmente superior,
infalível e detentora de capacidade real para promover transformações
sociais mais complexas.
Esse aspecto ainda precisa ser decantado na práxis judicial
brasileira, especialmente no âmbito do STF. Existem razões bastante
plausíveis para estimular-se um modelo dialógico de jurisdição
constitucional, o que nos permite superar alguns mitos que se formaram
em torno da autoridade e legitimidade das Cortes Constitucionais.
O primeiro deles consiste em supor que um Tribunal como o
STF possui a prerrogativa de oferecer a “última palavra” sobre a
interpretação constitucional30. Essa forma de pensar negligencia o
fato de que as constituições democráticas consubstanciam conquistas
históricas e se inserem numa esfera pública plural com diversos
atores31.A Corte é apenas mais um. Suas interpretações, portanto,
29
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podem e devem ser submetidas a um permanente escrutínio público e,
sendo o caso, é possível sua reversão através dos canais democráticos
para tal finalidade, especialmente quando estamos diante de uma
interpretação equivocadamente construída.
Nesse sentido, convém destacar que o sistema de controle
de constitucionalidade, instituído pela Constituição de 1988,
estabeleceu um riquíssimo e complexo mecanismo de salvaguarda
constitucional, que não se confina ao Poder Judiciário. Tanto o
Poder Executivo quanto o Poder Legislativo têm ativa e relevante
participação nele. O Presidente da República, por exemplo, pode
exercer diretamente o controle de constitucionalidade através de,
pelo menos, dois modos distintos, os quais estão previstos na
Constituição: o veto jurídico (art. 66, § 1º) e (controversa, é verdade)
a possibilidade de o chefe do Poder Executivo deixar de cumprir leis
por manifesta incompatibilidade com a Constituição, reconhecida
pelo próprio Supremo, em precedente ainda não superado (ADI
n.º 221 MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, j. 29/03/1990). Difícil,
pois, sustentar o argumento de que cabe apenas ao STF interpretar
a Constituição.
Outro campo fértil para a promoção de diálogos institucionais é
o das omissões legislativas. Aqui, é recomendável que, em um primeiro
momento, o Tribunal busque superar o estado de inércia mediante
a deflagração de reações legislativas, evitando ocupar o lugar do
legislador.
Como uma variante própria dessa questão, vale ressaltar o
reconhecimento, por parte do STF, do estado de coisas inconstitucional
no sistema carcerário brasileiro, apontando para falhas estruturais e
omissões de diversas autoridades e instituições, que têm resultado em
sistemática violação de direitos humanos. Embora a Corte assuma um
protagonismo judicial de partida, a tônica da decisão é promover uma
cooperação com os demais poderes a fim de atenuar os problemas
ZAGREBELSKY, Gustavo; PORTINARO, Píer Paolo; LUTHER, Jörg. (orgs.). Il
futuro della constituzione. Torino: Einaudi, 1996, p. 83-128.
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decorrentes do estado de coisas inconstitucional e restabelecer o
respeito aos direitos fundamentais dos presos.
Observe-se, nessa perspectiva, que o ativismo judicial não é
incompatível com a ideia de diálogos constitucionais32. Ao revés, ele
pode servir para desencadear procedimentos e medidas que estavam
obstaculizados em outras esferas institucionais, especialmente quando
estamos diante de questões constitucionais, cujo deslinde envolve um
custo político elevado para as instâncias representativas. É o caso, por
exemplo, das controvérsias envolvendo descriminalização do aborto,
casamento homoafetivo, legalização do porte de drogas, dentre outros.
Daí porque ser arriscado sustentar-se aprioristicamente que a
interpretação da Constituição pelo STF seria sempre a melhor, a mais
racional e a mais adequada, enquanto que a do Legislativo, sempre a
pior. A categórica afirmação de que o STF é que teria o poder de dar
a “última palavra” sobre o que significa a Constituição ignora que a
legitimidade de suas decisões depende umbilicalmente do contexto
institucional onde se travam concretamente as relações entre os atores
políticos de cada um dos três Poderes33, e inclusive da ausência das
respectivas ações (omissão juridicamente relevante).
E mais: como foi argumentado ilustrativamente em relação à
história institucional norte-americana, Brown somente foi possível
porque existiu a capacidade de articulação e diálogo institucional
entre os poderes. Da mesma forma, a decisão do STF relativamente
ao sistema carcerário só se revestiu de condições mínimas para sua
efetivação precisamente porque o acórdão se permitiu ao diálogo com
os demais poderes como metodologia específica para resolução do
problema no sistema prisional diagnosticado.
Então, será diante das circunstâncias fáticas e das especificidades
envolvidas, que se poderá reunir elementos idôneos à avaliação da
32
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legitimidade da interpretação constitucional que deve prevalecer na
comunidade política, bem como da possibilidade de efetivação da
própria decisão judicial.
Desse modo, é preciso discutir um modelo de jurisdição e de
processo constitucional que considere as capacidades institucionais
das Cortes, seus limites estruturais e suas disfunções, mas que não
exclua os representantes eleitos do papel e responsabilidade na ordem
constitucional. É imperiosa, então, uma visão mais realista, que se afaste
tanto de uma idolatria judicial, como de uma demonização da política.
Em suma, como percebido por Fisher, a usual identificação da
Suprema Corte como fonte exclusiva do direito constitucional reflete
uma visão bastante limitada de como o sistema de governo processa
as questões políticas e jurídicas fundamentais34.
Publicado no site Justiticando em Quarta-feira, 12 de julho de
2017
Link: http://www.justificando.com/2017/07/12/dilemas-dostf-entre-judicialismo-ingenuo-e-efetivacao-constitucional/
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O PODER JUDICIÁRIO FAZ CENSURA?

Gustavo Ferreira Santos

Paulatinamente, o Poder Judiciário assumiu um papel de destaque
na vida nacional pós-1988. Esse fenômeno está ligado à importância
que foi dada sob a nova Constituição pelos estudiosos do Direito à
questão da eficácia. Em um país com um histórico de constituições
nominais – “para inglês ver” – a nova Constituição foi, aos poucos,
infiltrando-se em todo o ordenamento, sendo citada como a solução
para quase todas as controvérsias jurídicas.
Esse processo tem aspectos positivos e aspectos negativos. Por um
lado, demonstra a consolidação da ideia de que os indivíduos e grupos
são titulares de direitos e, portanto, pleiteiam judicialmente diante de
suas violações. Por outro, traz o risco de consagrar um superpoder,
que faz o que bem entende, agindo como se estivesse autorizado por
preceitos genéricos e principiológicos, violando, muitas vezes, direitos
em nome da garantia de outros direitos com, o que é pior, a posição
da autoridade que dá a última palavra na interpretação.
Um tema que me preocupa demasiadamente é o crescimento
de decisões que proíbem publicações ou impedem a circulação de
informações. Não é, hoje em dia, incomum surgirem decisões judiciais
que impedem a publicação de conteúdos específicos. Tais decisões
interditam debates e restringem o acesso do público a informações,
incidindo, negativamente, em um espaço que é fundamental para a
democracia.
Não são poucos os que defendem tal prática, geralmente com um
discurso de defesa de algum outro direito. Tentam passar a imagem de
que controle judicial não se confunde com censura e que o Judiciário
nada mais faz que proteger direitos.
A postura de quem defende a existência desse poder de impedir a
publicação ou a circulação de informações tem por pressuposto uma
visão paternalista da relação entre indivíduos e a informação à qual têm
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acesso. Desconsideram os defensores do controle judicial do conteúdo
da comunicação ou da informação a capacidade que as pessoas têm
de avaliar o leem, ouvem ou assistem.
Esse controle judicial deve ser sim interpretado como censura
quando resulta em uma vedação de circulação de informação. A censura
não é definida em razão do tipo de sujeito que a pratica. Não importa
se o agente que proíbe um discurso é do Executivo, do Legislativo ou
do Judiciário. Proibida a fala, caracterizada estará a censura.
A entidade Repórteres Sem Fronteiras organiza um ranking de
países segundo o respeito à liberdade de expressão. O Brasil está, em
2017, na incômoda posição n. 103, atrás de países em guerra, como
a Ucrânia. A atuação do Poder Judiciário contribui fortemente para
a classificação.
Nos tribunais superiores, no entanto, há algo a ser comemorado
quando aparecem decisões consagrando a liberdade de expressão
como um bem maior, como aconteceu no caso das biografias não
autorizadas, decidido pelo Supremo Tribunal Federal, e no caso do site
Falha de São Paulo, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.
No primeiro caso, o STF superou uma fase difícil para autores de
biografias quando, em diversas decisões judiciais de primeira e segunda
instância, publicações de livros foram proibidas sob a alegação de que a
biografia apenas poderia ser escrita após autorização do biografado ou
de seus sucessores. O Supremo entendeu que tal prática era incompatível
com a liberdade de expressão constitucionalmente consagrada.
O segundo caso tratou da tentativa do jornal Folha de S. Paulo
de proibir um site cômico, que fazia uma sátira com o nome e com
características gráficas do jornal. Com argumentos em torno de direitos
sobre a marca e sobre a possibilidade de leitores confundirem os
sites, o jornal buscou e, inicialmente, conseguiu no Judiciário tirar o
site satírico do ar. A decisão proibitiva foi confirmada pelo Tribunal
de Justiça de São Paulo, mas foi revisada pelo STJ, que entendeu
inexistirem as violações alegadas e consagrou a liberdade de expressão
dos responsáveis pelo site de humor.
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Estamos, no entanto, ainda longe de uma situação confortável.
O tema ainda vai demorar a conhecer uma interpretação uniforme
nos tribunais. Nossa tradição autoritária ainda influencia fortemente o
debate. Diante de discursos inconvenientes ou agressivos, normalmente
reagimos pedindo que sejam suprimidos. Ao reagir às ações, juízes
transformam essa revolta em censura.
Publicado no Site Dissenso.Org em 07.08.2017. Link: https://
dissenso.org/judiciario-censura/
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A REVOLUÇÃO PERNAMBUCANA E A LEI
ORGÂNICA DE 1817

João Paulo Allain Teixeira

Comemoramos em 2017 o bicentenário da Revolução Pernambucana, momento crítico da dominação portuguesa no Brasil. As razões
fundamentais para o movimento, que ultrapassou a fase da conspiração,
estabelecendo efetivamente um governo provisório no Nordeste do
Brasil, vincula-se a um conjunto de insatisfações com a condução da
dominação lusitana e o desejo de afirmação de um novo modelo de
organização política e social. Deste movimento resulta a Lei Orgânica
de 1817, um projeto de Constituição, consagrando valores republicanos
em voga na Europa e nos Estados Unidos e cuja ressonância em
Pernambuco, acabou por viabilizar a primeira experiência republicana
no Brasil, antes mesmo da Independência.
A Lei Orgânica de 1817, apesar de negligenciada pela historiografia constitucional brasileira, é documento que se reveste de
significativa importância para a compreensão das vicissitudes a que
historicamente estamos submetidos. Trata-se de iniciativa pioneira
de consagração entre nós, de um regime republicano, comprometido
com valores que contribuem para o estabelecimento de uma cidadania
a partir da configuração de uma esfera pública nacional autônoma
e independente. Foi a partir da Revolução de 1817 que apareceram
pela primeira vez “uma nascente consciência de direitos sociais e
políticos” (Carvalho, 2013: 25) Contudo, decorridos dois séculos
da pioneira experiência pernambucana, permanecem na prática
institucional brasileira quase que como atavismo indelével, um acervo
de dificuldades que impedem a plenitude do desenvolvimento de uma
democracia constitucional.
No Brasil, durante o período colonial um conjunto difuso de
movimentos questionaram e desafiaram a Coroa Lusitana. Muitos
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desses movimentos adotavam um discurso emancipatório e republicano,
inspirados pelas transformações políticas e econômicas ocorridas
sobretudo no continente europeu. Os ideias libertários circulavam também
no Brasil tornando o debate político colonial francamente suscetível a
apropriações e reinterpretações pela institucionalidade local. No contexto
das transformações que modificaram decisivamente a cena política externa
destacamos as tensões entre os privilégios estruturais consagrados pelo
regime monárquico e o crescente protagonismo da burguesia europeia,
em decorrência da expansão do capitalismo. O progresso econômico
experimentado pela burguesia possibilitou o desenvolvimento de uma
ideologia própria, especificamente voltada aos interesses individualistas,
não exatamente coincidentes com aqueles cultivados pela Monarquia.
O Iluminismo, orientado pela valorização do conhecimento e da razão
exigia assim uma nova postura e uma nova forma de dar sentido ao
mundo. A força do Iluminismo, enquanto matriz ideológica fundamental
da Revolução Francesa, atravessou o Atlântico, alcançando as colônias
europeias na América. A contestação da submissão à autoridade inglesa
que resultou no processo de Independência das treze colônias na América
do Norte sofreu forte influência Iluminista, culminando com a Declaração
de Independência dos Estados Unidos.
No final do século XVIII o debate europeu e as ideias Iluministas
circulavam amplamente no Brasil, inspirando movimentos libertários
e republicanos como a Inconfidência Mineira (1789), a Conjuração
Baiana (1798) e a Revolução Pernambucana (1817).
A Revolução Pernambucana, também conhecida como Revolução
dos Padres, eclode no contexto da contestação ao sistema colonial
lusitano na Capitania de Pernambuco. Os problemas econômicos na
Capitania de Pernambuco decorrem de um conjunto de fatores que,
reunidos, acabaram por motivar uma grande insatisfação e mobilização
contra o colonialismo português.
Dentre os fatores que provocaram o declínio econômico da
Capitania de Pernambuco podemos destacar a) a ascensão econômica
da Inglaterra e França reduzindo espaços de negociação dos produtos
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portugueses (e brasileiros) no mercado externo; b) o desenvolvimento
da produção de açúcar a partir das Antilhas Holandesas, aumentando
a concorrência com o produto pernambucano; c) com a vinda de D.
João VI ao Brasil, a instalação da Corte lusitana no Rio de Janeiro
e a crescente disponibilização de recursos para a viabilização de
infraestrutura para a Corte. Com isso, muitos recursos saíam de
Pernambuco, destinados ao financiamento de obras de modernização
da estrutura urbana do Rio de Janeiro.
O movimento, forjado, de um lado, partindo da crítica à dominação
portuguesa, e de outro lado, pelos ideais republicanos de valorização
da autonomia política, começa a ganhar corpo com a convergência de
atores estratégicos, tais como a elite econômica pernambucana, os padres
oriundos do Seminário de Olinda, e a Maçonaria, sociedade secreta em
cujas reuniões o debate liberal europeu tinha grande espaço e prestígio.
A sobrelevação tem como estopim a iniciativa do CapitãoGeneral Caetano Pinto de Miranda de enfrentamento do clima
tenso estabelecido na Capitania. Sabedor da ambiência conspiratória,
determinou aos comandantes da tropa que lhe apresentasse o nome dos
conjurados, determinando a sua imediata prisão. Alguns civis chegaram
a ser presos, mas a medida se mostrou inócua para alguns oficiais, que
ofereceram resistência. A reação do Capitão José de Barros Lima,
o “Leão Coroado” ante a determinação de sua prisão foi imediata.
Sacando da espada, matou no pátio do próprio quartel, o Brigadeiro
Antônio Joaquim Barbosa de Castro, a quem incumbia o cumprimento
da medida. (Calmon, 1971: 1460).
A notícia ganha as ruas do Recife e provoca ampla e imediata
adesão à causa revolucionária: “Viva a pátria, morra marinheiro”35 era
a palavra de ordem.
Com a bem sucedida tomada do poder, um Governo Provisório
assume o comando da Capitania, estabelecendo uma Lei Orgânica,
documento que apresentava as principais características de um
35

Lembra Pedro Calmon que os europeus eram conhecidos à época como “marinheiros”,
em referência ao fato de sempre chegarem pelo mar. (Calmon,1971: 1461)
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verdadeiro texto constitucional, consagrando uma estrutura de poder
formalmente estabelecida além da enunciação de um conjunto de
direitos fundamentais...
A Lei Orgânica (Constituição da República de Pernambuco)
instituída pelo Governo Provisório da República de Pernambuco,
é vertida em 28 artigos, consagrando uma organização políticoinstitucional que consagrava distintas esferas de atribuições,
estabelecendo funções executivas, legislativas e jurisdicionais. A Lei
Orgânica estabelece que “Os poderes de execução estão concentrados
no Governo Provisório, enquanto não se conhece a Constituição do
Estado, determinada pela Assembleia Constituinte que será convocada
assim que se incorporarem as comarcas que formavam a antiga
capitania e ainda não têm abraçado os princípios da independência”
(Art. 1º). Para o exercício da função legislativa a Lei Orgânica criou um
“Conselho permanente composto de seis membros, dentre os patriotas
de mais probidade e luzes em matérias de administração pública, e
que não sejam parentes entre si, até segundo grau canônico” (Art. 2º)
A Lei Orgânica se preocupou ainda com a estruturação primária do
Poder Executivo, criando “duas secretarias, uma para o expediente
dos negócios do Interior, Graça, Polícia, Justiça e Cultos. Outra para
o expediente dos negócios da Guerra, Fazenda, Marinha e Negócios
Estrangeiros” (Art. 8º). Para a Justiça, a Lei Orgânica estabelece níveis
jurisdicionais distintos, com a previsão de juízes de primeira instância
(Art. 13) e um Colégio Supremo de Justiça, situado na capital do
governo e com competência para decidir em última instância as causas
cíveis e criminais (Art. 15). Para os crimes militares, havia previsão de
Comissão Militar, presidida pelo General das Armas. (Art. 20).
Do ponto de vista da enunciação de direitos, o texto da Lei
Orgânica trouxe ainda disposições referentes à liberdade religiosa e
à liberdade de imprensa 36. No que se refere à liberdade religiosa, a
36

A imprensa começou a funcionar em Pernambuco em 10 de março de 1817, com
a aquisição pelos revolucionários de tipografia a um comerciante inglês (Calmon,
1971:1463).
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despeito de estabelecer a religião Católica Romana como “religião do
Estado”, entende como “toleradas” todas as demais seitas cristãs de
qualquer denominação (Art. 23). A Lei Orgânica proclama no Art. 25 a
liberdade de imprensa, determinando contudo limites ao seu exercício,
ficando “o autor de qualquer obra e seu impressor sujeito a responder
pelos ataques feitos à Religião, à Constituição, bons costumes e caráter
dos indivíduos na maneira determinada pelas leis em vigor.”
Apesar do discurso libertário, o movimento de 1817 não conseguiu
enfrentar o tema da escravidão. A manutenção dos direitos sobre a
propriedade e sobre os escravos parece ter sido condição para a ampliação
do apoio ao movimento 37. Não por acaso, a Abolição só viria a acontecer
em 1888, mais de meio século depois da própria Independência.
O Governo Provisório durou 75 dias, sucumbindo depois de forte
repressão pela Coroa, havendo seus principais líderes sido fuzilados.
José Murilo de Carvalho aponta as dificuldades históricas para o
estabelecimento do republicanismo no Brasil, muitos deles decorrentes
das “marcas duradouras” do passado colonial (Carvalho, 2013:17).
O extermínio indígena pelo colonizador português, a permanência
da escravidão, a forte presença do latifúndio como protagonista das
relações econômicas, e todo o aparato social que se desenvolveu
para garantir uma estrutura de poder elitista e excludente, expressam
de forma eloquente os impasses institucionais a que o Brasil esteve
submetido desde a sua origem.
37

“A escravidão é o grande bode na sala da Revolução Pernambucana. Seus documentos
defendiam ideais republicanos e liberais, inspirados pela Revolução Francesa, e
propunha que todos os seres humanos nasciam livres e com direitos iguais. Apesar
disso, em momento algum as proclamações de 1817 sugerem o fim do tráfico negreiro
ou a abolição. O motivo é bem simples: alguns dos principais líderes do movimento
eram senhores de engenho. Pertenciam, portanto, à mais fina flor da aristocracia rural
escravagista da época. Um dos filhos do líder revolucionário Domingos José Martins,
homônimo do pai, se tornaria alguns anos mais tarde o maior traficante de escravos na
costa do Benin, na África, onde até hoje existe uma numerosa família de descendentes
dele. Havia, claro, gente com simpatias abolicionistas no movimento, mas o tema era
explosivo demais para ser defendido publicamente” destaca o jornalista e escritor
Laurentino Gomes, autor do livro “1808” sobre a chegada da família real portuguesa
ao Brasil. (Guedes e Balbino, 2017)
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Também merece destaque o fato de um dos primeiros atos do
Governo Provisório ter sido a determinação do tratamento “Vós” e
“Patriota” para marcar a identidade social do movimento (Calmon,
1971: 1463). Apesar do desejo implícito de sedimentação de uma
igualdade horizontalmente estabelecida, chama a atenção a pouca
força discursiva da ideia de “cidadania”, indicativa de uma esfera
pública plural no Brasil 38. O patriotismo seria assim, muito mais um
forte indicativo de aspectos identitários regionais, essencialmente
pernambucanos, do que propriamente a manifestação de uma cidadania
nacionalmente forjada
Mesmo assim, a despeito dos limites impostos pelas circunstâncias
históricas, os rebeldes pernambucanos de 1817 conseguiram
estabelecer, ainda que pelo breve período de pouco mais de dois meses,
um marco fundamental para a compreensão das bases e fundamentos
do republicanismo no Brasil.
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“E o patriotismo era pernambucano mais que brasileiro. A identidade pernambucana
fora gerada durante a luta com os holandeses, no século XVII. Como vimos, guerras
são poderosos fatores de criação de identidade.” (Carvalho, 2013: 25)
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DIREITO FUNDAMENTAL AO PROTESTO

Gustavo Ferreira Santos

“Espere sentado. Ou você se cansa. Está provado, quem espera
nunca alcança.”
Chico Buarque

O rol de direitos reconhecidos em uma democracia constitucional
não é fechado, definitivo. Processos reivindicatórios podem resultar na
alteração do ordenamento ou, até mesmo, na mudança de entendimento
sobre normas já existentes, passando a serem reconhecidos os direitos
até então reivindicados.
Além disso, nunca será possível falar que direitos já reconhecidos
não precisarão mais de defesa. Os processos de reconhecimento
de direitos são conflituais e, após sua consagração no sistema
constitucional, remanescem resistências, que, em determinados
momentos, podem redundar em movimentos regressivos, retirando
direitos já consagrados.
Nesse cenário de conflitos, não é razoável esperar que posições
políticas sejam encurraladas em espaços restritos, formalizados
em processos administrativos, judiciais ou legislativos. O direito
de petição ou o direito de ação não substitui a cidadania ativa. As
instituições representativas, mesmo quando as regras de composição
dos parlamentos propiciam maior pluralismo, não conseguem refletir
toda a teia de interesses que forma a sociedade.
As ruas são espaços informais de participação e os protestos
precisam ser protegidos. Nelas, explodem diversas demandas contidas
na sociedade. Não há democracia forte sem proteções claras ao direito
ao protesto. Uma democracia será mais robusta quando propiciar
espaços para a manifestação do maior número possível de discursos.
O caminho precisa ser o inverso do que é atualmente adotado
pelo Estado brasileiro. Hoje, as forças policiais aparentam tratar, via
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de regra, os participantes de um protesto como inimigos. Há uma
desconfiança prévia, que leva ao embrutecimento da ação policial e à
produção ou ao crescimento da violência.
Não são poucos os casos nos quais, sem qualquer motivo razoável,
a polícia decide pela dissolução do protesto. O Rio de Janeiro assistiu,
no último ano, a vários momentos de violência policial contra protestos
de servidores, no contexto da crise financeira que o Estado vive.
Outro episódio que ilustra bem essa forma equivocada com a qual
o Estado brasileiro trata os protestos é o da infiltração pelo Exército
de um oficial em um grupo de jovens da esquerda em São Paulo, no
ano passado. Após a prisão cinematográfica, com uma megaestrutura
policial, de um grupo de 22 pessoas que se reuniam para ir um
protesto, órgãos de imprensa descobriram que um dos membros do
grupo, que não havia sido levado à delegacia, era capitão do Exército.
Em democracias mais consolidadas, com a ideia de Estado de Direito
sólida na cultura política, o fato resultaria em um grande escândalo.
Aqui, houve pouca repercussão, o Exército reconheceu que monitora
movimentos políticos e nada aconteceu.
Nossa Constituição não fala diretamente em “direito ao protesto”.
No entanto, consagra o “direito de reunião” e a “liberdade de
expressão”, que fundamentam a proteção ao protesto. O art. 5, XVI
estabelece que “todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais
abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem
outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido
prévio aviso à autoridade competente”. Como se vê, não há necessidade de
pedir autorização ao Poder Público, havendo restrições apenas ao uso
de armas e à existência de outro protesto no mesmo local convocado
anteriormente.
O aviso à autoridade competente visa garantir o protesto e
direitos de terceiros. Autoridades de trânsito vão, por exemplo, desviar
o fluxo para outras vias, a depender da dimensão do protesto. Não
fica impedido de exercer o direito ao protesto quem deixa de avisar a
autoridade. Muitas manifestações eclodem sem planejamento, reagindo
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a algum fato. Cabe às autoridades amenizar, com os meios disponíveis,
os efeitos colaterais do direito ao protesto para a sociedade.
A liberdade de expressão garante que um protesto não pode ser
proibido ou dissolvido por seu conteúdo. Na decisão sobre a chamada
“marcha da maconha”, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que
existe o direito ao protesto mesmo quando dirigido a criticar a legislação
penal, não caracterizando a crítica uma apologia ao crime.
Dissolver uma manifestação deve ser a última opção à disposição
das autoridades. A mera existência de transtornos para terceiros não
pode ser fundamento para essa decisão. Manifestações grandes causam,
necessariamente, transtornos.
No entanto, a violência por parte dos manifestantes é um motivo
legítimo para que as forças de segurança atuem. Isso deve acontecer
sempre, como se espera do exercício de qualquer função pública, com
proporcionalidade.
Nesse sentido, o recente episódio em Charlottesville, no Estado
norte-americano da Virgínia, mostra o exercício abusivo do direito
ao protesto. Não por suas bandeiras, que são abjetas. Por suas
características, a democracia permite que os que a confrontam usem
os seus canais abertos. Lembremo-nos de grupos brasileiros que vão
às ruas protestar pela volta da ditadura militar. É um movimento
moralmente condenável, mas está protegido. Devem, contudo, sofrer
repressão quando partem para ação concreta contra instituições
democráticas. No caso de Charlottesville, os atos dos manifestantes
foram preocupantes: pessoas armadas e dispostas ao confronto físico
ocuparam as ruas, animadas por discursos de apologia a violência contra
grupos sociais específicos. Esse excesso serve, porém, como parâmetro
para discussão dos contornos adequados para o entendimento do
âmbito de proteção do direito.
Publicado no Site Dissenso.Org em 28.08.2017. Link: https://
dissenso.org/direito-fundamental-ao-protesto/
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PLURALISMO SOB ATAQUE

Gustavo Ferreira Santos

“O primeiro adversário da democracia é a simplificação que reduz o plural
a único, abrindo assim o caminho para o descomedimento” Tzvetan
Todorov

O país tem visto recentemente um conjunto de ataques ao
pluralismo e à liberdade de expressão. São situações preocupantes,
porque representam a tentativa de impor um determinado padrão
de julgamento moral ou político, excluindo outras visões de mundo.
Tomamos como exemplos desse tipo de ação o ataque à
exposição “QueerMuseu”, no Santander Cultural, em Porto Alegre, e
o ataque na Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP a um
seminário sobre o centenário da Revolução Russa. Nos dois casos, os
que defendiam a suspensão dos atos viam neles o cometimento de
crimes. O grupo político MBL esteve envolvido nos dois episódios,
defendendo o encerramento da exposição e a suspensão do seminário.
Por outro lado, as instituições responsáveis pelos atos tiveram posturas
absolutamente diferentes.
No caso da exposição “QueerMuseu”, grupos políticos
conservadores acusavam as obras de fazerem apologia à pedofilia.
Inundaram as redes sociais com um discurso de defesa da família.
Mostravam obras descontextualizadas, criando uma espécie de pânico
moral, angariando apoios.
A pressão infelizmente surtiu efeito. O banco financiador do
Centro Cultural ficou preocupado com os reflexos dessa reação
sobre a sua imagem e optou por suspender a exposição. Esse recuo
da instituição alimentou a sanha autoritária dos críticos, que tentaram
também, em outros Estados, constranger outras instituições culturais.
Na Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP, a realização
pelo Diretório Central dos Estudantes e pela Associação de Docentes
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de um seminário sobre o centenário da Revolução Russa sofreu
ferrenho ataque nas redes sociais pelo Movimento Brasil Livre – MBL
e pelo Diretório Acadêmico. A seção pernambucana do grupo político
publicou em seu perfil no Facebook um texto atacando a universidade
por abrigar o evento que celebrava uma revolução que matou cristãos. A
pressão sobre a instituição ficou maior quando o Diretório Acadêmico
ameaçou a instituição, dando 5 dias para que ela cancelasse o evento.
A instituição reagiu, no entanto, reafirmando a sua natureza de
universidade, espaço aberto a formas diversas de conhecimento, não
estabelecendo, assim, temas proibidos. Fez, em comunicado oficial
publicado nas redes sociais, uma afirmação da liberdade na instituição.
Essa postura foi muito importante na resistência a essa tentativa
autoritária de restringir a expressão do pluralismo. Aliás, estranho seria
se em uma universidade, neste ano do centenário da Revolução Russa,
não existissem eventos discutindo o acontecimento que determinou
os rumos do mundo no século XX.
Os dois casos narrados envolvem a liberdade de expressão. No
primeiro caso, está em jogo a liberdade de manifestação artística,
cujo exercício não pode depender de uma autorização baseada em
parâmetros morais dos apreciadores. No segundo caso, está envolvida
uma forma mais genérica da liberdade de expressão e, em algum grau,
de liberdade de cátedra, sendo livre aos que estudam, ensinam ou
pesquisam na instituição a escolha de temas a serem discutidos e da
forma como abordarão esses temas.
Os discursos dos acusadores estavam cheios de referências
religiosas. Mas não se pode atribuir esses ataques à religião. A maioria
das pessoas com sentimento religioso aceita e defende o pluralismo.
A liberdade religiosa é uma das mais importantes bases do Estado
moderno. Quando há associação entre opção religiosa e ataque ao
pluralismo, geralmente há, por trás, líderes que manipulam o discurso
religioso, transformando-o em álibi para fomentar o ódio.
Parece existir, por outro lado, um uso político do discurso
conversador, com objetivo eleitoral. O sentimento conservador é
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arraigado em nossa sociedade e grupos políticos testam, nesses ataques,
o alcance de certos discursos. Esses episódios lançam luzes sobre como
deve ser o debate político eleitoral no ano que vem.
Aos defensores da democracia e das liberdades, resta o dever de
resistir e reafirmar pilares da democracia constitucional que estão em
xeque. A liberdade de expressão não é negociável. Nos dois casos aqui
abordados, a postura não autoritária dos que divergem dos conteúdos
dos atos deveria ser a de não comparecer. Combatê-los, exigindo o
fechamento da exposição ou a suspensão do seminário significa tentar
impor sua visão de mundo, sufocando a manifestação da diversidade.
Publicado no Site Dissenso.Org em 20.10.2017. Link: https://
dissenso.org/pluralismo-sob-ataque/
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JUÍZES TÊM LIBERDADE DE EXPRESSÃO?

Gustavo Ferreira Santos

Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça abriu investigação
que pode levar à punição dos juízes André Nicolitt, Cristiana
Cordeiro, Rubens Casara e Simone Nacif do Rio de Janeiro por terem
participaram de ato público contra o impeachment da ex-Presidenta Dilma
Rousseff. O ato intitulado “Funk Contra o Golpe” ocorreu em 17 de
abril de 2016 e foi organizado pelo Furacão 2000.
A abertura do processo coloca em debate se a assunção da condição
de magistrado limita a liberdade de expressão do indivíduo e, caso a
resposta seja positiva, quais limites são passíveis de serem aplicados.
Em uma análise superficial do caso, é possível notar que não parece
existir uma preocupação do órgão de controle em afirmar um padrão de
comportamento para magistrados, válido para qualquer tipo de opinião
emitida. Ministros do Supremo Tribunal Federal são habitués dos debates
políticos nacionais, opinando sobre os mais variados temas. Também
não foram poucos os magistrados que, por todo o país, participaram de
atos públicos pelo impeachment. A abertura do processo contra os quatro
magistrados parece representar, apenas, uma tentativa de intimidação
de um tipo específico de opinião.
É evidente que um indivíduo não perde a sua liberdade de
expressão ao assumir a condição de magistrado. Continua a ostentar,
em paralelo, a condição de cidadão e, por isso, faz opções políticas,
podendo expressá-las. Por outro lado, a posição que assume exige
certos cuidados na conduta pública, o que justifica algumas restrições
à sua liberdade de expressão.
A Constituição da República não traz restrição aos magistrados que
envolva a sua liberdade de expressão. A vedação do art. 95, Parágrafo
Único, III, de “dedicar-se à atividade político-partidária” não é aplicável
ao caso, já que a manifestação contra o impeachment era suprapartidária,
como eram suprapartidárias as manifestações pelo impeachment.
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No entanto, o “Estatuto da Magistratura” não se limita ao que
é tratado na Constituição. Na legislação infraconstitucional, a Lei
Complementar n. 35/1979, Lei Orgânica da Magistratura Nacional,
traz dispositivo que diretamente impacta na liberdade de expressão
dos magistrados:
Art. 36 – É vedado ao magistrado:
(…)
III – manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião
sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem,
ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças,
de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras
técnicas ou no exercício do magistério.

É evidente que também não há qualquer relação entre essa
restrição e o caso dos juízes sob ameaça de punição. A restrição contida
na lei é voltada a preservar a própria atividade do Judiciário, impedindo
que juízes façam manifestações públicas sobre processos sob análise
de órgãos jurisdicionais. Faz ressalvas que protegem atos processuais,
publicações e atividade de magistério. Mas é necessário, ainda, ir além
desses atos específicos, restringindo a aplicação da regra a situações
nas quais a crítica feita pelo magistrado comprometa de alguma forma
a função jurisdicional, sendo possível uma crítica a atos jurisdicionais
em processos que não estejam sob a sua responsabilidade.
Ironicamente, esse dever de discrição que a lei consagra goza
hoje de pouco prestígio por parte de membros de tribunais superiores,
sendo comum ministros do Supremo Tribunal Federal manifestaremse fora dos autos sobre votos ou decisões de colegas de tribunal ou
de outros magistrados.
Há, na mesma lei, dispositivo voltado a proteger o magistrado
em suas manifestações, seja ao exprimir opiniões, seja ao proferir
uma decisão. Lamentavelmente, o artigo que traz essa proteção deixa
margem a arbitrariedades, já que usa um termo vago para definir uma
exceção à regra, ressalvando casos de “impropriedade”:
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Art. 41 – Salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem
o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que
manifestar ou pelo teor das decisões que proferir.

Como uma exceção à regra da proteção, o termo precisa ser
interpretado restritivamente. Não pode ser utilizada a ressalva como
álibi para a perseguição de posições políticas específicas.
Enfim, a regra é a manutenção pelo magistrado da liberdade
de expressão que a Constituição prevê como direito de todos.
Exceções devem ser voltadas a proteger diretamente o processo, o
que, indiretamente, é uma proteção aos interesses dos que buscam o
Judiciário. A interpretação de qualquer norma infraconstitucional sobre
a postura do magistrado precisa considerar seriamente a liberdade de
expressão como direito fundamental.
Publicado no Site Dissenso.Org em 24.01.2018. Link: https://
dissenso.org/juizes-tem-liberdade-de-expressao/
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DEMOCRACIA E INTERNET: A CIDADANIA
ENTRE AMEAÇAS E RISCOS

Gustavo Ferreira Santos

Há um consenso quanto à existência de diversas ameaças à
democracia na internet. Notícias falsas e discursos de ódio sempre
estiveram presentes em processos eleitorais. No entanto, esses
problemas apresentam novas dimensões especificamente relacionadas
ao espaço da internet. O alcance global e a velocidade da disseminação
da informação na internet tornam difícil retificar ou negar informações
falsas e discursos ofensivos. Hoje, as redes sociais têm um papel de
destaque nesse problema.
Após as últimas eleições presidenciais norte-americanas, o uso de
notícias falsas em campanha – as “fake news” – tomou outra dimensão
e passou a ser amplamente discutido. Foram identificados usos
frequentes de fake news por apoiadores dos dois candidatos. Inclusive,
após o encerramento do processo, muitas pessoas questionaram
os resultados em razão do número muito grande de notícias falsas
utilizadas a favor de Trump.
Em uma tentativa de entender o fenômeno nas eleições norteamericanas de 2016, Hunt Allcott e Matthew Gentzkow estudaram
os possíveis impactos das fake news nas decisões dos eleitores. Eles
constataram que os principais consumidores de notícias falsas
favoráveis a um determinado candidato são eleitores já predispostos a
votar naquele candidato. Isso sugere que o consumo de notícias falsas
acontece principalmente em bolhas, o que reduz o impacto eleitoral
de tais notícias.
Evidentemente, a pesquisa tem limitações, já que trabalha com as
informações que os eleitores repassam respondendo a um questionário.
Depende, portanto, da memória dos eleitores, que muitas vezes podem
lembrar de umas notícias e de outras não, e da sinceridade das respostas.
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No entanto, mesmo que aceitemos a ideia de que a disseminação das
notícias falsas acontece principalmente em bolhas, o problema para a
democracia continua existindo. Sem serem influenciados por notícias
faltas, apoiadores poderiam, em tese, estar mais abertos a uma possível
mudança da sua posição quando expostos a um debate honesto, com
notícias mais confiáveis e com diversidade de opiniões.
O problema tem sido objeto de preocupação no mundo inteiro.
Existe hoje, por todo o mundo, diversas iniciativas que visam
combater algumas das ameaças e, ainda, novas propostas surgirão a
curto prazo, dada a premência do debate. Recentemente, o governo
francês divulgou, na primeira conferência à imprensa do ano, que irá
construir uma legislação contra o uso político de notícias falsas. É um
caso que ilustra bem o problema que estamos destacando, já que o
discurso foi fortemente ancorado na defesa da democracia. O anúncio
foi bem recebido pela população, já que o problema é amplamente
reconhecido. Apesar do apoio popular, as respostas do governo
causaram preocupação.
No Brasil, a Polícia Federal instituiu um grupo de trabalho para
propor medidas contra a disseminação de fake news nas eleições. Ainda
são poucas as notícias sobre o que se pretende, mas já dá para notar
que passam as pretensões por restrições de direitos e por aumento do
poder de instituições repressivas.
Outro problema relevante é a manipulação de comportamentos
dos cidadãos a partir do uso não transparente de big data. A expressão é
utilizada para dar nome ao grande volume de informações estruturadas
ou não hoje disponíveis. Redes sociais, como Facebook e Twitter, fazem
uso de uma série de dados dos usuários para, por exemplo, decidir com
quem eles irão interagir e a quais informações serão expostos.
Dados pessoais dos eleitores são amplamente utilizados por
equipes de marketing eleitoral. É legítimo que os participantes das
disputas por cargos queiram conhecer o perfil dos eleitores com os
quais irão dialogar para que a mensagem a ser direcionada seja a mais
eficaz possível. Mas é muito perigoso o uso manipulativo de dados
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sobre desejos e comportamentos dos eleitores, especialmente quando
servem para municiar campanhas que utilizam trolls e robôs.
Os constitucionalistas precisam entrar nesse debate e alertar as
autoridades sobre o quanto estas precisam ser cuidadosas na adoção
de medidas repressivas. É necessário demonstrar que algumas possíveis
decisões públicas que visam a repressão de comportamentos de
usuários da internet que ameaçam a democracia podem apresentar,
também, riscos para a democracia. As repostas aos problemas podem
ser tão perigosas quanto os próprios problemas.
Uma das maiores preocupações na luta contra as notícias falsas é
a questão da legitimação de quem decidirá que sobre essa natureza da
notícia. Quem tem o poder de decidir se uma notícia é verdadeira, falsa
ou ofensiva pode abusar desse poder. Há o risco de que governantes
persigam dissidentes em nome da repressão a ameaças à democracia
na internet. Também deve-se temer uma descontrolada expansão de
instituições repressivas, já tão agigantadas nas democracias ocidentais.
Não obstante a existência de tais riscos, é necessário que exista
alguma atuação para minimizar as ameaças aqui referidas. Posições
mais radicais em defesa da liberdade expressão, que defendem a
legitimidade de qualquer conteúdo são caminhos seguros para não
legitimar censuras, mas deixam intocados problemas que precisam
efetivamente de respostas, sob risco de causarem danos à democracia.
Estratégias já adotadas pela sociedade civil contra a disseminação
de notícias falsas ainda parecem limitadas. Dentre essas estratégias, está
a disponibilização de plataformas nas quais são expostos sites nos quais
são frequentemente veiculadas notícias falsas. No entanto, para terem
efetividade, precisam de uma postura específica dos consumidores de
notícias, que precisam consultar tais plataformas antes de confiarem
na informação chega até eles por meio das redes sociais.
Publicado no Site Dissenso. Org em 18.04.2018. Link: https://
dissenso.org/democracia-e-internet-cidadania-entre-ameacase-riscos/
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O ROCK BRASIL DA DÉCADA DE 80 E O
NIILISMO POLÍTICO CONTEMPORÂNEO

João Paulo Allain Teixeira

Passadas três décadas do fim do regime militar, 2018 nos traz
um momento de reflexão sobre o próprio modelo de democracia
que construímos nos 30 anos de vigência da Constituição de 1988.
Não deixa de ser intrigante que depois de tantas mudanças no país,
muitos dos representantes da geração Rock Brasil surgido na década
de 80, tenham se manifestado simpáticos a propostas conservadoras
cuja pauta reduz os espaços democráticos no país e legitima o
endurecimento do regime39.
Costuma-se atribuir ao movimento Rock Brasil um caráter
essencialmente contestador e progressista, havendo contribuído
significativamente para a derrubada do regime militar e a redemocratização
do Brasil. O assim chamado Rock Brasil parece ter múltiplas facetas,
introduzindo na cena musical brasileira dos anos 80 uma estética
peculiar, a partir de uma nova linguagem musical que discutia em
suas letras inicialmente temas como relacionamentos, desventuras
amorosas no contexto de uma conjuntura política nacional em franca
ebulição. Esta forma emergente de expressão musical impactou na
própria forma de auto-compreensão do Brasil, influenciando as
ideias e o comportamento das gerações seguintes, contribuindo para
a redemocratização do país depois de décadas de repressão.
Na amplitude do movimento, encontramos momentos distintos,
sendo o divisor de águas a intensificação do movimento pela
39

Aqui podemos trazer como exemplos, o apoio do cantor Lobão ao “Impeachment”
de Dilma Roussef (https://www.youtube.com/watch?v=oVDgcxGFZKY), e as
manifestações de Roger Moreira favoráveis ao candidato Jair Bolsonaro, (https://
www.metrojornal.com.br/entretenimento/2018/09/12/roger-ultraje-rigor-visitabolsonaro-no-hospital-e-diz-nosso-guerreiro-esta-firme.html), além do flerte de
Paulo Ricardo com a mesma candidatura (https://www.diariodobrasil.org/rpmpaulo-ricardo-cita-o-nome-de-bolsonaro-durante-show-e-publico-vai-ao-delirio/)
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redemocratização e a mobilização pela campanha pelas “Diretas Já”
em meados da década de 80. Temos assim, um primeiro momento
com as bandas que introduziam uma pauta mais propriamente voltada
à emancipação dos costumes, como por exemplo, Absyntho, Gang
90 e Dr. Silvana, que traziam no contexto de um regime autoritário,
uma agenda evidentemente libertária e subversiva, como podemos
perceber em:
“Ai, meu ursinho blau blau de brinquedo / Vou contar pra
você um segredo / Só você mesmo pra me aturar / Ai, esse
meu coração tão vadio / Se amarrou nesse corpo macio / Ela
quer é me fazer pirar”

ou mesmo em:
“Eu e minha gata rolando na relva / Rolava de tudo / Covil
de piratas pirados / Perdidos na selva”

e de forma mais explícita em:
“Tudo aconteceu quando ela chegou atrasada / Eram 3 e meia,
alta madrugada / E sua mãe a esperava no portão / Logo, pintou
bate-boca, a mãe já gritando, / Tava quase louca e exigia em
altos berros / Alguma explicação / Eu fui dar mamãe... (foi dar
mamãe) / Eu fui dar um serão extra / Trabalhei com o patrão”

O primeiro disco da banda Blitz chegou às lojas com as
duas últimas faixas do lado B riscadas pela censura (“Cruel, cruel,
esquizofrenético blues” e “Ela quer morar comigo na lua”), além de
ostentar o lacre “impróprio para menores”, ajudando a impulsionar a
curiosidade do público e as vendas sob a aura da subversão.
A partir da segunda metade da década de 80, ganham visibilidade
as bandas que articularam de forma mais direta e contundente uma
crítica institucional. Nesse contexto, encontramos RPM, Titãs, Legião
Urbana, Ultraje a Rigor e Capital Inicial.
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Do ponto de vista geográfico, a cena cultural do Rio de Janeiro
catalisou boa parte do movimento, com importantes manifestações
também em Brasília e em São Paulo. A cena paulista apresenta
influências distintas como o punk e os temas relativos aos dilemas
urbanos na megalópole. Em Brasilia, a crítica às instituições e ao poder.
No Rio de Janeiro, a presença de grandes veículos de comunicação
e casas de espetáculos impulsionaram a visibilidade nacional do
movimento. Aqui foi decisiva a atuação pioneira da Rádio Fluminense
de Niterói como espaço dedicado às novas bandas e o Circo
Voador, inicialmente montado no Arpoador, e depois transferido
definitivamente para o bairro da Lapa, além da primeira edição do
Rock in Rio, em janeiro de 1985.
Além da massiva divulgação em espaços na mídia, programas de
TV como “Armação Ilimitada” contribuíram para a divulgação de novas
formas de expressão, fundadas muitas vezes em um estilo de vida de
celebração hedonista e irreverente que se desenvolvia quase sempre
no ambiente despojado da praia e da prática de esportes “alternativos”
como o surf e o vôo livre, contrastando com a dureza e sisudez dos
“anos de chumbo”.
Em comum a todas as bandas alinhadas ao movimento, o fato de
serem integradas por jovens de classe média brasileira. Esta circunstância
ensejou fortes críticas ao movimento rock brasil, já que seus integrantes
não eram exatamente militantes políticos e nem apresentavam uma
crítica social verdadeiramente consistente, parecendo ser antes mais
um produto de marketing, como tinha sido décadas atrás a “Jovem
Guarda”. Assim, o aparecimento do Rock Brasil além de uma forte
influência de um estilo musical que se desenvolveu preferencialmente
no contexto cultural dos Estados Unidos e Inglaterra, com letras em
inglês e retratando uma realidade alheia à brasileira, dependia de acesso
a instrumentos musicais muitas vezes caros e inacessíveis para parcela
significativa da população.
Politicamente não eram propriamente alinhados a nenhuma
ideologia. Para a direita, eram jovens que queriam subverter a ordem
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e os costumes; para a esquerda, eram apenas “rebeldes sem causa”,
para tomar o título de uma conhecida letra da banda Ultraje a Rigor:
“Minha mãe até me deu essa guitarra / Ela acha bom que o
filho caia na farra / E o meu carro foi meu pai que me deu
/ Filho homem tem que ter um carro seu / Fazem questão
que eu só ande produzido / Se orgulham de ver o filhinho tão
bonito / Me dão dinheiro prá eu gastar com a mulherada / Eu
realmente não preciso mais de nada”

Em “Alvorada Voraz”, a banda RPM trazia uma indignação com
o encobrimento da corrupção e o auto-favorecimento do regime:
Fardas e força / Forjam as armações / Farsas e jogos / Armas
de fogo / Um corte exposto / Em seu rosto amor / O caso
Morel / O crime da mala / Coroa-Brastel O escândalo das
jóias / E o contrabando / E um bando de gente Importante
envolvida... / Juram que não Torturam ninguém / Agem assim
Pro seu próprio bem Oh!...”

A crítica à repressão é pauta recorrente, como encontramos na
banda Titãs em “Polícia”:
“Dizem que ela existe / Pra ajudar! / Dizem que ela existe /
Pra proteger! / Eu sei que ela pode / Te parar! / Eu sei que
ela pode / Te prender! / Polícia! / Para quem precisa / Polícia!
/ Para quem / Precisa / De polícia”.

Também a banda Capital Inicial põe o tema em dabate com
“Veraneio Vascaína”:
“Cuidado, pessoal, lá vem vindo a Veraneio / Toda pintada de
preto, branco, cinza e vermelho / Com números do lado, dentro
dois ou três tarados / Assassinos armados, uniformizados
/ Veraneio vascaína vem dobrando a esquina Porque pobre
quando nasce com instinto assassino / Sabe o que vai ser
quando crescer desde menino / Ladrão pra roubar, marginal
pra matar / Papai, eu quero ser policial quando eu crescer”
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A ausência de orientação ideológica no movimento permitiu que
os Titãs se considerassem deslocados no espaço, sendo antes “De
lugar nenhum”:
“Não sou brasileiro / Não sou estrangeiro / Não sou brasileiro
/ Não sou estrangeiro / Não sou de nenhum lugar / Sou de
lugar nenhum / Não sou de nenhum lugar / Sou de lugar
nenhum / Não sou de São Paulo / Não sou japonês / Não
sou carioca / Não sou português / Não sou de Brasília /
Não sou do Brasil / Nenhuma pátria me pariu / Eu não tô
nem aí, eu não tô nem aqui / Eu não tô nem aí, eu não tô
nem aqui”.

A década de 80 marcou também o fim da Guerra Fria e um certo
desalento quanto ao futuro. A queda do Muro de Berlim expôs com
clareza o vazio ideoloógico que marcou a geração Rock brasil. Em
“Mickey Mouse em Moscou”, a banda Capital Inicial assumia:
“Eu vejo eles dançando / Em cima do muro / No meio do
mundo / No meio do mundo dividido / Spielberg, Eisenstein
/ Vodka, CIA / Las Vegas, Kremlin / Tolstói, John Wayne /
Champagne, Caviar / Mickey Mouse em Moscou / Batman,
Trotsky / Bolshoi, Rock’n’roll / Quem são estes homens / Que
vivem atrás da cortina / Quem são estes homens / Ninguém
mais vai jogar / Flores mortas no muro / Ninguém mais vai
pichar / Frases fortes no escuro”.

Não por acaso, Cazuza, ex-vocalista da banda Barão Vermelho
sintetizou:
“Meu partido é um coração partido / E as ilusões estão todas
perdidas / Ideologia, eu quero uma pra viver”.

A despeito destas circunstâncias, Germano Schwartz em estudo
sobre o assunto encontra nas músicas que embalaram a geração 80
elementos que indicam a consagração e o reconhecimento, pelo
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texto constitucional de 1988, de um conjunto de reivindicações
comprometidas com a democracia e com os direitos fundamentais.
(Cf. Schwartz, 2014, 112 ss).
A leitura que proponho, a partir das circunstâncias e paradoxos
já descritos, é que o movimento Rock Brasil por ser repleto de
ambiguidades se prestou a uma captura pelo próprio Mercado, que já
não tinha interesse em manter de pé o compromisso com o regime
militar. Depois do “milagre econômico” forjado ao custo de um alto
endividamento externo, a depressão da “década perdida” trouxe para
o Mercado o desafio de encontrar novos caminhos. Nesse sentido, não
deixa de ser curioso que a indústria fonográfica tenha faturado milhões
com a nova cena musical, apesar do seu caráter de crítica “contra tudo
o que aí está” partindo da contestação ao próprio sistema econômico
e da denúncia da corrupção, da falência do poder instituído e dos
problemas institucionais do país na década de 80.
Contrário à repressão e à ditadura por limitar a liberdade, valor
sempre reivindicado pela classe média, as bandas do Rock Brasil
não ofereciam uma pauta necessariamente inclusiva, já que a crítica
institucional sobre desigualdades sociais, inclusão, igualdade de
oportunidades, etc não estavam no centro do debate.
Do ponto de vista social, em um país divido por distintas classes,
a experiência do cerceamento de direitos no regime militar brasileiro
não pode ser tomada na dimensão da uniformidade. Por evidente, o
regime autoritário foi sentido pela classe média como um limite para
o desenvolvimento de muitas prerrogativas inerentes à condição do
indivíduo, tais como as liberdades de pensamento e a liberdade da
pessoa física. Contudo, para a periferia, a dimensão do estado de
exceção, ancorado em uma exclusão permanente, sempre existiu, não
havendo desaparecido nem mesmo com a redemocratização.
Uma crítica social nestes moldes aparece apenas pontualmente
na produção de bandas como Plebe Rude, que articulou um discurso
social mais incisivo:
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“Não é nossa culpa / Nascemos já com uma bênção / Mas
isso não é desculpa / Pela má distribuição / Com tanta
riqueza por aí, onde é que está / Cadê sua fração? / Com
tanta riqueza por aí, onde é que está / Cadê sua fração? /
Até quando esperar / A plebe ajoelhar / Esperando a ajuda
do divino Deus?”

A conclusão é a de que, apesar da contribuição para a queda
do regime militar, não há no movimento propriamente uma crítica
ideologicamente orientada. E por isso, a falta da dimensão da critica
social, que só viria a ter alguma visibilidade a partir da articulação
das expressões musicais da periferia, com o funk e o rap nas décadas
seguintes. Assim, o niilismo ideológico permitiu a apropriação do
movimento por forças igualmente conservadoras e autoritárias,
contribuindo para o paradoxo de, por um lado, concorrer para a
derrubada do regime militar, mas por outro lado, permitindo a
permanência dos mesmos esquemas de dominação e exclusão sempre
vigentes no país.
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A INTERNET CONTRA A DEMOCRACIA?

Gustavo Ferreira Santos

O processo eleitoral brasileiro suscitou um conjunto de debates
sobre a disseminação das chamadas “fake news”, especialmente sobre
o papel que elas têm nas escolhas dos eleitores. Nos últimos anos,
o mundo tem visto o crescimento de denúncias de que processos
eleitorais estão sendo decididos com o uso massivo de notícias falsas,
disseminadas com estratégias que direcionam tais notícias aos eleitores
com o uso de big data.
O processo eleitoral é um momento no qual, para decidir sobre
quem será titular de cargos centrais na Administração, a sociedade vê a
confrontação entre diversas concepções políticas. Através de um debate
o mais aberto possível, os eleitores conhecem o que pensam partidos e
candidatos sobre questões que devem ser equacionadas pelos eleitos. A
postura ética esperada de quem se apresenta em um processo eleitoral
é a sincera exposição de seus propósitos.
No entanto, a mentira sempre foi um elemento utilizado na
política. Especialmente nos pequenos colégios eleitorais, não é difícil
encontrar exemplos de eleições decididas pelo uso de acusações
mentirosas contra um partido ou candidato. Boatos lançados para
determinados públicos, com fins político-eleitorais, já comprometeram
diversas reputações e foram decisivos em eleições.
Também não é novidade o direcionamento do marketing político ao
perfil do eleitor. Pesquisas qualitativas, com grupos focais, são utilizadas
há muito tempo para decidir o que funciona e o que não funciona com
o eleitorado. São escolhidas pessoas representativas da diversidade
do eleitorado, que são colocadas em discussões em grupos, com
observadores que aquilatam a eficácia ou não de determinada estratégia.
O que acontece, hoje, com a internet é que o seu alcance e sua
velocidade dão outro impacto à disseminação da mentira e, ainda, a
precisão que é possível ter na definição do público alvo das “fake news”.
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Para isso, é utiliza-se big data. Diariamente, fornecemos um grande
volume de dados sobre nossas escolhas a sites e às redes sociais, com
temas que pesquisamos, com o registro de reações, com aprovação ou
desaprovação de reportagens, fotos e outros conteúdos postados nessas
redes. Com eles, é possível direcionar, por exemplo, uma publicidade
comercial para necessidades específicas do usuário-consumidor. O
uso dessas informações na disseminação de “fake news” pode ser
destrutivo para a democracia.
Neste espaço, em texto anterior, chamei atenção para os riscos
que as respostas estatais ao problema veiculam. Sob a justificativa de
que se vai combater a disseminação de “fake news”, o Estado pode
construir instrumentos para controlar a disseminação de mensagens
indesejadas, classificando como falsas informações inconvenientes aos
que detêm o poder político. Vivemos esse paradoxo: estamos entre o
as ameaças do veneno e os riscos do antídoto.
Porém, a inércia pode ser fatal para a democracia. Um rápido olhar
sobre o trabalho das agências criadas para investigar a veracidade de
informações que viralizaram no processo eleitoral brasileiro mostra
que o problema é gigante. Tanto pelo número de informações que
precisaram ser desmentidas, como pelo tipo de informação falsa que
foi disseminada. Muitas das “fake news” estavam focadas em questões
morais, trabalhando com medos e preconceitos comuns no eleitorado.
Mesmo quem não acredita que o problema seja tão grande, por
não ver tais informações falsas como principais razões para a escolha
eleitoral, precisa reconhecer, no mínimo, que elas acabam desvirtuando
o debate eleitoral, trazendo para o centro questões que não dizem
respeito às funções que serão exercidas pelos eleitos. Ofuscam temas
importantes como o papel do Estado na economia ou a gestão do
patrimônio público. Os candidatos gastam muita energia contestando
tais notícias e dedicam pouco tempo a defender suas propostas e
contestar as dos adversários.
O uso massivo das mentiras distribuídas com estratégias de
direcionamento a eleitores segundo seu perfil coloca no jogo político
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indivíduos e grupos que dificilmente teriam espaço na estrutura
tradicional das democracias constitucionais. Dá protagonismo aos que
estavam, anteriormente, presos a um submundo. Passam por cima de
instituições como veículos tradicionais de mídia e partidos políticos,
que, para o bem ou para o mal, servem de filtros para evitar posições
populistas e extremadas.
Não sabemos, ainda, quais as melhores medidas compatíveis com
o Estado constitucional que são eficazes contra essa grave ameaça. Mas
é possível concluir que, se não fizermos nada, todas as democracias
do mundo estarão em risco nos próximos anos.
Publicado no Site Dissenso.Org em 30.10.2018. Link: https://
dissenso.org/internet-contra-democracia/
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FAKE DEMOCRACY

Gustavo Ferreira Santos

Muitos esforços do governo para subverter a democracia são “legais”, no
sentido de que são aprovados pelo Legislativo ou aceitos pelos tribunais.
Eles podem até mesmo ser retratados como esforços para aperfeiçoar a
democracia – tornar o Judiciário mais eficiente, combater a corrupção ou
limpar o processo eleitoral. Os jornais continuam a ser publicados, mas
são comprados ou intimidados e levados a se autocensurar. Os cidadãos
continuam a criticar o governo, mas muitas vezes se veem envolvidos em
problemas com impostos ou outras questões legais. Isso cria perplexidade
e confusão nas pessoas. Elas não compreendem imediatamente o que está
acontecendo. Muitos continuam a acreditar que estão vivendo sob uma
democracia. Steven Levistsky e Daniel Ziblatt, em “Como as
democracias morrem”.

O final do século XX foi marcado por uma expansão mundial
do modelo de democracia constitucional, quando, em um primeiro
momento, países da América Latina saíram de ditaduras e, mais
tarde, países do leste europeu derrubaram regimes autointitulados
comunistas. Essa expansão poderia levar a crer que a democracia
estava definitivamente sendo adotada como modelo político nas
economias de mercado. No entanto, o mundo está conhecendo, nos
últimos anos, a deterioração do debate público e, com a ascensão de
líderes demagogos e autoritários, por meio de eleições, estão sendo
construídas falsas democracias.
Um dos mais interessantes livros publicados no ano passado
faz um alerta sobre as democracias atuais. Analisando países que
vivenciaram processos de degradação da democracia até chegarem ao
ponto de não poderem mais ser considerados democráticos, mostra
que há uma tendência a uma morte da democracia por dentro da
institucionalidade. “Como as democracias morrem”, dos professores
da Universidade de Harvard Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, mostra
que as democracias não morrem mais com data certa. Não precisam,
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para morrer, dos golpes clássicos, com força militar e com atos
jurídicos marcando a passagem de uma ordem democrática a uma
ordem autoritária. Agora, as democracias morrem pelas mãos de
líderes eleitos, que demonizam adversários e expressam desprezo
pelas instituições.
Aos poucos, a democracia morre, mas as pessoas não percebem.
As eleições periódicas continuam a existir e os poderes públicos
continuam a atuar. Há uma degradação das instituições públicas
e da mídia, cooptadas ou constrangidas, mas o esqueleto da
institucionalidade continua lá, dando a impressão de que se trata de
uma democracia. O livro mostra essa autoimagem distorcida com o
caso da Venezuela. Em 2011, o Latinobarómetro, entidade que pesquisa
opinião pública na América Latina, perguntou aos venezuelanos se eles
consideravam o país uma democracia. O formulário trazia uma escala
de um a dez, correspondendo a “de forma nenhuma democrático” e
“completamente democrático”, respectivamente. Mais de oitenta por
cento das pessoas atribuíram nota acima de oito.
Os líderes demagogos falam diretamente aos seus seguidores. Aí,
as redes sociais jogam um papel fundamental. São os espaços nos quais
eles se dirigem aos grupos de apoiadores, geralmente vacinados por
um discurso que deslegitima a mídia tradicional, caracterizada como
mentirosa. Nas redes sociais, ainda, são distribuídas mensagens falsas
ou distorcidas, contra adversários, instituições e determinados grupos.
Nas bolhas nas quais os apoiadores desses líderes vivem, a mídia
tradicional é que é acusada de ser fonte de informações falsas. Donald
Trump comumente acusa a grande mídia de difundir “fake news”
quando publica conteúdos que não lhe agradam. A confusão que criam
enfraquece o debate público, fortalecendo os vínculos entre líderes e
seus seguidores.
O pior é que postagens com distorções ou mentiras parecem
atender a uma necessidade humana por novidade, o que acaba por
levar a pessoa a compartilhar rapidamente a notícia, sem questionar. A
Revista Science publicou no ano passado estudo de três pesquisadores
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do MIT sobre compartilhamento de notícias falsas no Twitter. Com
acesso a dados do Twitter de 2006 a 2017, os autores analisaram em
torno de cento e vinte e seis mil boatos que foram compartilhados
por mais de três milhões de pessoas. Para classificar o boato como
verdadeiro ou falso, foram usadas informações de sites de verificação
de conteúdos (fact checking). O estudo identificou que as notícias falsas
são difundidas de forma mais rápida e são mais compartilhadas do
que as notícias verdadeiras.
A pesquisa mostrou ainda que, ao contrário do que muitos
pensam, não há diferenças entre o papel de robôs e de pessoas
reais no compartilhamento desses conteúdos. Quando retirados da
amostragem os perfis com comportamento compatível com o de
um robô, os números sobre compartilhamentos de notícias falsas
permaneciam semelhantes. Investigando as palavras usadas nas
respostas aos tweets que eram compartilhados, o trabalho encontrou
nas mensagens que compartilhavam notícias falsas mais palavras
associadas a surpresa – o que, para eles, corrobora a hipótese do
papel da novidade – e de repugnância, enquanto com as notícias
verdadeiras foram encontradas palavras associadas a tristeza,
ansiedade e confiança. Outro achado interessante do estudo,
desconstruindo crenças sobre o compartilhamento de notícias, é o
de que os repassadores de notícias falsas são, principalmente, pessoas
com poucos seguidores, que publicam pouco e passam pouco tempo
no Twitter.
Difícil ter um diagnóstico sobre o que ocorreu nas eleições
brasileiras, já que o fluxo de informações falsas teve lugar,
principalmente, por meio do WhatsApp. Mas as conclusões do estudo
citados nos ajudam a ver o tamanho do problema que precisamos
enfrentar. O uso de robôs para compartilhar informações falsas é mais
fácil de ser atacado do que o compartilhamento por humanos. Há uma
dimensão ética que precisa ser discutida.
Precisamos recuperar e reforçar a democracia. Para isso, antes é
importante reconhecer que ela está em crise e que essa crise passa pelos
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novos usos que têm sido dados à internet por setores mais radicalizados
do espectro político.
Publicado no Site Dissenso.Org em 20.01.2019. Link: https://
dissenso.org/fake-democracy/
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A DEMOCRACIA EM BOLHAS

Gustavo Ferreira Santos

As redes sociais permitem que convivamos diariamente com um
número muito maior de pessoas do que seria possível apenas com o
contato direto. No entanto, uma boa parte do tempo que dedicamos às
redes sociais é gasto em bolhas, convivendo com pessoas que pensam
como a gente sobre os temas que nos interessam. Essas comunidades
nos dão conforto, por estarmos entre iguais e, assim, evitamos a
exposição às formas mais agressivas de argumentação. Essas bolhas
acabam por reforçar nossas convicções, compartilhadas com esses
companheiros.
Por outro lado, nos poucos momentos de contato na rede com o
pensamento divergente, as nossas posturas parecem ser de guerra. A
forma como expressamos nossas opiniões nas redes sociais contribui
decisivamente para a polarização do debate político. Muitas vezes,
reagimos a informações ou opiniões das quais não gostamos com
rispidez, tratando os portadores das informações ou os defensores
das opiniões com desrespeito. Como diferentes grupos reagem assim,
cria-se uma espiral de intolerância. A cada degrau, o outro é visto
como alguém a quem não devemos dar ouvidos. A democracia perde
muito com isso, já que é atingida a nossa capacidade de entender o
que está em jogo.
A interação em sociedade é fundamental para o nosso processo
de aprendizagem. Muitas vezes, no primeiro contato com uma
informação, fazemos leituras imprecisas ou distorcidas. A exposição a
terceiros do nosso entendimento e as respostas que deles recebemos
nos ajudam a entender melhor o tema sobre o qual falamos, já que
podemos ser instados a rever as nossas fontes ou considerar outras
interpretações. Em tese, assim, quanto maior a diversidade de
pensamento dos nossos interlocutores, maior será a nossa capacidade
de aprendizado social.
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Uma pesquisa feita por professores da Universidade da Pensilvânia
confirma essa ideia do aprendizado social, mas demonstra que ele
é limitado quando estamos em contato com pessoas que sabemos
que têm posições políticas diferentes das nossas. Os pesquisadores
dividiram os participantes do experimento em quatro grupos, que
foram expostos a dados da NASA sobre mudança climática, que eles
precisavam interpretar, tentando chegar ao melhor entendimento
possível que, para os pesquisadores, era o que se aproximasse mais da
interpretação feita pela NASA. Um grupo era formado por pessoas
com a mesma posição política, que respondiam individualmente às
questões. Outros três grupos eram formados por pessoas com posições
diferentes. Em um dos grupos plurais, o participante não sabia a
posição política dos outros, nos outros dois grupos essa posição era
exposta. Em um grupo, era apresentada a média dos entendimentos dos
membros ao lado dos logos dos partidos republicano e democrata. No
outro grupo, cada participante via informações sobre o entendimento
a que chegaram quatro pessoas de quem ele sabia a posição política.
Depois de responder às perguntas, havia oportunidades de repensar as
respostas. No caso dos grupos plurais, nesse momento, o participante
era exposto aos entendimentos das outras pessoas. Com o experimento,
os pesquisadores constataram que a capacidade de entendimento dos
dados aumentou quando os participantes foram expostos às opiniões
dos outros, mas isso foi maior no grupo que não conhecia a posição
política dos outros participantes. Nos dois grupos nos quais a posição
política era exposta, os preconceitos políticos reduziram a capacidade
de compreensão dos participantes.
A democracia precisa da interação, do diálogo. As questões públicas
postas à deliberação precisam ser compreendidas da forma mais
clara possível. A mídia tradicional faz um papel crítico fundamental,
desvelando aspectos às vezes pouco evidentes dos temas, mas só há
ganhos quando a cidadania é informada por diversas fontes. Nossa
postura isolacionista nas redes sociais fecha espaços de confrontos de
ideias, de interpretações. O resultado do isolamento é a radicalização.
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Não é fácil sair da bolha, pois, como dissemos, ela nos dá
conforto. No entanto, precisamos quebrar ou reduzir tais barreiras.
Como outros problemas que atingem a internet, não parece haver
saída para a questão do isolamento em bolhas sem a assunção de uma
postura específica pelos usuários. Precisamos usar menos o bloqueio de
pessoas e dedicar um pouco mais de tempo para ler textos de veículos
e de autores que sabemos ter orientação política diferente da nossa.
Há custos, evidentemente. No entanto, fora as formas mais radicais
e intolerantes de discurso político, que existem à esquerda e à direita,
vamos descobrir o quanto é instrutivo o acesso a textos de pessoas
de quem discordamos. Vamos descobrir que, do outro lado, há muito
pensamento honesto. A democracia agradece.
Publicado no Site Dissenso.Org em 18.03.2019. Link: https://
dissenso.org/democracia-em-bolhas/

122

VAZAMENTOS ILEGAIS E JORNALISMO

Gustavo Ferreira Santos

A divulgação das comunicações entre o ex-juiz Sérgio Moro – atual
Ministro da Justiça – e o Procurador da República Deltan Dallagnol
pelo jornal The Intercept Brasil agitou o país nas últimas semanas. Em
especial, chamaram a atenção os conteúdos dos diálogos no aplicativo
Telegram. Antes e durante o processo que resultou na prisão do exPresidente Lula, juiz e acusador trocaram ideias e discutiram estratégias
sobre forma e conteúdo de manifestações do Ministério Público e
de decisões do magistrado, bem como ironizaram a defesa do réu e
planejaram notas à imprensa sobre essa defesa.
No entanto, a forma como as informações vieram a público
também foi fonte de controvérsias. Nas redes sociais e nas
manifestações de autoridades, foi colocada em pauta a questão da
legalidade/legitimidade da divulgação desse tipo de comunicação.
Não são incomuns os vazamentos de informações sobre
autoridades públicas. A história é pontuada por diversos episódios de
vazamento que mudaram os rumos da política nos países. Um dos mais
conhecidos casos é o Watergate, que levou à renúncia do Presidente
dos EUA, o republicano Richard Nixon, em 1974. As reportagens
do Washington Post contaram com a participação de informante
anônimo. Muitos anos depois foi revelado que o “Garganta Profunda”
– pseudônimo dado à fonte – era o vice-diretor do FBI, que conhecia
as investigações sobre a invasão à sede do partido democrata e sabia
da participação do Presidente.
Mais recentemente, em 2013, o jornal britânico The Guardian
divulgou uma série de documentos secretos da agência de segurança
NSA, dos EUA. Os documentos foram vazados por Edward Snowden,
analista de sistemas da agência. Neles, foram reveladas várias ações
de vigilância do Governo norte-americano contra cidadãos e diversos
governos pelo mundo.
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Coincidentemente, o jornalista do The Guardian que fez as
matérias no caso Snowden é um dos fundadores do The Intercept e um
dos jornalistas da equipe que divulga as informações sobre a Lava-Jato.
Tanto no Caso Snowden como no Caso Watergate, havia crime
por parte dos agentes que realizaram os vazamentos. Eram informações
que, por diferentes razões, estavam legalmente sob sigilo e eles não
tinham o poder, como autoridades públicas, de dar divulgação. A
identidade do “garganta profunda” só se tornou conhecida quando
ele confessou em artigo publicado na revista Vanity Fair ser a fonte
anônima, 33 anos após o fato. Já quanto aos segredos da NSA, Edward
Snowden foi identificado e fugiu, pedindo asilo político na Russia,
onde vive hoje em dia.
Os jornalistas, por outro lado, estão protegidos quando usam
as informações irregularmente obtidas para informar a sociedade
sobre ilegalidades cometidas por agentes públicos. Ao divulgarem
essas informações, estão fazendo exatamente o que caracteriza a sua
profissão: informando a sociedade.
A mídia exerce uma função central na democracia. Nesse regime,
todos participam das decisões sobre negócios públicos, sendo essencial
que essa participação seja informada, consciente. Quanto mais fontes
de informações e quanto mais livremente esses veículos atuarem, mais
forte será a democracia.
Por isso, nas democracias constitucionais, é garantido o chamado
“sigilo de fonte”. É comum ver em reportagens informações que o
jornalista recebeu de “fontes”, que ele não nomina, apenas referindose a “fontes palacianas”, “fontes internas ao órgão”, “fontes do
gabinete”, entre outras expressões. A nossa Constituição estabelece
que “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o
sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”(Art. 5º,
XIV). É uma garantia do nosso direito à informação. Sem ela, ficarão
escondidas informações de interesse público. E não se trata de direito
apenas garantido no plano nacional, estando expresso em documentos
internacionais aos quais o Brasil aderiu.
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Apesar de essencial para que exista uma imprensa livre e para
que tenhamos assegurado o nosso direito à informação, ele já sofreu
ataques em diversas ocasiões, inclusive no Brasil40. O caso mais famoso
de ataque ao sigilo de fonte aconteceu nos EUA, quando a jornalista
do The New York Times Judith Miller foi presa por não revelar uma fonte
que havia vazado a informação revelando identidade da agente secreta
Valerie Plame, o que constituía crime federal41.Depois do caso Valerie
Plame, o sigilo de fonte foi reafirmado em 2015, quando o jornalista
James Risen – à época, do New York Times, hoje, do The Intercept
– não aceitou depor em processo para revelar fontes e acabou sendo
dispensado de fazê-lo, quando o Procurador Geral determinou que
jornalistas não mais deveriam ser forçados a testemunhar42.
Vazamento de comunicações pessoais não é uma novidade no
Brasil. Ao contrário, é corriqueiro. Os telejornais de todas as emissoras
já divulgaram diálogos telefônicos entre acusados, em casos sob
investigação ou em processo judicial. Muitas vezes, sai da polícia ou do
Judiciário. É inclusive notório o caso da publicação das comunicações
pessoais do Ex-Presidente Lula, ironicamente por decisão do ex-juiz,
hoje Ministro, Sérgio Moro. A divulgação dos áudios violava claramente
a Constituição, que apenas permite a interceptação das comunicações
pessoais com uma finalidade bem específica: a prova em investigação
ou processo criminal. A Lei n. 9.296/96 determina que “a gravação
que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial,
durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude
de requerimento do Ministério Público ou da parte interessada”43 .
Analisei, com colegas pesquisadores do Grupo REC, grupo de
pesquisa da Universidade Católica de Pernambuco-UNICAP, esse caso,
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na época44. Apesar de notória a ilegalidade, o juiz não foi punido. Pediu
desculpas, à época, em explicações apresentadas ao Supremo45, mas,
depois, já declarou várias vezes não se arrepender do que fez. Na época,
dizia que em “uma democracia liberal como a nossa, é obrigatório que
essas coisas sejam trazidas à luz do dia”, uma concepção diferente da
que agora expressa.
Mais uma vez aqui a situação do jornalista é diferenciada. O mesmo
ato – dar conhecimento público de informações protegidas – tem
significado distinto e deve, portanto, ser tratado de forma diferente, a
depender de quem o faz. Quando uma autoridade pública o faz, sem
observar os limites constitucionais e legais, há ilegalidade. Quando
um jornalista o faz, como diversos fizeram com essas gravações,
está exercendo a profissão. A ilegalidade do agir da autoridade não
contamina o exercício da profissão pelo jornalista.
Muita discussão ainda existirá sobre o alcance do atual “Caso
Lava-Jato”, não somente por ainda existirem, segundo o jornal,
informações a serem divulgadas, mas, também, sobre as suas possíveis
consequências. Outra garantia constitucional veda o uso de provas
obtidas por meios ilegais em processos judiciais. No entanto, há quem
defenda, na literatura, a relativização desse princípio, especialmente
quando essa prova ilegal for a única forma de demonstrar a inocência
do réu. Aparentemente, isso é o que defendem os procuradores da
Lava-Jato, pois dentre as “dez medidas contra a corrupção”, que o
Ministério Público da União apresentou, estava a alteração do Código
de Processo Penal para ampliar as possibilidades de uso no processo de
provas obtidas por meios ilícitos. O projeto citava a prova “necessária
para provar a inocência do réu ou reduzir-lhe a pena” e aquela “obtida
de boa-fé por quem dê notícia-crime de fato que teve conhecimento no
exercício de profissão, atividade, mandato, função, cargo ou emprego
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públicos ou privados.” Na primeira hipótese, serviria para anular os
processos decididos pelo juiz sob suspeição. Na segunda, serviria
para uma possível punição dos agentes envolvidos no conluio, já que
as provas ilícitas foram obtidas de boa-fé por jornalistas, procurados
por fontes.
Viveremos nas próximas semanas um importante teste para
nossa frágil democracia. Por mais complexas que sejam as questões
jurídicas aqui envolvidas, é urgente que todos que levam a sério direitos
fundamentais e façam a defesa do direito que têm os jornalistas
de exercerem a sua profissão. Não se trata apenas de defender um
privilégio corporativo, mas de afirmar um dos alicerces de um direito
muito maior, sem o qual não há democracia: o direito à informação.
Publicado no Site Dissenso.Org em 24.06.2019. Link: https://
dissenso.org/vazamentos-ilegais-e-jornalismo/

127

O ARTIGO 142 DA CONSTITUIÇÃO E OS
MALABARISMOS CONSTITUCIONAIS

Marcelo Labanca Corrêa de Araújo
João Paulo Allain Teixeira
Glauco Salomão Leite
Gustavo Ferreira Santos

Nos últimos anos, habituamo-nos a ver em manifestações políticas
cartazes pedindo uma tal de “intervenção militar constitucional”.
Normalmente, esses manifestantes são vistos com desdém por quem
tem o mínimo respeito à democracia. São tomados como exóticos ou
malucos e, não raro, vêm acompanhados de outros cartazes estranhos,
como os que pedem um AI-5. A novidade, porém, nas últimas semanas,
é o aparecimento de advogados conhecidos que tentam dar um verniz
teórico a essa ideia, a título de interpretar o artigo 142 da Constituição
da República.
O caput do artigo 142 tem a seguinte redação:
“As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército
e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e
regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina,
sob a autoridade suprema do presidente da República,
e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da
ordem”.

Claramente, o texto diz que as Forças Armadas são destinadas a três
tarefas: a) a defesa da pátria; b) a garantia dos poderes constitucionais;
e c) a garantia da lei e da ordem, por iniciativa de qualquer dos poderes.
Esse debate enfatiza a terceira tarefa.
Como a interpretação de qualquer outro dispositivo constitucional,
o entendimento sobre o referido artigo precisa considerar outros
dispositivos constitucionais, bem como o contexto histórico128

institucional em que a Constituição foi produzida. Com efeito, no
mesmo capítulo, o artigo 144 diz que “segurança pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública
(...)”. A “preservação” ou a “garantia” da ordem é responsabilidade
primária de órgãos de segurança pública. A “garantia” da ordem, que
vai caber às Forças Armadas, será necessária, como demonstraremos,
quando a atuação dos órgãos de segurança pública não forem
suficientes para isso.
Ao Supremo Tribunal Federal, a Constituição reservou,
precipuamente, a função de ‘guarda da Constituição”. Isso significa
que, apesar de outros intérpretes, outros agentes, a ele caberá a
responsabilidade de, diante de instabilidades na aplicação do texto
constitucional, garantir sua observância, fixando o entendimento a
ser adotado por todos. O papel atribuído ao STF reflete o modelo
contemporâneo, inaugurado no pós-Segunda Guerra, em que
tribunais constitucionais e supremas cortes foram concebidos não
apenas como instituições contramajoritárias — o que é essencial na
proteção de grupos vulneráveis — como também no arbitramento de
conflitos institucionais entre os poderes. Não por acaso, essa expansão
da jurisdição constitucional ocorreu após a superação de regimes
autoritários em vários países europeus e na América Latina.
Sob essa perspectiva, tomar as Forças Armadas como órgão de
“moderação”, que as coloca sobre os poderes constitucionais, significa
transformá-las em intérprete último de parte do texto constitucional:
o título da organização dos poderes. Seriam, nesse desenho, as Forças
Armadas que garantiriam um equilíbrio entre os poderes, diante do
avanço de um deles para além do seu espaço constitucionalmente
desenhado. Teríamos, assim, três órgãos com o poder de pedir o auxílio
das Forças Armadas quando entendessem que havia excesso em outro
ou em outros poderes. Seria possível, desse modo, que qualquer um dos
três acionasse o mecanismo, fazendo com que as Forças Armadas se
transformassem em intérpretes últimos do esquema funcional traçado
pelo constituinte. Como cada poder provavelmente iria concluir que o
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seu agir é o mais adequado à Constituição, caberia às Forças Armadas
dizer quem tem razão.
A tese que aqui analisamos parece pressupor que as Forças
Armadas estão em um lugar neutro no desenho dos poderes, com
distanciamento dos três. No entanto, a Constituição as localizou dentro
do Poder Executivo, colocando o próprio presidente da República
como o seu “comandante supremo” (artigo 84, XIII). A própria ideia de
“poder moderador” não tem qualquer compatibilidade com o desenho
funcional definido pelo constituinte. Os poderes constitucionais são
“independentes” e a relação entre eles deve buscar a “harmonia”, por
expressa dicção do artigo 2º da Constituição. Considerar as Forças
Armadas com um “poder moderador” significaria considerar o Poder
Executivo um superpoder, uma vez que o seu chefe, o presidente da
República, comanda as Forças Armadas.
Como é fácil perceber, não foi esse o papel atribuído às Forças
Armadas, sobretudo em um ambiente de transição de um regime militar
pós-64 para a democracia. Do contrário, teríamos que defender que todo
o esforço cívico para resgatar a democracia resultaria, na verdade, em
construir um modelo de “democracia tutelada” por militares, em que
generais, e não cortes independentes, seriam os defensores da Constituição.
O absurdo da conclusão expõe o equívoco da premissa. A Constituição,
como qualquer outra lei, suscita dúvidas quanto ao sentido de vários
dos seus dispositivos. Porém, não é de hoje que “a interpretação das leis é o
domínio próprio e particular dos tribunais”, como expôs Alexander Hamilton
nos Federalist papers46 e, mais tarde, o Justice John Marshall em Marbury v.
Madison47 (1803). E tem sido essa a fórmula prevalecente nas democracias
constitucionais, que combinam instituições representativas — legitimadas
pelo voto —com instituições judiciais contramajoritárias — voltadas à
preservação da própria ordem constitucional.
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MADISON, James; HAMILTON, Alexander; JAY, John, Os artigos federalistas: 17871788, Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Editora Nova
Fronteira, 1993, p. 481.
Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137; 2 L. Ed. 60 (1803).
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Isso não significa, contudo, apostar na infalibilidade dos
tribunais, nem defender uma irrestrita concordância com o resultado
de todas as suas interpretações. Porém, contra decisões judiciais,
cabem recursos, mesmo internos, no âmbito do próprio tribunal
que proferiu a decisão questionada. Igualmente é possível discutir o
tema em projetos de lei ou propostas de emenda constitucional no
parlamento, formulando interpretação diversa daquela defendida pela
corte48 Há, ainda, uma outra forma de controle contra eventual abuso
cometido por ministros do Supremo Tribunal Federal: eles podem ser
submetidos a julgamento no Senado Federal, caso cometam crimes
de responsabilidade, de acordo com o artigo 52 da Constituição de
198849.
Vê-se, assim, que há previsão no sistema constitucional de freios
e contrapesos que indicam limites à atuação do Supremo Tribunal
Federal. São controles democráticos e, entre eles, não se insere nenhum
poder moderador das Forças Armadas.
Seja como for, há procedimentos a serem seguidos e respeitados.
Há outros interlocutores envolvidos, com direito a voz. É preciso
apresentar argumentos consistentes, fundados em razões públicas.
Algo totalmente distinto é a ameaça subliminar, é a intimidação
em poucos caracteres, é o fomento à desidratação gradual do
modelo constitucional brasileiro. Nesse sentido, são inadmissíveis
interpretações constitucionais do artigo 142 que, a pretexto de preservar
48
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Lembre-se de que esse diálogo institucional não é bloqueado pelo sistema
constitucional. Ao revés. A própria Constituição estabelece, por exemplo, que o
Poder Legislativo não se submete ao efeito vinculante de uma decisão do Supremo
Tribunal Federal proferida em uma ação direta de inconstitucionalidade, fazendo
crer, como dito supra, que as divergências sobre a interpretação judicial podem
desembocar em resposta parlamentar por meio de um processo legislativo. Tudo
isto autorizado pelo Sistema Constitucional. Como se vê, a atividade do Supremo
Tribunal Federal não é ilimitada, possuindo controles constitucionais democráticos.
Essa é a intelecção do artigo 52, inciso II, da Constituição de 1988 ao afirmar que
compete privativamente ao Senado Federal “processar e julgar os Ministros do
Supremo Tribunal Federal (...) nos crimes de responsabilidade”. Já a Lei 1.079, de 10
de abril de 1950, prevê, em seu artigo 39, as hipóteses de crime de responsabilidade
que podem ser atribuídas a ministros do STF.
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a “lei e a ordem”, subvertem-na, invertendo papéis institucionais e
transformando em supremo quem, de fato e de direto, não o é.
A “garantia da lei e da ordem” foi regulamentada pela Lei
Complementar 97/1999, que descreve os modelos de emprego das
Forças Armadas. O legislador interpretou corretamente o texto
constitucional, colocando o emprego sob a responsabilidade do
presidente da República e associando o emprego das Forças Armadas
na garantia da lei e da ordem à insuficiência das ações de segurança
pública. Diz que “compete ao presidente da República a decisão do emprego das
Forças Armadas, por iniciativa própria ou em atendimento a pedido manifestado
por quaisquer dos poderes constitucionais, por intermédio dos presidentes do
Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados” e
complementa dizendo que “a atuação das Forças Armadas, na garantia da
lei e da ordem, por iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá
de acordo com as diretrizes baixadas em ato do presidente da República,
após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e
da incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionados no artigo 144 da
Constituição Federal”.
Apesar de, em um primeiro momento, parecer sem sentido,
esse debate é importante, principalmente, por evidenciar posturas
diferentes dos constitucionalistas frente à Constituição. Historicamente,
o constitucionalismo manifestou-se de formas diversas, sendo
identificáveis, por um lado, posições comprometidas com a democracia,
mas, também, por outro lado, posições antidemocráticas, que manipulam
a interpretação para fins incompatíveis com a ideia de democracia
constitucional, criando uma aberração, que é uma Constituição contra
a democracia, contra direitos humanos. A interpretação constitucional
não deve ser uma atividade que se vê como neutra, mas, sim, precisa
ser uma atividade comprometida com a legitimidade do exercício
do poder. Não consideramos razoável uma interpretação que dê
aos detentores das armas, que precisam estar sob limites claros, um
poder que a Constituição claramente não deu. Repudiamos qualquer
discurso que, a pretexto de interpretar a Constituição, possa resultar no
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encorajamento de viés hermenêutico legitimador de estado de exceção
e de ruptura democrática.
Publicado no CONJUR em 1 de junho de 2020, 15h16
Link: https://www.conjur.com.br/2020-jun-01/opiniao-artigo142-constituicao
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FAKE NEWS E DEMOCRACIA: ENTRE O
DISCURSO DO CIDADÃO E A AÇÃO DAS
MÁFIAS DIGITAIS

Gustavo Ferreira Santos

A entrevista da professora da FGV-SP Classira Gross, publicada
pela Folha de S. Paulo 50 em 20 de junho deste ano, provocou um
interessante debate sobre liberdade de expressão aqui na ConJur. Os
professores Lênio Streck e Marcelo Cattoni 51 contestaram os principais
posicionamentos da professora sobre o inquérito conduzido pelo
Supremo Tribunal Federal sobre fake news e ameaças às instituições,
em especial quando ela diz que “a defesa de convicções que contrariam a tese de
base do Estado democrático de Direito não viola por si só esse Estado democrático
de Direito e o seu funcionamento”. O professor Marcelo Galuppo 52 saiu
em defesa da posição da professora, sustentando que não pode
haver limite prévio a discurso por causa de seu conteúdo. Os autores
responderam 53 dizendo que não se tratava de uma defesa de censura
prévia, mas de responsabilidade do titular do discurso por seu conteúdo
ofensivo.
Esse debate é essencial. Como os dois últimos artigos reconhecem,
entre os quatro professores, há mais concordâncias do que
discordâncias. Nenhum defende censurar previamente discursos. O
debate que promovem gira em torno dos limites de ação do Estado
na necessária reação ao problema da desinformação, que inclui a
disseminação deliberada de notícias falsas com fins político-eleitorais.
50

51

52

53

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/06/inquerito-das-fake-news-no-stfabre-precedente-perigoso-para-liberdade-de-expressao-diz-pesquisadora.shtml
https://www.conjur.com.br/2020-jun-22/streck-cattoni-nome-democracia-proporextincao
https://www.conjur.com.br/2020-jun-24/marcelo-galuppo-democracia-brasilcorre-risco
https://www.conjur.com.br/2020-jun-24/streck-cattoni-levando-historia-direitoserio

134

É evidente que a desinformação faz parte do conjunto de
problemas que alimentam a atual crise vivida pela democracia. Não
se trata apenas de um problema brasileiro. Quando vivenciamos a
campanha eleitoral de 2018, na qual a mentira difundida pela internet
teve um papel central, alguns outros países já tinham sofrido com
as campanhas deliberadas de desinformação. Estão aí incluídas
democracias mais maduras, como é o caso dos Estados Unidos (eleições
de 2016) e do Reino Unido (plebiscito do Brexit de 2016), e democracias
em amadurecimento, como o Quênia (eleições de 2017)
Um dos grandes desafios das democracias constitucionais, na
atualidade, é responder à seguinte questão: como combater a ameaça
representada pelas campanhas de desinformação sem legitimar um
poder de controle sobre a palavra que seja, ele próprio, uma nova
ameaça? Precisamos pensar caminhos que não criem uma polícia da
verdade e da mentira.
Antes da internet, já havia um debate nas democracias constitucionais
sobre a repressão ou não ao chamado “discurso do ódio”. Há diferentes
regulações mundo afora. São especialmente estudadas, por contrastarem
profundamente entre si, as formas de tratamento do discurso do ódio
nos Estados Unidos, que o protege, via de regra, e na Alemanha, que o
criminaliza. No Direito internacional, várias normas incluem o discurso
do ódio entre os limites à liberdade de expressão, como é o caso da
Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de
Discriminação Racial (artigo IV), de 1965, o Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos (artigo 20), de 1966, e a Convenção Americana
sobre Direitos Humanos (artigo 13.5), de 1969.
A internet deu ao problema uma outra dimensão. Além dos
discursos ofensivos a grupos sociais específicos, que ficaram mais
graves por causa da velocidade e do alcance de sua propagação, entrou
no radar dos democratas a existência de campanhas deliberadas de
manipulação do debate com o uso de notícias falsas.
Não é simplesmente uma discussão sobre o conteúdo mentiroso
do discurso. A mentira faz parte da vida e, portanto, da política. Há
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diversos casos na história política de boatos que foram determinantes
em processos eleitorais. O que se vê, agora, é mais grave: uma ação
profissionalizada que utiliza a mentira disseminada na internet como
instrumento para manipulação do debate público. Isso se faz no
contexto de uma sociedade na qual há uma enorme disponibilidade
de informações colhidas nas redes sociais sobre as preferências
e os comportamentos dos cidadãos. O simples fato de existirem
ataques massivos a partidos e candidatos, desinformando eleitores, já
deslegitima os processos eleitorais. Mas, em muitos casos, os ataques são
direcionados a destruir a legitimidade dos procedimentos democráticos
e de instituições fundamentais para a democracia.
Muitas razões recomendam cautela quanto à repressão de quem
compartilha notícias falsas. Pesquisas demonstram que o perfil do
principal responsável pelo compartilhamento é o de um cidadão
comum, com mais de 60 anos, com pouca atividade na internet, que
compartilha conteúdos 54. Todos nós podemos, diante de informações
impactantes, irrefletidamente compartilhar mentiras. Notícias falsas
têm, muitas vezes, forte apelo por darem aos que acreditam nelas a
sensação de que sabem o que está “por trás da notícia”, que descobriram
o que “a mídia” ou “o sistema” tentou esconder. Para esse agente, mais
do que repressão, é recomendável apostar em alfabetização digital e
no incentivo ao surgimento de agências de checagem de notícias, que
denunciam notícias falsas. Também é preciso discutir com empresas
responsáveis por redes sociais o estabelecimento de políticas mais
eficientes de controle da desinformação, além de exigir que sejam mais
transparentes em suas políticas de sinalização ou retirada de conteúdos
falsos e de suspensão ou banimento de usuários.
Por outro lado, é necessário dar um foco nas verdadeiras máfias
digitais que estão por trás das campanhas de desinformação, que
usam artifícios como, por exemplo, robôs para disseminar mentiras.
Não são inocentes vovôs querendo parecer inteligentes e informados.
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Nesses casos, não se trata apenas de simples discursos, mas de ações
deliberadas, voltadas, direta ou indiretamente, a destruir a democracia.
São organizações criminosas buscando acesso ao poder por meios
fraudulentos. Deve haver uma atenção permanente a esses grupos,
que precisam ser identificados e monitorados. Os períodos eleitorais
precisam ser especialmente protegidos, diante da limitação temporal
que lhes marca.
Nesse contexto, o inquérito levado a cabo pelo Supremo Tribunal
Federal pode ser um momento ímpar para provocar uma discussão
na sociedade e fazer essa limpeza conceitual. A depender do caminho
a ser tomado, ele pode, ao mesmo tempo, considerar seriamente a
liberdade de expressão do cidadão, essencial à democracia, mesmo
quando o conteúdo do discurso é falso ou incômodo, e reprimir as
estruturas profissionais criadas para disseminar desinformação e, com
isso, destruir reputações ou instituições. Mas, pode, também, por
outro lado, transformar-se em um poderoso mecanismo de censura,
perseguindo quem “ofende” o tribunal e legitimando futuras e mais
perigosas perseguições políticas.
Publicado no Site CONJUR em 26 de junho de 2020, 15h04
Link: https://www.conjur.com.br/2020-jun-26/gustavosantos-fake-news-democracia
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CONSIDERAÇÕES SOBRE DIREITOS
FUNDAMENTAIS ESTADUAIS E
FEDERALISMO

Marcelo Labanca C. Araújo

O tema dos direitos fundamentais vem recebendo uma considerável
atenção da doutrina brasileira, principalmente após a Constituição de
1988. Pela primeira vez, a expressão “direitos fundamentais” constava
de um texto constitucional. Houve um considerável esforço de
pesquisadores brasileiros para fazer uma abordagem do tema de
acordo com o novo tratamento constitucional. De fato, enquanto
outras constituições brasileiras faziam a previsão de direitos após a
disciplina orgânica (organização e funcionamento de poderes), a de
1988 fez diferente: previu um catálogo, logo no início, sob o nome de
“Direitos Fundamentais”.
Impressiona-me um pouco o fato de que, após tantos anos
da promulgação da Constituição, os direitos fundamentais tenham
recebido pouca atenção para uma análise a partir do plano subnacional
de previsão e tutela. Vamos partir de alguns pressupostos:
a) De acordo com a cláusula de abertura constitucional do
artigo 5º, $2º, os direitos fundamentais ali expressos não são
exaurientes;
b) O próprio texto constitucional federal determinou que os
Estados elaborassem as suas constituições (artigo 25 e artigo
11 do ADCT);
c) A ideia normalmente aceita sobre o papel de um texto
constitucional é justamente o de contemplar a organização de
Estado e poderes e previsão de direitos;
d) O artigo 24 da constituição de 1988 estabeleceu uma série de
competências sobre direitos que podem ser objeto de legislação
por parte dos Estados em conjunto com a União;
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e) O artigo 25 da Constituição de 1988 estabeleceu competências
remanescentes aos Estados, indicando que podem ir além do
que está estipulado no plano federal.

A conjunção desses fatores traz a conclusão de que é possível,
mesmo em um federalismo centralizado brasileiro, falar em direitos
fundamentais estaduais. De fato, não é uma legislação que me parece
ser exclusiva do Congresso Nacional.
A literatura estrangeira trabalha com tranquilidade com esse tema55.
Os Estados Unidos possuem uma longa experiência em state Bill of
rights. Mas há uma justificativa bem plausível para isso, que decorre
do processo de construção da federação estadunidense: primeiro
vieram as constituições estaduais. Apenas depois foi que sobreveio a
constituição norte-americana. Assim, os estados que haviam já editado
suas constituições antes da convenção de Filadélfia mantiveram seus
textos constitucionais com cartas de direitos estaduais56. Já no Brasil,
os estudos sobre direitos fundamentais normalmente se centram no
plano da Constituição Federal e no máximo abrangem a discussão entre
direitos humanos (no âmbito interamericano) e direitos fundamentais
(no âmbito nacional). É preciso reposicionar esse debate e, para isso,
é preciso repensar o federalismo e suas potencialidades.
Quando se fala em proteção de direitos, há muitos que pensam
que essa proteção pode ser melhor conferida em um Estado forte
e centralizado. Um certo preconceito e desconfiança com o plano
estadual que ficaria mais sujeito ao coronelismo e acordos com
55
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Constitution.” In: Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política - Revista dos
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entidades privadas para não proteção de direitos. A “federalização”,
portanto, é entendida como uma medida de fortalecimento do âmbito
de proteção. De fato, o federalismo foi muito utilizado no passado como
um meio de impedir a proteção de direitos “de cima pra baixo”. Há casos
clássicos julgados pela Corte dos Estados Unidos que bem demonstram
isso. Cito aqui apenas um, para ilustrar: certa vez, uma lei federal proibiu
o comércio interestadual de produtos que eram manufaturados a partir do
trabalho de crianças. Esse caso é relatado por Bernard Shwartz57 e data de
1918. A corte estadunidense entendeu que não poderia a União fazer tal
proibição pois, a pretexto de legislar sobre comércio interestadual, estaria
legislando sobre trabalho (matéria de competência dos Estados). Ocorre
que os Estados se escondiam atrás de sua autonomia federativa para
implementar um modelo não intervencionista na economia, preservando
a autonomia da vontade privada.
Há, portanto, uma legítima preocupação em “conceder” ao plano
estadual a competência na previsão e defesa de direitos. Mas isso apenas
se justifica em um federalismo competitivo, dual. Na lógica de “ou um
ou outro”. Se a versão vigente do federalismo brasileiro é cooperativo,
com competências inclusive compartilhadas, então essa preocupação é
dissipada, já que, nesse caso, todos poderão atuar na previsão e tutela
de direitos. Não se pode, então, deixar de considerar as potencialidades
dos Estados. Assim, a crítica é facilmente contornada se considerarmos
a lógica do all together na identificação do melhor âmbito de proteção
de direitos.
De fato, a implementação de um discurso federalista associado ao
de previsão e tutela de direitos fundamentais vem ganhando força58 .
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SCHWARTZ, Bernard. SCHWARTZ, Bernard. O federalismo norte-americano
atual: uma visão contemporânea, Tradução de Elcio Cerqueira. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 1984, p. 28.
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Nos Estados Unidos, a professora de Yale Heather Gerken se intitula
uma progressista que acredita no federalismo. O chamado progressive
federalism mostra uma capacidade de os Estados em defender direitos
inclusive contra políticas erosivas do governo central (no caso, do
governo Trump). Gerken utiliza a expressão “uncoperative federalism” para
mostrar que, em um âmbito onde seria possível cooperar, a não
cooperação pode ser vista como forma de resistência e de proteção de
direitos. Portanto, se eventualmente em um campo de competências
compartilhadas (como a saúde) a União vier a adotar procedimento
incompatível com a proteção de direitos, os Estados podem não
cooperar (uncooperative). Afinal, “progressives at the state and local level can
influence policy simply by refusing to partner with the federal government”59. E mais:
como afirma Gerken, poderia haver um “localismo não cooperativo”,
que é quando a resistência para a proteção de direitos ocorre no âmbito
das cidades (veja-se o caso das “cidades santuários” nos Estados
Unidos que prometeram não implementar as políticas de deportação
do governo federal).
O caso brasileiro tem mostrado que o plano estadual pode, sim,
ser fortalecido enquanto um espaço adequado de proteção de direitos
fundamentais. O próprio argumento da excessiva centralização de
recursos na União não pode ser mais utilizado para impedir processos
descentralizadores para proteção de direitos que não geram custos, já
que há direitos que dependem, realmente, de recursos (os prestacionais),
mas há outros que independem (os não prestacionais). Estados podem,
por exemplo, prever direitos de inclusão e proteção de minorias,
igualdade de gênero e racial, apenas para exemplificar, sem que isso
onere cofres públicos.
Várias constituições estaduais fazem previsão de direitos. A do
Pará, por exemplo, veda qualquer tipo de discriminação por orientação
sexual (artigo 3º). A do Rio de Janeiro prevê uma série de direitos
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federalism-trump-progressive-uncooperative . Consulta em 14 de julho de 2020.

141

dos presos e do sistema prisional, fazendo com que os atos de seu
governador sejam sindicáveis à luz do texto constitucional estadual.
A Constituição do Estado do Amapá previu iniciativa popular em
emenda constitucional estadual (inaugurando modelo inexistente no
plano federal)60.
É claro que a previsão de direitos fundamentais nas Constituições
estaduais deve ser algo construído a partir do sistema de repartição de
competências federativas dos artigos 22, 24 e 25 da Constituição Federal
de 1988. Não se pode deixar de reconhecer que o poder constituinte
decorrente não é ilimitado e está condicionado às normas parâmetro
do texto federal. Mas, uma interpretação desse jogo de repartição de
competências termina conferindo aos Estados um importante papel
na proteção de direitos fundamentais (como se viu recentemente no
caso da adoção de medidas sanitárias durante a pandemia)61. Mas essa
questão de direitos fundamentais e repartição de competências é tema
para outro escrito.
O que não se pode, todavia, é negligenciar e, pior, obstaculizar essa
abordagem estadual de direitos fundamentais sob o mantra tão repetido
de que o federalismo brasileiro é excessivamente centralizado. Fazer isso
é desconsiderar um importante papel que pode ser desempenhado por
atores subnacionais na previsão e proteção de direitos fundamentais.
Publicado no Conjur em 23 de julho de 2020, 12h09
Link: https://www.conjur.com.br/2020-jul-23/marcelolabanca-direitos-fundamentais-estaduais-federalismo

60

61

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393827.
Acesso em 14 de julho de 2020.
Ver ADPF 672, onde o Supremo Tribunal Federal legitimou a adoção de medidas
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A COLONIALIDADE DO DIREITO E AS
IDENTIDADES REGIONAIS NO BRASIL

João Paulo Allain Teixeira

Crescem na literatura jurídica nacional as contribuições dos estudos
decoloniais para pensar o Direito e as relações sociais no Brasil. Partese em regra da constatação da permanência de estruturas coloniais
definindo a estruturação das relações sociais e o perfil assumido pelo
Direito na manutenção e reprodução de assimetrias envolvendo classe,
raça e gênero. Como característica mais evidente da colonialidade
no plano jurídico, a adoção de modelos de pensamento inspirados
majoritariamente pelas experiências metropolitanas, forjados em um
contexto significativamente estranho às demandas de uma sociedade
diversa e plural 62. Assim como a própria noção de “sujeito de direito” é
permeada pelo olhar do colonizador 63, o Direito que se desenvolve
no Brasil é fruto de uma percepção eminentemente europeia sobre os
valores merecedores de tutela e proteção.
O desenvolvimento da perspectiva decolonial enfatiza em regra
a singularidade latino-americana, apontando a impossibilidade de
aplicação de modelos jurídicos alheios às questões que de modo
visceral constituem a realidade continental. Assim, os temas relativos ao
extermínio dos povos originários e à adoção de uma matriz econômica
fundada na escravidão, definidoras da estrutura social da América Latina,
apesar de estranhos à realidade europeia, inspiram o mainstream teórico
utilizado pelos juristas latinos para explicar e dar sentido jurídico aos
fenômenos sociais. A profusão de referências a Alexy, Dworkin e
quejandos, tanto na formação dos bacharéis em Direito como nas
decisões dos tribunais, bem o atestam. Por isso, não é de estranhar
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Nas ciências sociais, o “giro decolonial” é fruto das reflexões do grupo Modernidade/
Colonialidade integrado dentre outros por Enrique Dussel, Walter Mignolo, Ramón
Grosfoguel e Catherine Walsh.
ALMEIDA, Sílvio. Racismo Estrutural. São Paulo: Pólen, 2019.
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que autores estrangeiros sintam-se tão à vontade para, por exemplo,
defender uma nova Constituição para o Brasil 64. Os estudos decoloniais
trazem contribuições relevantes para a compreensão das dificuldades
envolvidas na tarefa de pensar Direito e democracia (em si mesmas
categorias de origem metropolitana) no contexto de um continente cuja
herança colonial permanece viva. Nesse cenário, os desenvolvimentos
teóricos na chave da interseccionalidade 65, ao articular classe, raça
e gênero como categorias entrelaçadas no próprio projeto colonial,
ajudam a compreender os desafios postos no horizonte.
Contudo, quando pensamos na experiência brasileira podemos
apontar múltiplos desafios, que se apresentam não apenas na dimensão
das questões étnico-raciais, econômicas ou de gênero. É que apesar
do esforço de parcela significativa do pensamento crítico nacional
em evidenciar os paradoxos e contradições do pensamento jurídico
moderno/colonial, alguns temas seguem insuficientemente explorados,
tal como acontece com o enfrentamento dos processos de colonialidade
interna e seus impactos na definição das especificidades regionais. Em
um país historicamente diversificado quanto aos processos de formação
identitária, multifacetado e recortado por diferentes perspectivas, o
debate decolonial parece não se apropriar adequadamente da dimensão
dos desafios postos ao pensamento jurídico nacional no que se refere
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a temas como pobreza, violência, estigmatização, exclusão etc. em
perspectiva regional. Apesar do encalistrado desenvolvimento da
perspectiva, a própria Constituição de 1988, ao reconhecer a relevância
do tema, traz dentre os objetivos do Estado brasileiro, “a redução das
desigualdades sociais e regionais” (grifo do autor). A sugestão que aparece
implícita neste silenciamento decorre da tímida reflexão, no campo da
crítica jurídica, sobre as diferentes camadas de colonialidade presentes
na formação do imaginário social sobre o papel do Direito brasileiro
diante da particularidade das demandas regionais.
Primeira região do país a ser economicamente explorada pela
metrópole, no Nordeste as vastas fazendas de cana-de-açúcar utilizavam
mão de obra escravizada (indígenas e africanos). Com o esgotamento da
exploração da cana-de-açúcar e a mudança do eixo econômico para as
regiões meridionais do Brasil, a economia nordestina entra em declínio.
As crescentes restrições (internas e externas) à utilização de mão de
obra escrava determinaram a atração do imigrante europeu para as
lavouras de café estabelecendo diferenças entre os modelos coloniais
adotados no Nordeste e no Centro-Sul do país.
As assimetrias decorrentes das distintas perspectivas de desenvolvimento econômico evidenciadas pela industrialização do centro-sul em
contraste com a permanência agrária do Nordeste podem explicar um
amplo espectro de estigmas envolvendo manifestações sociais oriundas
da região. Como bem aponta o marco teórico decolonial, a naturalização
do modelo de industrialização como única alternativa de desenvolvimento
é ideia tipicamente vinculada à tradição moderna/ocidental, surgida no
contexto da expansão do capitalismo no continente europeu.
Assim, no ensaio que aqui proponho, chamo a atenção para
os diferentes níveis de reflexão quanto à construção de uma teoria
crítica em uma realidade não apenas latino-americana, mas, sobretudo,
brasileira e também regionalmente orientada. A exploração das
fronteiras no contexto de epistemologias regionais bem pode contribuir
para pensar as potencialidades do Direito e a sociedade em uma
sociedade plural e diversificada como a brasileira.
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Os caminhos e perspectivas vislumbrados em perspectiva regional
favorecem a superação caráter monológico que orienta historicamente
o pensamento jurídico brasileiro, contribuindo verdadeiramente para
a construção de epistemologias plurais.
Publicado no CONJUR em 30 de julho de 2020, 18h06.
Link: https://www.conjur.com.br/2020-jul-30/teixeiracolonialidade-direito-identidades-regionais-brasil
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CONSÓRCIOS INTERESTADUAIS PODEM
SER UM CONTRAPONTO AO PODERIO DA
UNIÃO

Gustavo Ferreira Santos
Renata Gonçalves Perman
Marcelo Labanca C. Araújo

Nas ações de enfrentamento da pandemia da Covid-19, destacouse a atuação coordenada dos Estados do Nordeste, por meio do
Consórcio Nordeste, uma iniciativa das entidades federadas da região,
viabilizando a integração de esforços para maximização de resultados.
Apesar do destaque que teve no momento, não foi a primeira atuação
do consórcio. Criado em 2019, já vinha atuando antes da situação de
calamidade pública. E o consócio não é o único, nem foi o primeiro a
reunir Estados vizinhos. Já existiam o Consórcio Brasil Central, com
Estados de Centro-Oeste, Norte e Nordeste, e o Consórcio Amazônia
Legal.
A experiência resultante dessas iniciativas pode levar a profundas
alterações na nossa organização federativa. Longe ainda de significarem
a adoção de uma forma regional de Estado, os consórcios interestaduais
representam um passo importante na valorização do nível regional.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 instituiu
as regiões na Seção IV, artigo 43, que estabeleceu a importância do
desenvolvimento das regiões na redução das desigualdades regionais.
As referências à questão regional nas constituições anteriores estavam
ligadas ao combate à seca do nordeste, ao desenvolvimento da
Amazônia ou genericamente à competência da União para elaborar
planos regionais de desenvolvimento.
Em 1970, Paulo Bonavides proferiu conferência em evento em
Barcelona sobre o “federalismo das regiões”, cujo conteúdo virou
artigo publicado em 1971 na Revista de Informação Legislativa, chamando
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a atenção para a necessidade de valorizarmos formas autônomas de
ação regional. O país vivia uma ditadura civil-militar, mas ainda estava
em um processo de combate a desigualdades regionais que se iniciara
no período democrático, quando foram criados entidades como a
Sudene (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste) e a
Sudam (Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia).
Bonavides criticou a falta de autonomia dos entes subnacionais,
entre o desequilíbrio que as desigualdades econômicas causavam na
federação de estados e a centralização no poder central. Para ele, “é
de se assinalar o caráter ilusório de um federalismo de Estados-membros com
desenvolvimento econômico acentuadamente desigual”. Sentenciava: “Ou os
Estados mais fortes se impõem aos mais fracos, e terão o domínio político do sistema
(como aconteceu no Brasil por ocasião da chamada ‘política dos governadores’,
com a hegemonia de São Paulo, Minas Gerais e do Rio Grande do Sul), ou essa
dominação se transferirá para a órbita do Poder Central, e este estenderá a toda a
Federação o peso da autonomia unitária, sufocando as autonomias estaduais” 66.
Na proposta de Bonavides, a regionalização proporcionaria uma
saída à crise do Estado federal, possibilitando a descentralização, pois
a região simboliza um poder novo com competência para afastar o
centralismo da União. Esse centralismo acabou anulando as autonomias
e fez da República Federativa um “ordenamento de fachada” 67. Assim,
a regionalização poderia ser um antídoto eficaz para combater a
centralização que acompanhou o Estado Federal brasileiro desde a sua
formação. A região apresentar-se-ia como um quarto ente do Estado
Federal, juntamente com a União, Estados e municípios.
A proposta de Bonavides tem em comum com o processo que
agora se desenrola de integração de Estados por meio dos consórcios
a ideia de solidariedade. O federalismo incorporou, com o tempo,
essa dimensão, especialmente quando foi aplicado em locais com
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grandes disparidades sociais e econômicas entre os entes que formam
o Estado.
A Espanha, após o franquismo, viu na regionalização do Estado
um caminho para manter a unidade, porém liberando a organização
representativa de sua real diversidade. A Constituição de 1978 previu
um ente regional a ser criado, posteriormente, por associação entre
províncias, com estatuto autonômico aprovado pelo Parlamento
nacional. Estabeleceu que “as províncias limítrofes com características históricas,
culturais e econômicas comuns, os territórios insulares e as províncias com entidade
regional histórica poderão usufruir de autogoverno e constituir-se em Comunidades
Autônomas”. Daí, aplicada na prática a norma, surgiram entes regionais
com autonomia maior do que muitos estados de federações pouco
descentralizadas.
No atual processo vivido pelo Brasil, o fortalecimento das regiões
apenas resgata o movimento histórico de formação do federalismo
brasileiro. Muitos dizem que houve um federalismo por desagregação,
pois a criação formal do Estado Federal, em 15 de novembro de 1891,
decorreu do esfacelamento do Estado Imperial. Todavia, na prática,
o território brasileiro já era subdividido, com territorialidades bem
definidas e diferentes entre si (inclusive sob o aspecto cultural). Desde
a época das capitanias hereditárias que depois foram absorvidas pelo
conceito de províncias (as precursoras dos atuais Estados), já havia,
no Brasil, um aspecto forte de descentralização territorial com uma
autonomia politica vigiada. O Ato Adicional de 1834, por exemplo,
estabeleceu competências constitucionais para as Assembleias
Legislativas das Províncias durante o Império (o que pode parecer um
contra senso). O que queremos aqui afirmar é que o caldo de cultura
da formação descentralizada brasileira vem de há muito tempo. Não
foi inaugurado apenas em 1891. E o processo de centralização e de
descentralização sempre ocorreu no país, independentemente das
fases imperial ou federal. No próprio curso da federação formal (após
1891), houve diversos momentos em que havia mais descentralização,
quanto momentos em que o poder era mais centralizado. Estamos
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vendo, agora, um momento de fortalecimento dos processos
descentralizadores que reposicionam o equilíbrio entre poder central e
poderes estaduais. Nesse jogo de tentativa de conciliação da diversidade
com a unidade, o momento político é ímpar para que os consórcios
estaduais sejam protagonistas de um processo vivo, sem artificialismos
e sem protagonismo da União.
O que se vê, hoje, em relação aos consórcios, afasta-se,
naturalmente, da proposta inicial de Bonavides por não ser uma
estrutura constitucionalizada, como um quarto ente da federação.
Porém, o movimento indica que aquilo pretendido por Bonavides pode
ser um arranjo a ser adotado no futuro, caso a prática dos consórcios
revele o potencial desse nível regional como um contraponto ao poderio
da União que, ao mesmo tempo, pode atuar em colaboração com o
governo central, concretizando o verdadeiro espírito do federalismo
cooperativo.
Publicado no CONJUR em 31 de agosto de 2020, 12h15
Link: https://www.conjur.com.br/2020-ago-31/opiniaoconsorcios-interestaduais-federalismo-regioes
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ACESSO À JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL:
FAZENDO MAIS CÓPIAS DAS CHAVES DO
STF

Glauco Salomão Leite

Em mais um episódio de judicialização das questões atinentes à
pandemia, o ministro Luís Roberto Barroso concedeu, no início de
julho, liminar na ADPF nº 709 para determinar que o governo federal
adotasse uma série de medidas protetivas a favor de grupos indígenas a
fim de atenuar o contágio da Covid-19 e a mortalidade dela decorrente.
Um aspecto que parece ter passado despercebido nas análises sobre os
impactos dessa ação, e que pode representar uma importante mudança
jurisprudencial no âmbito do STF, diz respeito aos seus autores.
A ação foi proposta pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil
(Apib) e por alguns partidos políticos. O detalhe está exatamente na
atuação da Apib, cuja legitimidade ativa decorreria de sua condição de
entidade de classe de âmbito nacional, conforme previsto no artigo 103
da CF/88 68. Como se sabe, desde o período inicial de vigência da nova
Constituição, o STF passou a adotar interpretação restritiva do conceito
de classe, abrangendo apenas categorias profissionais ou econômicas. A partir
desse entendimento, a Apib não poderia ter ajuizado uma ADPF, pois
as comunidades indígenas por ela representadas não se enquadram em
nenhuma daquelas duas categorias. Foi exatamente nesse ponto que
o ministro Luís Roberto Barroso defendeu a necessidade de mudança
da jurisprudência do STF, já que, “além de obsoleta é incompatível com a
missão institucional do tribunal” 69. Essa aparente sutileza hermenêutica
no conceito de entidade de classe merece especial atenção e exige uma
contextualização adequada.
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Artigo 2º, I, da Lei 9.882/99 c/c com o artigo 103, da CF/88.
A mesma tese já havia sido sustentada pelo ministro Luís Roberto Barroso na ADPF
n. 527, ainda pendente de julgamento.
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É verdade que a CF/88 promoveu relevante inovação ao ampliar
os legitimados ativos para propor ações diretas de inconstitucionalidade,
rompendo com o monopólio do procurador-geral da República na
configuração dada pela EC 16/65. Atualmente, o elenco previsto
no artigo 103 da CF/88 é aplicável a todo o conjunto de ações do
controle concentrado. Porém, se essa ampliação representou uma
autêntica democratização no acesso ao controle concentrado, o
próprio STF mitigou seus impactos ao construir uma jurisprudência
defensiva na medida em que restringiu o conceito de entidade de classe
a grupos econômicos e profissionais, excluindo, assim, minorias e
grupos vulneráveis. Esse elemento, aliado à exigência da pertinência
temática para manejar tais ações — fruto de outra construção da
corte sem base legal ou constitucional —, acabou fazendo com que
os pleitos apresentados pelas entidades de classe tivessem um perfil
acentuadamente corporativo 70. Questões tributárias, econômicas,
regulatórias ou relativas a interesses dos mais variados segmentos
de servidores públicos passaram a ser os temas discutidos com mais
frequência nessas ações.
Dessa maneira, o STF vem impedindo que associações civis
representantes de grupos minoritários e socialmente vulneráveis
utilizem as ações de controle concentrado. É dizer, são excluídas do
principal modelo de jurisdição constitucional perante a corte e que
experimentou sensível alargamento ao longo dos anos, permitindo a
sindicabilidade não apenas de leis e atos normativos, como tem sido
da tradição do processo objetivo, como também dos demais atos do
poder público e de suas omissões nos diversos níveis da federação
brasileira. Assim, o STF tem conferido mais relevância a uma ação
proposta por uma entidade de classe que representa produtores de
cerveja artesanal do que outra entidade que atua na proteção de
pessoas com deficiência, idosos, grupos LGBT, negros, migrantes,
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entre outros. Sob essa perspectiva, a expansão do modelo concentrado
não veio acompanhada de uma efetiva inclusão de minorias e grupos
vulneráveis nessa dimensão da jurisdição constitucional, obstaculizando
a construção de uma agenda mais abrangente de direitos humanos e
fundamentais no âmbito do tribunal.
Para remediar a falta de acesso ao tribunal através do controle
concentrado, tem sido comum que esses grupos dirijam suas demandas
a outros legitimados ativos, como os partidos políticos, o procuradorgeral da República ou o Conselho Federal da OAB. Embora essas
instituições tenham, em alguns casos, encampado tais demandas, ainda
assim o acionamento do STF depende de um juízo político de seus
dirigentes e de um cálculo estratégico que costuma levar em conta contra
quem as ações são direcionadas e suas repercussões no campo político.
Outra alternativa é a atuação na condição de amici curiae ou através
de participação em audiências públicas realizadas pela corte, o que,
em todo caso, estaria a depender da anuência do relator da ação, que
tem a discricionariedade para selecionar as entidades que podem ou
não ingressar nesses espaços. É certo que a figura do amicus curiae e
as audiências públicas podem contribuir para uma maior abertura
institucional do tribunal a grupos vulneráveis e minorias, funcionando
até mesmo como instrumentos de compensação na falta de uma
legitimidade ativa ampliada 71. Porém, o acesso ao tribunal se daria
sempre de maneira indireta e condicionada e não como proponentes
autônomos das ações diretas.
Além disso, nas democracias constitucionais, um dos principais
fatores de legitimação da jurisdição constitucional é a circunstância
dela se voltar para a tutela de direitos fundamentais, especialmente de
minorias, tendo em vista o déficit de representação política que muitas
vezes se verifica nas instituições representativas. Daí o movimento
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juristocrático que tem se verificado pelo mundo afora, transformando
Tribunais Constitucionais em espaços para onde inúmeras demandas
sociais passaram a ser canalizadas diante dos bloqueios e empecilhos
encontrados na política representativa 72. Nesse sentido, é importante
perceber que a facilitação do acesso ao STF também contribui para
torná-lo um espaço público ocupado por inúmeros atores sociais e
externo ao circuito clássico “sociedade civil-partidos-representação-formação da
vontade geral” 73. Entendimento semelhante foi destacado pelo ministro
Gilmar Mendes no julgamento da problemática atinente às uniões
homoafetivas:
“Nas sustentações de ontem, agitou-se o tema da questão do reconhecimento
do direito da minoria. Tenho escrito sobre isso, já destaquei em outro
momento inclusive como um ethos fundamental, básico, da jurisdição
constitucional. E, no caso específico, é notório que o que se pede é um
modelo mínimo de proteção institucional como instrumento para evitar
uma caracterização continuada de discrímen, de discriminação.
Evidentemente, essa proteção poderia ser feita — ou talvez devesse ser
feita — primariamente pelo Congresso Nacional, mas também se destacou
da tribuna as dificuldades que ocorrem nesse processo decisório, em razão
das múltiplas controvérsias que se lavram na sociedade em relação a esse
tema. E aí a dificuldade do modelo representativo, muitas vezes, de atuar,
de operar” 74

Dessa maneira, é mais que oportuna a proposta apresentada pelo
ministro Luís Roberto Barroso no sentido de abandonar o antigo
entendimento de entidade de classe para abranger, sobretudo, grupos
minoritários e vulneráveis. Caso entidades civis que representam
minorias tivessem legitimidade ativa para propor ações diretas,
poderiam impulsionar uma agenda verdadeiramente de direitos
humanos e fundamentais na pauta do STF, o que é ainda mais necessário
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em momentos de erosão das democracias constitucionais. Nesse
particular, salta aos olhos o paradoxo de nossa prática judicial: se uma
das missões de uma Corte Constitucional é a proteção de direitos das
minorias, como é possível fechar-lhes as portas do tribunal? Daí ser
fundamental fazer mais cópias das chaves do STF e entregá-las a quem
mais precisa da jurisdição constitucional.
Publicado no CONJUR em 27 de julho de 2020, 10h33
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INELEGIBILIDADE DE OITO ANOS IMPÕE
AO MAGISTRADO UMA VERDADEIRA
SANÇÃO

Adriana Rocha de Holanda Coutinho

Ganhou novo impulso recentemente o debate em torno da
participação de magistrados em programas televisivos, redes sociais e
na mídia em geral, assumindo opiniões públicas sobre pautas políticas.
A questão posta para reflexão não seria propriamente o cenário de
possíveis dúvidas sobre a imparcialidade do julgador ou sua pretensão
futura de disputa por um mandato eletivo, mas a possível inovação
legislativa sugerida por algumas autoridades destacadas da nossa
República, inclusive pelo ministro Dias Toffoli 75.
Em análise retrospectiva da história constitucional brasileira sobre
as garantias e vedações impostas aos juízes, é indiscutível a importância
da atual Constituição no fortalecimento de diversos princípios
jurídicos e fundamentos normativos que elevam a carreira jurídica da
magistratura a um destaque compatível com o Estado democrático de
Direito (re)inaugurado formalmente em 1988. Interessante apontar que
o primeiro texto constitucional a fazer menção ao possível conflito
entre a função jurisdicional e o ativismo político foi o de 1934, que em
seu artigo 66 expressava que é “vedada ao juiz atividade político-partidária”.
Essa redação permaneceu praticamente inalterada até a mudança,
aparentemente sutil, trazida pelo artigo 95, §único, inciso III, do texto
originário de 1988, que estabeleceu que aos juízes é vedado “dedicarse à atividade político-partidária” (grifo da autora).
Mas qual o sentido hermenêutico pretendido pelo constituinte
e de que forma a efetividade do comando que exclui dos juízes a
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dedicação à atividade político-partidária precisa ser encampada pela
atuação normativa (sobretudo pelo Congresso Nacional) e pelos
órgãos correcionais que respondem por possíveis punições aos juízes
violadores?
Qualquer resposta a essa pergunta deve ter como premissa a
inafastabilidade do princípio da separação dos poderes, explicitado
no artigo 3º da Constituição Federal, cujo alcance há muito já deixou
de representar simplesmente a configuração da engenharia relacional
entre órgãos de poder do Estado, cada qual com sua função típica e
atípica, para traduzir em muitos textos constitucionais contemporâneos
a última ratio em defesa da democracia. Termos como «ditadura» do
Poder Judiciário ou do Poder Legislativo são comumente utilizados para
alertar hipertrofia ou excesso de arbítrio de quaisquer desses órgãos
de representação do Estado. E a realidade política brasileira, com seus
vícios em lideranças personalistas, infelizmente vem produzindo eco
também no Poder Judiciário. O juiz “super-herói” não é mais uma
ficção lúdica, mas um objetivo real de muitos julgadores que há muito
abandonaram o perfil imparcial, técnico e de poucas manifestações,
para se envaidecerem com o aplauso público.
Mas como fica a liberdade de expressão do cidadão-juiz? O
aparente conflito entre as vedações constitucionais e o cenário cada
vez mais atraente das redes sociais e de canais midiáticos como palco
de posicionamentos político, tem gerado no Conselho Nacional de
Justiça decisões que procuram efetivar o conceito aberto de «dedicação
à atividade político-partidária». A Resolução nº 305/2019, por exemplo,
reconhece que a manifestação de pensamento e a liberdade de expressão
são direitos fundamentais constitucionais dos magistrados, mas que
tão importante quanto protegê-los é reconhecer o direito do cidadão
de ser julgado perante um Poder Judiciário imparcial, independente,
isento e íntegro.
Então, o que está em jogo até aqui não é o livre exercício da
cidadania do juiz, mas sua capacidade de continuar respondendo
pelas atribuições constitucionais de representar a força e o império
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do Estado na manutenção da Justiça e dos valores republicanos. E
vale lembrar que muitas são as proteções e benefícios absorvidos pelo
cidadão quando se torna magistrado. Vitaliciedade, irredutibilidade de
subsídios e inamovibilidade são apenas exemplos mais tradicionais,
mas a conta é bem maior. Toda teoria da autonomia e independência
do Poder Judiciário enaltece a necessidade de regras jurídicas que
privilegiem aquele ou aquela que por concurso público, acesso pelo
quinto constitucional ou indicação ao STF torne-se juiz. E esse
raciocínio é válido juridicamente tanto quanto a obviedade de que
utilizar-se de carreira pública, patrocinada pelo dinheiro público, para
autopromoção com finalidade de uma candidatura política futura
afronta o princípio da moralidade administrativa, da impessoalidade e
dos deveres funcionais do juiz.
No mesmo sentido, visando ao controle dos abusos que impeçam
a eficácia da proibição de magistrados afeiçoados a atividades políticopartidárias, podemos citar o PLS 476 aprovado no Senado em
201576 que sugere uma nova espécie de quarentena aos magistrados e
membros do Ministério Público (prazo de dois anos pelo texto original)
que queiram adentrar na política em busca de um mandato eletivo. A
ideia de quarentena para juízes não é nova, a EC 45 impôs a regra do
artigo 95, §único, inciso V, que impede que o juiz afastado do cargo,
por aposentadoria ou exoneração, exerça a advocacia no juízo ou
tribunal do qual se afastou antes do período de três anos. O teleogismo
da escolha legislativa nesse caso parece ser o de evitar um possível
“tráfico de influências” do novel advogado, que conviveu por muitos
anos na estrutura pública da magistratura e certamente fez amizades
que permanecerão, inclusive com serventuários.
Mas essa hipótese assemelha-se à sugestão encampada pelo
deputado Rodrigo Maia e pelo ministro Dias Toffoli? Parece que
não. Sugerir um período de inelegibilidade de 8 anos ainda que sob
76
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o discutível argumento de atingir ao menos dois mandatos eletivos77,
além de não guardar consonância com o princípio hermenêutico
da razoabilidade, ou mesmo com a interpretação sistemática da
Constituição, impõe ao magistrado não uma «quarentena”, mas uma
verdadeira sanção, que em nosso ordenamento jurídico para ser
aplicada exige a prática de crimes tipificados em lei complementar ou
na Constituição (a exemplo do crime de responsabilidade do Presidente
da República).
Assim, é legítima a defesa de uma regulação legislativa que colabore
com a atividade de controle do CNJ, pois a utilização da função judicante
para fins políticos é inaceitável em nosso sistema constitucional, mas
desde que observados parâmetros proporcionais e razoáveis na fixação
do tempo da inelegibilidade. Ou então, haverá o sério risco de restrição
excessiva ao exercício de direitos políticos, realizados na liberdade de
votar do juiz e na consequente possibilidade do ex-juiz de ser votado
como qualquer cidadão que não tenha cometido crimes.
Publicado no Site CONJUR em 13 de agosto de 2020, 19h28
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A EFETIVAÇÃO ADMINISTRATIVA E
JUDICIAL DE DIREITOS SOCIAIS NO
BRASIL

Luiz Henrique Diniz Araújo

A efetivação de direitos fundamentais assumiu nos anos pós-1988
e, em especial, nas últimas duas décadas, uma crescente importância na
atuação dos poderes no Brasil. Algumas causas podem ser apontadas
como concorrentes para esse fenômeno:
I) A passagem do Estado de Direito ao Estado constitucional,
transição histórica que fez surgir a ideia de constituição
como norma jurídica e que conduziu ao reforço de ideias e
instrumentos que possam efetivar os direitos fundamentais
inscritos na Constituição Federal de 198878 ;
II) A superação do positivismo exegético e o advento do póspositivismo, que representaram a passagem da concepção do
juiz e do administrador como meros aplicadores do Direito
posto à concepção do intérprete como criador do Direito 79;
III) A propagação do conjunto de ideias (às vezes fugidias) que
subjazem ao rótulo de neoconstitucionalismo, envolvendo a
revalorização da força normativa da constituição e o dever dos
poderes estatais em interpretar e efetivar o seu conteúdo80.

Como uma decorrência desses fenômenos, os atos do Estado
deixam de ser concretizadores precipuamente da lei, mas do
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ordenamento jurídico como um todo. Dessa forma, ocorre a ampliação
do conceito de legalidade, que passa a abranger a legitimidade e a
moralidade dos atos da Administração81.
Esse entendimento está relacionado à constatação de que
inclusão de temas em leis, nos diversos acordos momentâneos
de interesses, encontra nos princípios constitucionais um mínimo
conteúdo referencial. Assim, o administrador e o juiz administrativo
(aqui no sentido de juiz que tem por competência julgar os atos do
Estado), em seu ofício, devem interpretar ou julgar as condutas da
Administração em confronto não apenas com a lei, mas com normas
constitucionais.
Nesse contexto, a efetivação de direitos prestacionais pelo
Estado muitas vezes depende de decisões complexas, como é o caso
adequações de prédios públicos a critérios de acessibilidade, concessão
de benefícios previdenciários, construção ou melhorias de escolas
públicas, incrementos no sistema de saúde, melhoria nas prestações
de serviços públicos em geral, entre diversas outras. Dessa forma, a
adequada concretização de direitos fundamentais prestacionais em
muitos casos não pode ser feita em um ponto no tempo, mas em um
lapso temporal que pode ser mais ou menos longo, a depender de
inúmeros fatores concretos.
Fácil perceber, pois, que a efetivação de tais normas constitucionais
depende de uma série de decisões e procedimentos administrativos
prévios que dizem respeito a orçamento, elaboração de projetos, fases
interna e externa de licitações, obtenção de atestes orçamentários,
assinaturas de contratos, todas complexas e, de certa forma, impossíveis
de se cumprir em curto prazo.
Dessa maneira, algumas técnicas ou condutas podem colaborar
no sentido da progressiva concretização de direitos fundamentais
prestacionais por parte da Administração Pública, as quais podemos
dividir em administrativas (quando a iniciativa é interna da Administração,
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sem depender de comando judicial) e judiciais (quando decorrentes do
controle judicial da Administração Pública).
Em relação a medidas propiciadoras da efetivação de direitos
prestacionais em fase não judicial, ou seja, em âmbito interno da
Administração, pode-se citar a possibilidade de que a Administração
Pública, especialmente pela via de seus órgãos de advocacia pública, crie
canais de interlocução com os cidadãos/administrados para discussão
e efetivação das políticas públicas. Dessa forma, podem-se construir e
consolidar caminhos estruturais que viabilizem a realização de acordos
extrajudiciais, em fase prévia à judicialização82 .
Um outro instrumento para a efetivação de direitos fundamentais
na seara administrativa é a atenção da Administração Pública a seus
próprios precedentes83. Essa obrigatoriedade pode ser deduzida de
princípios constitucionais, como o da igualdade (artigo 3º, §4º, e
artigo 5º, caput, da CF/88) e o direito fundamental à proibição de
discriminação atentatória contra os direitos fundamentais (artigo 5º,
XLI, da CF), bem como em sede infraconstitucional, como é o caso
do artigo 30 da LINDB, acrescentado pela Lei nº 13.655/2018.
No que diz respeito à efetivação de direitos sociais a partir do
controle judicial da Administração Pública, por sua vez, é certo que
não basta o comando judicial para que, como em um passe de mágica,
“faça-se a luz” e a solução esteja pronta. Assim, algumas técnicas
e instrumentos podem ser adotados para possibilitar a adequada
efetivação de direitos fundamentais sociais pela Administração quando
o controle é feito em âmbito judicial.
O artigo 190 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece a
possibilidade de as partes firmarem negócios jurídicos processuais e
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o artigo 191 do mesmo diploma regula a possibilidade de as partes
fixarem em conjunto com o magistrado calendário para a realização
de atos processuais. Esses instrumentos podem ser utilizados para a
finalidade de cumprimento dos atos executivos pelas partes. Assim,
podem-se construir cronogramas de cumprimento em etapas factíveis
e incrementais.
Também podem se mostrar eficazes técnicas negociais (mediação,
conciliação84) sobre mérito da demanda. Nesse sentido, conciliações
envolvendo a Administração Pública já são realidade relativamente
antiga no Direito brasileiro, as quais foram reforçadas pela adoção
do Sistema Multiportas de Resolução de Conflitos pelo Código
de Processo Civil de 2015, bem como do artigo 34 e seguintes da
Lei nº 13.140/2015, que regula o uso da mediação no âmbito da
Administração Pública.
O pragmatismo e interpretação consequencialista, com fundamento
nos artigos 20, 21 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (LINDB), alterada pela Lei 13.655/2018, também podem
ser instrumentos úteis para a efetivação de direitos sociais em sede de
controle judicial. Segundo esses comandos, as decisões judiciais deverão
considerar as consequências práticas da decisão, bem como devem ser
considerados os obstáculos e dificuldades reais do gestor. Assim, os
fatos e as condições relevantes devem ser levados em consideração85 ,
evitando-se imposições inexequíveis à Administração.
Uma outra ideia que pode ser aplicada em sede de controle
judicial é a deferência do juiz ao administrador. Essa técnica cabe
em situações em que o direito fundamental pode ser implementado
de formas diferentes e, de alguma maneira, está sendo efetivado pela
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Administração. Dessa forma, assiste ao juiz ter cautela e eventualmente
agir com a devida deferência ao administrador, sob pena de desfazer,
na prática, uma série de decisões administrativas e etapas custosas de
planejamento destinados à implantação da política pública86 .
A partir das ideias sumariamente apresentadas acima, trazem-se
possibilidades e propostas de avanço na efetivação de direitos sociais,
seja em sede administrativa, seja em sede de controle judicial de
políticas públicas. O texto tenta, assim, consolidar um norte maior de
que apenas de forma organizada, coordenada e progressiva se atingirá
a mencionada efetivação de maneira igualitária e sustentada. E, como
se pode perceber, todas calcadas em instrumentos já presentes em
nosso sistema jurídico.
Publicado no Site CONJUR em 13 de agosto de 2020, 6h05
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DESINFORMAÇÃO E COLONIALIDADE SÃO
DESAFIOS À DEMOCRACIA NO BRASIL

João Paulo Allain Teixeira
Raquel Fabiana Lopes Sparemberger

Intensificada a partir da década passada, a popularização da internet
foi recebida como um importante instrumento de democratização do
acesso à informação. A expectativa de acesso horizontal à informação
anunciava um espaço igualitário de circulação de ideias e perspectivas
sobre a vida cotidiana. Como resultado da digitalização da vida, uma
explosão de informações fragmentadas em uma miríade de plataformas
com as quais convivemos em casa, no trabalho, no trânsito e nos
momentos de lazer. Contudo, o cenário de desordem informacional
trouxe a possibilidade de manipulação da informação com objetivos
diversos (políticos, econômicos etc)87 A desinformação88 aparece,
assim, como perversão do jogo democrático na medida em que a sua
disseminação solapa as bases do diálogo horizontal.
No momento em que o “dataísmo”89 se afirma como a religião do
nosso tempo, Nick Couldry e Ulises Mejias apontam a permanência
de um projeto colonial inacabado. Se o colonialismo historicamente
consistiu em anexar territórios e explorar as suas riquezas naturais
a partir da subalternização dos corpos que neles trabalhavam, o
“colonialismo de dados” ao qual se referem Couldry e Mejias consiste
em algo mais simples, porém muito mais profundo. A captura e o
controle da própria vida humana mediante a apropriação de dados a ela
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relativa e convertendo-os em lucro90. Os neocolonialismos decorrem
assim de um conjunto de práticas que reafirmam a continuidade de um
processo histórico ainda inacabado. A apropriação e o manejo de dados
com finalidade política e econômica é a forma contemporânea que o
colonialismo assume. Ao apontar os custos de uma vida hiperconectada,
Couldry e Mejias denunciam os efeitos da disponibilização de dados
através das redes de computadores. A tendência para a digitalização de
todos os aspectos da vida facilita a apropriação e controle dos dados
pessoais para finalidades diversas. Cada vez mais conectadas e cada
vez mais cercadas por câmeras, sensores etc., as pessoas disponibilizam
voluntariamente informações cuja utilização é controlada por um
universo restrito de empresas.
No contexto das democracias liberais, o debate sobre a
democratização da internet é geralmente pautado pelas tensões
inerentes às políticas regulatórias diante da liberdade de expressão.
Em realidades em que o colonialismo operou feridas profundas como
acontece com o Brasil, o desafio do enfrentamento à desinformação
torna-se ainda mais complexo. No Brasil, as desigualdades sociais e as
relações assimétricas de poder dificultam a concretização de um espaço
democrático e apresentam impactos significativos na disseminação e
consumo de desinformação nas redes sociais91.
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O enfrentamento da questão parte de diferentes atores: em
primeiro lugar, é preciso pensar na postura do poder público diante da
desinformação. No Brasil, as repostas oficiais diante da proximidade
das eleições municipais em novembro próximo desencadearam um
amplo processo de enfrentamento da desinformação tanto no âmbito
do Congresso Nacional como no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
No Congresso, tramita em regime acelerado o PL 2630 e, no Supremo
Tribunal Federal, o Inquérito das Fake News.
Em segundo lugar, esse enfrentamento demanda respostas também
das próprias plataformas sociais que não se eximem da responsabilidade
sobre os conteúdos nelas veiculados Nesse sentido, o aumento da
pressão sobre as redes sociais tem determinado respostas no sentido
da observação de comportamentos que indicam inautenticidade dos
usuários cadastrados. Nessa linha, o Facebook anunciou também a criação
de um comitê de supervisão para decidir sobre remoção de conteúdos92.
Em terceiro lugar, é preciso destacar que a responsabilidade com
as formas de utilização das redes digitais tem uma dimensão claramente
social. Iniciativas da sociedade civil como o movimento Sleeping Giants
Brasil e o projeto Redes Cordiais contribuem para a construção de uma
cultura de transparência e confiança nas redes sociais. Para além dessas
iniciativas, a responsabilidade pela qualidade do debate público nas
redes sociais é também de cada um dos usuários. Pensar a construção
de um horizonte decolonial nas redes sociais pressupõe a possibilidade
de ampla participação desde que comprometida com os valores da
inclusão democrática e da sinceridade do debate público.
Publicado no site CONJUR em 1 de setembro de 2020, 10h33
Link: https://www.conjur.com.br/2020-set-01/teixeirasparemberger-desafios-democracia-brasil
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OS DIREITOS SOCIAIS, A CRISE DA
COVID-19 E A MORTE ANUNCIADA

Maria Lúcia Barbosa

A atual crise sanitária nos revela, no sentido real da palavra, as
contradições sociais nas quais sempre estivemos mergulhados em um
país marcado por desigualdades que se perpetuam e se aprofundam
constantemente.
Não por acaso, os grupos sociais mais vitimados pela Covid-19
são aqueles que vivenciam uma condição de subcidadania93, já que
os direitos fundamentais básicos como saúde, trabalho, salário,
saneamento e educação não lhes são assegurados, ainda que o Estado
brasileiro tenha assumido tais compromissos no artigo 6º do texto
constitucional de 88.
Os dados ainda que recentes são indicativos de que o agravamento
no número de casos de Covid-19 e no número de mortes pela
enfermidade têm um perfil social, de gênero e racial, de modo que a
doença atinge as pessoas que residem em áreas de maior vulnerabilidade
social, pobres, mulheres, pretos e pardos.
A parcela da população que mais sofre contágio pelo coronavírus
reside em habitações nas quais o isolamento social não é possível
porque são áreas exíguas não assistidas por serviços básicos como
saneamento, energia elétrica e água. Segundo dados do IBGE de
2019, cerca de 18,4 milhões de pessoas não têm água potável e 35,7%
não têm tratamento de esgoto em suas residências94. Desse modo, as
recomendações da Organização Mundial de Saúde são impossíveis de
serem seguidas por uma parcela significativa da população brasileira
mais vulnerável socioeconomicamente e ao vírus.
Entre os trabalhadores, as mulheres, que se ocupam majoritaria93
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mente da função do cuidado, seja no trabalho doméstico ou no trabalho
assalariado, estão mais suscetíveis à doença. São as mulheres negras
a maioria das empregadas domésticas que foram as primeiras vítimas
fatais da Covid-19 no Brasil. As mulheres também são maiorias entre
as enfermeiras, técnicas de enfermagem e auxiliares de limpeza que
trabalham em hospitais expostas substancialmente ao risco de contágio.
Portanto, há de se considerar que mulheres, sobretudo as negras e
pobres, têm maior chance de contágio e morte por Covid-19.
A pandemia não vitima as pessoas de forma indiscriminada, há
cidadãos e cidadãs que podem se proteger, seja no trabalho remoto,
seja porque podem seguir as recomendações de autoridades de saúde e
estão salvaguardados por legislação social, e outros que necessariamente
se arriscam, já que executam trabalhos informais, precários e mais
arriscados.
Fazer a leitura dessas circunstâncias é fundamental para compreensão
de que a colonialidade é responsável pelo recorte de classe, raça e gênero
que vitima de morte mais de 140 mil pessoas atualmente no Brasil. Por
colonialidade, quase um elemento constitutivo do Estado brasileiro,
entende-se a perpetuação de características marcantes da estrutura
colonial de poder, uma espécie de DNA colonial que atravessa o tempo
e ainda se encontra visível nas discriminações transversais.
A colonialidade diz respeito a um fenômeno histórico complexo
que se estende até os dias de hoje e se refere a um padrão de poder
que opera através da naturalização de hierarquias territoriais, raciais,
culturais e epistêmicas, as quais possibilitam a reprodução de relações
de dominação, que ensejam a exploração pelo capital dos seres humanos
em escala global, como nos advertem Enrique Dussel, Aníbal Quijano,
Walter Mignolo, entre outros autores do chamado giro descolonial.
Continuamos vivendo “sob a égide da matriz colonial de poder que denota
que embora o colonialismo tenha chegado ao fim, é a colonialidade que marca as
relações de poder contemporâneas”95 .
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Essa compreensão da existência e permanência da colonialidade
possibilita o reconhecimento dos processos de exclusão de grupos
sociais subalternizados até os dias atuais e a Covid-19 é mais uma
predisposição iminente de morte em massa dessas pessoas no Brasil.
Os resquícios, as continuidades das relações coloniais e as suas
diferentes formas contemporâneas de reprodução e manifestação são
determinantes para a compreensão dos níveis de injustiças estruturais,
econômicas e sociais. A invisibilização de mortes de cidadãos privados
de direitos sociais evidencia que as vidas dos sujeitos da zona do não
ser96 são menos importantes, embora formalmente a proteção à vida
humana seja uma garantia constitucional.
Boaventura Santos97 enumera que aspectos da pedagogia do
vírus, nos remetendo a uma possibilidade de aprendizado nessa crise
pandêmica, que a colonialidade (colonialismo) e o patriarcado estão
vivos e reforçam-se, eis que os corpos racializados e sexualizados são
sempre os mais vulneráveis, o que nos lança o questionamento sobre
como sairemos dessa crise. Se mais conscientes do papel do Estado,
sobretudo do papel central do poder executivo, na promoção de
políticas publicas que assegurem a fruição de direitos sociais por todos,
numa postura de defesa do Estado forte e promotor de direitos, ou se
sairemos ainda mais individualistas e preocupados apenas com nossas
vidas e direitos individuais, que permitem a alguns cidadãos usufruir
de direitos básicos como trabalho, renda, moradia, alimentação sem
se expor ao risco de contágio.
O número de mortes por Covid-19 no Brasil é sintomático e
comprova que a ausência estatal no cumprimento de direitos básicos
é uma causa significativa dessa tragédia vivenciada por muitas famílias
que sequer puderam se despedir dos seus entes queridos. Cada pessoa
que vive ou já viveu o luto sabe que esse processo é dilacerante e
deve ser ainda mais doloroso quando compreendemos que as perdas
poderiam ter sido evitadas com uma postura responsável e atuante por
96
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parte dos agentes de Estado. Espero que entre as lições que o vírus
lamentavelmente nos trouxe estejam a de que necessitamos de um
Estado mais atuante e responsável no cumprimento da constituição,
sobretudo no tocante aos direitos sociais.
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A COMPETÊNCIA ESTADUAL PARA A
LEGALIZAÇÃO DO ABORTO

Marcelo Labanca Corrêa de Araújo
Daniela Costa de Medeiros
Guilherme Barbosa Mota

Após a publicação nesta ConJur do primeiro artigo, “Considerações
sobre direitos fundamentais estaduais e federalismo”98, vamos dar
continuidade àquele debate analisando questões específicas de direitos
e como eles são ou podem ser tutelados no âmbito subnacional.
Desta vez, escrevo este artigo com dois orientandos e excelentes
pesquisadores que desenvolvem comigo suas pesquisas no âmbito
do Direito Constitucional estadual e federalismo. O desafio de hoje
é demonstrar que os Estados-membros podem criar uma política
pública para mulheres que desejem realizar o aborto e, assim, fornecer
assistência médica para a sua realização. Não falamos aqui apenas do
aborto «legal» (no caso de estupro ou risco de vida para a mãe). Falamos
do aborto em si, que se encontra criminalizado em legislação federal.
Alguns podem questionar a tese. Afinal, como poderiam os
Estados legislar sobre aborto se o tema é “matéria penal” e “matéria
penal” é de competência da União? Ocorre que o fato de o Direito
Penal criminalizar a sua prática não o torna um “tema de Direito Penal”.
Dizer isso seria equivalente a dizer que matéria tributária é tema de
Direito Penal porque houve a criminalização da sonegação. As coisas
são o que são independentemente de serem consideradas crimes.
É importante esclarecer que as competências de União, Estadosmembros e municípios estão previstas na Constituição Federal
e divididas entre eles por temas. Há, portanto, uma classificação
de conteúdos, de matérias. Enquanto o assunto «trânsito» é de
competência legislativa da União (artigo 22), o assunto «saúde»
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é de competência compartilhada (artigo 24). Uma das principais
características do federalismo é justamente a repartição constitucional
de competências. À União cabe legislar sobre alguns temas, de maneira
inclusive privativa. Mas há competências remanescentes para os Estados
e, também, compartilhadas (comuns ou concorrentes), em que todos
os entes da federação poderão atuar conjuntamente (como é o caso
do tema «saúde»).
A competência para legislar sobre aborto não está prevista na
Constituição Federal para nenhum dos entes, nem mesmo para a União.
Há uma norma infraconstitucional (lei penal) que criminaliza a prática.
Mas quando o aborto clandestino ocasiona alta mortalidade, a questão
passa a ser tema de saúde pública. Evidentemente, isto atinge mais as
mulheres pobres. Então, a premissa é a seguinte: considerando que os
Estados possuem competência legislativa para promoção e proteção
da saúde (artigo 24) e, também, considerando que há diferentes taxas
de mortalidade de mulheres em razão da prática do aborto em cada
Estado, não seria, então, dever de cada Assembleia Legislativa estadual
avaliar a necessidade de elaboração de uma política legislativa que dê
amparo a mulheres em situação de vulnerabilidade que desejem realizar
o aborto? A legislação federal (infraconstitucional) que criminaliza o
aborto não estaria, assim, obstaculizando um dever de atuação dos
Estados em tema de sua competência constitucional, de proteger e
promover a saúde da mulher?
A resposta a essas perguntas sempre vai esbarrar no mantra mil
vezes repetido: aborto é “matéria penal”. Mas, como dito acima, não
é Direito Penal. A União criminalizou o ato. Mas, poderia, então, a
União criminalizar qualquer assunto? Inclusive atos que seriam de
competência estadual (defesa da saúde)? Se, hipoteticamente, a União
fizesse uma lei dizendo ser crime a reeleição de membro de mesa de
Assembleia Legislativa, será que a lei da União seria válida apenas sob
o argumento de estar a União em tema penal? Ou seria inválida por,
ao criar crime, estar a União restringindo a autonomia estadual? O
exemplo é caricato, mas serve para demonstrar que deve haver limites
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à legislação penal. E, entre os limites, encontra-se a autonomia do
Estado para tratar de temas cuja competência foi-lhes atribuída pela
Constituição (como o da promoção da saúde). Ainda quando o tema
for pautado pela colisão de direitos (direito à vida do nascituro, no
âmbito do Direito Civil, que é competência privativa da União) e direito
à saúde pública (competência compartilhada), voltaríamos à discussão
sobre os bens jurídicos e, nesse caso, novamente entram no debate os
argumentos federalistas.
No mérito, uma ideia funcionalista do Direito Penal sustentará
que ele subsiste para a proteção de bens jurídicos. Mas a classificação
do bem jurídico é mutável e, segundo Roxin 99, está sujeita à mudança
social e ao progresso do conhecimento científico. No Brasil, o exemplo
mais usual de um crime que sofreu o fenômeno da abolitio criminis foi
o adultério, abolido em 2005, hoje sendo discutido na esfera privada,
mais especificamente no âmbito do Direito de Família. Quanto ao
aborto, o Direito brasileiro não se desassociou dos princípios judaicocristãos 100, incluindo-o nos artigos 124 ao 128 do Código Penal.
Com a visão judaico-cristã, tem-se o direito à vida não como um bem
jurídico individual indisponível, mas um direito “divino” sujeito a
não mais um controle individual, e, sim, um controle coletivo sobre
um objeto individual. Diante disso, qualquer ato contra esse direito
“divino” é considerado um sacrilégio e este sacrilégio é transformado
em repressão normativa penal.
A decisão sobre até que ponto seria legítima uma interferência
sobre a liberdade individual sem o propósito de proteção de outros
cidadãos é uma decisão legislativo-penal que deve se pautar para
garantir a liberdade de outrem, com limites no âmbito da proteção da
liberdade. De fato, dentre os limites ao legislador penal, há os direitos
ROXIN, Claus. Derecho Penal, Tomo I. Trad. Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel
Díaz Garcia Conlledo y Javier de Vicente Remesal. Madrid: Civitas, 1997, p. 58.
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fundamentais. Mas aqui introduzimos um outro aspecto: os limites
federativos. Para além dos limites baseados em direitos fundamentais
(v.g., a União não pode criminalizar movimentos sociais, não pode
criminalizar a Marcha da Maconha101 e não pode criminalizar o direito
ao protesto 102), também o legislador penal não pode, ao criminalizar
algo, restringir o acesso do Estado ao exercício de uma competência
constitucional que é sua.
O debate sobre a possibilidade ou não do aborto vem sendo
sempre discutido no âmbito dos direitos fundamentais, mas nunca
sobre o aspecto federativo, notadamente sobre a competência para
legislar sobre saúde, em localidades em que o aborto passa a ser uma
questão de saúde pública.
Para ilustrar, vejam a Lei nº 12.865, de 2013, que previu herança
de praças de táxi. Herança é assunto, tema, matéria, conteúdo próprio
de Direito Civil. Não pode o Estado ou o município criar regra
sobre herança. Apenas a União. Mas a partir do momento em que a
União insere como direito de herança a praça do táxi, não invadiria
competência municipal para o trato da matéria de licenciamento
de serviços de transporte por taxistas? Portanto, operando-se uma
analogia, o legislador não pode, a pretexto de legislar sobre Direito
Civil, invadir competências de outros entes. A mesma lógica deve se
aplicar ao legislador penal.
Quanto à legalização do aborto, os Estados possuem competência
para criar uma política pública de saúde nesse tema e, com isso,
acolher as mulheres que desejem praticar o aborto? A Constituição
brasileira não veda. No estrangeiro, são vários os casos em que o tema
é disciplinado no âmbito subnacional. Robert Williams menciona o
uso de constituições subnacionais como ferramentas ou instrumentos
Como já decidiu o STF na ADPF 167. Ver http://www.stf.jus.br/portal/cms/
verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=182124 . Acesso em 19 de setembro de 2020.
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de políticas públicas tanto nos Estados Unidos como no México, em
relação ao tema do aborto. Inclusive com efeito reverso. Menciona
Williams que, após a Suprema Corte do México legitimar a legislação
subnacional sobre aborto da Cidade do México, durante os primeiros
três meses, várias outras constituições estaduais foram emendadas
para proibir o ato 103.
No Brasil, de acordo com os artigos 23, II e 24, XII, o cuidado, a
proteção e a defesa da saúde se caracterizam como deveres dos Estadosmembros, tanto no âmbito da produção de políticas administrativas
quanto na esfera de elaborações legislativas. Considerando isso,
diversas constituições estaduais criaram regras de proteção do direito
à saúde da mulher. O Estado do Tocantins é o que mais detém
normas responsáveis pela defesa do direito à saúde da mulher em sua
Constituição, sendo estas seis ao todo. Entre elas, pode-se destacar a
contida nos inciso XV do artigo 152, que determina ser competência do
Sistema Único de Saúde, nos termos da lei, a promoção, fundada nos
princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável,
de recursos educacionais e científicos para o exercício do planejamento
familiar pelo homem e pela mulher, sendo proibida qualquer forma
coercitiva por parte de pessoas e de instituições oficiais. A Constituição
do Estado do Amapá, por sua vez, possui quatro normas direcionadas
à proteção do direito à saúde da mulher. Nela, faz-se mister ressaltar a
que está assentada no inciso IV do artigo 329, que estabelece ser dever
do Estado a realização anual, na primeira semana do mês de março, da
Semana de Atendimento Integral à Saúde da Mulher. O Estado do Rio
de Janeiro, assim como o Estado do Amapá, guarda quatro normas
de defesa do direito à saúde da mulher em sua Carta Fundamental.
Torna-se importante mencionar a que está contida no inciso V do artigo
294, que possui como finalidade assegurar a adoção de novas práticas
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de atendimento relativas ao direito de reprodução por intermédio da
apreciação da experiência de grupos ou instituições de tutela da saúde
da mulher. Já a Constituição do Estado de Pernambuco contém três
normas destinadas à salvaguarda do direito à saúde da mulher. O
inciso VIII do artigo 166, por exemplo, impõe a garantia da assistência
dentro dos melhores padrões técnicos, éticos e científicos do direito à
gestação, ao parto e ao aleitamento 104. Todas essas normas integram o
plano dos direitos fundamentais estaduais. A legalização do aborto em
Estados onde esse tema é questão de saúde pública estaria, portanto,
em consonância com a prática constitucional estadual de proteção à
saúde da mulher.
A capacidade subnacional para implementação de políticas
públicas não pode ser desconsiderada. Quando se trata de promoção
e proteção da saúde, o tema acolhe um leque de possibilidades que,
no campo das discussões federalistas, pode incluir uma política de
assistência à mulher no caso de aborto. Para a concretização do direito
fundamental à saúde, o poder público responsável por agir deve ter
poderes necessários à maximização da eficácia do Direito. A alegação
de que o tema foi criminalizado e, portanto, é de competência da
União, não pode deixar de gerar reflexões sobre os limites federativos
do Direito Penal.
Obviamente, essas reflexões são provocativas para pensar sob a
perspectiva do tema dos direitos fundamentais estaduais. A discussão
aqui posta, longe de entrar no mérito sobre se o aborto deve ou não
deve ser legalizado (isso é uma outra discussão), alerta para o fato de
que essa legalização pode se dar no âmbito estadual, como fruto de
uma reivindicação do exercício de uma competência legislativa sobre
saúde pertencente também aos próprios Estados-membros, nos termos
acima delimitados. Eventual lei estadual ou emenda à constituição
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estadual que legalizasse o aborto não poderia ser considerada
inconstitucional por invasão de competência penal da União, já que
o Estado não estaria criando tipos penais. O Código Penal, por sua
vez, não poderia ser utilizado como parâmetro ou fundamento de
(in)validade da norma estadual, já que a discussão estaria em outro
patamar: do exercício de competências constitucionais. As atuações
de grupos pró ou contra o aborto poderiam, assim, pautar o Poder
Legislativo estadual quanto a esse tema. Afinal, o limite ao legislador
penal precisa ser pensado também considerando o olhar do federalismo
e da repartição de competências legislativas próprias da construção de
um constitucionalismo subnacional.
Publicado no CONJUR em 1 de outubro de 2020, 6h34.
Link: https://www.conjur.com.br/2020-out-01/opiniaocompetencia-estadual-legalizacao-aborto
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O CONSTITUCIONALISMO E A
INTERSECCIONALIDADE NA AMÉRICA
LATINA

João Paulo Allain Teixeira
Ana Paula da Silva Azevêdo

No próximo 25, o Chile terá o plebiscito que deverá definir os
caminhos para uma nova constituinte. As tensões envolvendo os diversos
grupos sociais no país, que emergiram nos últimos meses, apontam
para um esgotamento do modelo de organização político-institucional
herdado do período Pinochet. Ainda que o desfecho do processo chileno
seja incerto, alguns aspectos merecem a atenção, particularmente no que
se refere aos seus eventuais reflexos no contexto brasileiro.
Com números que revelam o maior cenário de desigualdade
social do mundo 105, a América Latina tem sido palco de lutas e
reivindicações sociais, cuja realidade representa um rico laboratório
social para compreender os impactos das permanências coloniais no
contexto da expansão global do modelo de exploração econômica
hegemonicamente estabelecido. Assim, os movimentos campesinos,
indígenas, negros, feministas etc. representam um espaço de resistência
e permanente reivindicação por igualdade e inclusão.
Na última década, o continente experimentou uma onda progressista
com a formatação de uma nova agenda constitucional que culminou
com as experiências do Novo Constitucionalismo Latino-Americano,
protagonizado sobretudo pelas experiências de Equador e Bolívia. As
recentes rupturas institucionais e a expansão de uma agenda de mercado
contudo revelam um declínio da “onda rosa” na América Latina.
Não obstante, o ambiente de tensão e conflito permanece
latente, apontando para equilíbrios institucionais instáveis. Uma
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Por que a América Latina é a ‘região mais desigual do planeta’ em: https://www.
bbc.com/portuguese/brasil-51406474
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boa interpretação da instabilidade na região pode ser encontrada
na permanência dos mecanismos coloniais, marcas de um passado
permanentemente atualizado nas práticas autoritárias e excludentes
que caracterizam a institucionalidade na América Latina.
Sob a perspectiva da decolonialidade, estudos recentes têm
contribuído decisivamente para a compreensão desse cenário. No Brasil,
a Constituição de 1988 estabelece, desde a sua promulgação, um espaço
de confronto entre pretensões diversas (muitas delas atualmente em
franca contrariedade ao próprio espírito emancipatório nela inscrito),
ainda apresenta vitalidade e ampla possibilidade de potencialização do
pluralismo e da cidadania no país. Para tanto, faz falta a compreensão
dos efeitos da colonialidade em chave interseccional, considerando que
as questões relativas à frágil integração social no país são recortadas
em múltiplas camadas por aspectos que se manifestam na dimensão
da classe, da raça e do gênero em perspectiva interseccional.
Ao contrário dos países vizinhos — de onde surgiram as experiências
do novo constitucionalismo latino-americano —, que possuem população
majoritariamente indígena, no Brasil a realidade é distinta. Segundo
dados do IBGE, a população autodeclarada amarela ou indígena do pais
é de cerca de 1%, enquanto a população negra, constituída por pessoas
que se autodeclaram pretas ou pardas, é de 56,2%, mais da metade da
população do país106. Assim, para além do reconhecimento dos direitos
dos povos originários, faz falta pensar no constitucionalismo a partir de
uma perspectiva afrocentrada na América Latina.
A escravidão é o modelo de institucionalidade fundante da própria
colonialidade. Primeiro com os povos originários e depois, com as
pessoas negras sequestradas da África. A prática de comercialização
de pessoas negras no Atlântico resultou na submissão de cerca de 12,5
milhões de negros à escravidão no novo mundo, sendo o Brasil o país
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“De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)
2019, 42,7% dos brasileiros se declararam como brancos, 46,8% como pardos, 9,4%
como pretos e 1,1% como amarelos ou indígenas.” Em: https://educa.ibge.gov.br/
jovens/conheca-o-brasil/populacao/18319-cor-ou-raca.html.
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que recebeu maior parcela dessa população das Américas e o último
do Ocidente a promover formalmente a abolição da escravidão.
Curiosamente, as principais decisões do Supremo Tribunal
Federal sobre o tema racismo, particularmente após a promulgação
da Constituição de 1988, não conseguem alcançar a complexidade do
debate. Tanto no conhecido “caso Ellwanger” (HC 82.424), como mais
recentemente na equiparação da homofobia ao crime de racismo (ADO
26 e MI 4733), a jurisprudência da nossa mais alta corte parece muitas
vezes gravitar em torno de conceitos abstratos como “liberdade” ou
“igualdade” (mais afetos, por sinal, a um contexto iluminista oitocentista
e europeu do que propriamente ao debate contemporâneo sobre
inclusão social em um país marcado pelo pluralismo e pela diversidade
interseccional como o Brasil).
No mesmo sentido, importa considerar e visibilizar também a
emergência de uma hermenêutica constitucional feminista. A despeito
do perfil populacional brasileiro indicar maioria feminina, permanece
o franco desequilíbrio quanto à representatividade de gênero na
institucionalidade brasileira. Pensar em um constitucionalismo
feminista passa não apenas pelo reconhecimento da ausência de
representatividade feminina nos espaços de poder no Brasil, mas
sobretudo pela disseminação de uma agenda constitucional orientada
pela perspectiva de gênero 107.
Nesse sentido, a contribuição do pensamento decolonialinterseccional ajuda a desvelar as narrativas ocultadas pela colonialidade
do poder, do saber e do ser, contribuindo para a ampliação da
institucionalidade democrática no Brasil a partir dos parâmetros
materiais de justiça social inaugurados pela Constituição de 1988.
Publicado no site CONJUR em 5 de outubro de 2020, 13h08
Link: https://www.conjur.com.br/2020-out-05/opiniaoconstitucionalismo-interseccionalidade-america-latina
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porta do STF: a busca por um constitucionalismo feminista”. Em: https://www.
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PROFESSORES DE DIREITO
CONSTITUCIONAL, ONDE NÓS ERRAMOS?

Gustavo Ferreira Santos

A democracia constitucional está em crise no mundo. Cada
um com suas peculiaridades, diversos países vivem processos de
enfraquecimento de seus mecanismos democráticos e veem a ascensão
ao poder de líderes e grupos autoritários. No Brasil, são cotidianos os
ataques às instituições. Cresce uma cultura de desprezo à democracia
e aos direitos fundamentais.
Nesse contexto, sinto-me fracassado como professor de Direito
Constitucional quando vejo um ex-aluno, hoje, profissional, fazendo
críticas genéricas “aos direitos humanos” ou, ainda, defendendo
coisas como o fechamento do STF ou do Congresso Nacional. Acho
que falhei. Aliás, todos nós, professores de Direito Constitucional,
falhamos.
Falhamos ao não transformar as nossas disciplinas em espaços
de afirmação cotidiana da democracia. Acho que não conseguimos
entender suficientemente o nosso papel como quem lança o carvão
na fornalha dessa complexa máquina que é a democracia. Se pararmos
de alimentá-la, ela para.
Um rápido olhar nos programas das disciplinas de Direito
Constitucional dos cursos de Direito dá bem a dimensão dessa
falha. A palavra democracia pouco aparece. Às vezes, aparece, como
qualificador do “Estado de Direito”, quando se fala dele. Outras vezes,
por ser inevitável, quando fala de “defesa do Estado e das instituições
democráticas”.
Tratamos como se falar do tema fosse dispensável. É como se
falássemos de coisas que existem desde sempre e sempre existirão.
Esquecemos que o que ensinamos é um produto de contextos
históricos, tem razões para sua adoção e tem inimigos.
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O estudo do Direito Constitucional não pode ser inodoro. O
constitucionalismo é, em si, uma ideologia. Foi com a ideia de uma
democracia condicionada por uma constituição, que procedimentalizava
o exercício do poder, que superamos formas tradicionais e autoritárias.
O constitucionalismo, em todas as suas versões e variantes, prega um
desenho institucional específico, com distribuição de funções por
diferentes órgãos, e não abre mão dos direitos fundamentais.
É, fundamentalmente, uma ideologia de contenção do poder, de
limitação do poder. E não só do poder do Estado, do poder político.
Mas dos poderes. Nesse movimento, cabem diferentes visões de
mundo, defensoras de catálogos de direitos maiores ou menores, com
instituições mais ou menos infiltradas pelo povo.
Na história, nos últimos 200 anos, vários foram os movimentos
de resistência a esse conteúdo. O nazismo e o fascismo, por exemplo,
estão fora dessa tradição do constitucionalismo. E o mundo viveu
essas experiências depois de já ter muito tempo de prática das ideias
de Constituição, democracia, direitos fundamentais. As idas e vindas
nos deixam claro que nunca vamos conseguir banir os inimigos da
democracia constitucional.
A democracia, por suas características, deixa existir no seu seio
a semente de sua própria destruição. Os direitos fundamentais que
garantem a democracia garantem, também, o agir dos inimigos da
democracia. Ao serem questionados, sempre alegam, em sua defesa,
algum direito, como, por exemplo, a liberdade de expressão e o direito
de reunião. Assim, eles sempre existirão e sempre estarão tramando
contra ela.
Nós, professores de Direito Constitucional, caímos em uma
ciranda cotidiana e vamos nos tornando tipos de robôs, repetindo
fórmulas, conceitos prontos. Precisamos deixar clara, em cada tema
que tratamos, a conexão com a democracia. Não importa se falamos
de teoria da Constituição, de controle de constitucionalidade, de
princípios fundamentais, direitos fundamentais, organização do Estado
ou organização dos poderes.
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Quando a gente fala em “organização de poderes”, estamos falando
de um pilar da ideia de democracia constitucional. Faz conexão lá com
o artigo 16 da declaração de direitos do homem e do cidadão, da
Revolução Francesa. “Como é possível falar em Poder Legislativo sem fazer
expressa referência a democracia? À representação?”.
Lembro de ter visto, anos atrás, Carmen Lucia Antunes Rocha,
antes de ser a ministra Carmen Lucia, falando em um evento da
OAB-PE, dizendo que, quando era estudante, fez prova sobre Poder
Legislativo com o Congresso Nacional fechado por Geisel.
Hoje eu ressalto aos alunos que, por pior que seja o Parlamento
de um país, ali é onde pode existir, ainda, algum pluralismo. Onde
podem se tornar visíveis algumas posições que autocratas querem
esconder e, não por acaso, não é incomum que o órgão seja fechado
por golpes militares. Aqui, no Brasil, o Congresso Nacional foi fechado
18 vezes. Na ditadura, houve expurgos, com cassação de indesejados,
e, quando Geisel o fechou, o fez alegando que havia “elementos
contrarrevolucionários” no Congresso.
Como estudar Judiciário e defender fechamento do STF, por mais
que sejam criticáveis decisões do STF? Acho que não é razoável um
jurista que abraça esse discurso. Muitas vezes, o problema é de caráter.
Aí, podemos fazer pouco por ele. Mas, muitas vezes, é problema de
formação, de incapacidade de fazer conexões entre coisas básicas de
sua vida e esse desenho institucional.
É terrível ver alguém que cursou Direito agindo assim, mas é
ainda mais chocante quando é um professor de Direito Constitucional
que o faz.
Precisamos repensar nosso papel, nosso lugar como professores,
como constitucionalistas. Precisamos ver direitos e instituições
como conquistas que precisam ser conhecidas e reafirmadas
cotidianamente. Precisamos contribuir para que elas componham
uma “cultura constitucional”. Cada norma de direitos fundamentais
tem uma história, representa uma luta contra uma opressão específica.
Essa informação não virá no DNA das pessoas. Elas precisam ser
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expostas a essa história e, por isso, aderir às conquistas das gerações
anteriores.
Publicado no CONJUR em 8 de outubro de 2020, 17h08
Link: https://www.conjur.com.br/2020-out-08/gustavosantos-professores-direito-constitucional-onde-erramos
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O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E A
ANISTIA

Gustavo Ferreira Santos
Manoel Severino Moraes de Almeida

Na semana passada, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, por
sua 2ª Turma, pela retomada de uma ação civil pública que discute a
responsabilidade de alguns agentes da ditadura por atos de tortura,
desaparecimento e morte de opositores. A ação foi proposta pelo
Ministério Público Federal contra a União, o Estado de São Paulo e três
delegados aposentados, que atuaram no DOI-Codi e busca “indenização
das vítimas, danos morais coletivos e restituição das indenizações pagas pelo
erário pelos mesmos fatos e demissão (ou cassação das aposentadorias) dos cargos
públicos que ocupem; e do entes estatais em: publicação de pedidos de desculpas
e fornecimento de dados de lotação e identificação de servidores que atuaram no
DOI-Codi” (BRASIL, STJ, 2020).
A Justiça Federal de São Paulo havia extinguido a ação, decisão essa
que havia sido ratificada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região,
quando analisou recurso do Ministério Público. Na decisão, o juiz e
a corte regional entenderam que a Lei de Anistia (Lei 6.683/1979)
impedia a responsabilização dos agentes e a divulgação dos nomes dos
que atuaram no DOI-Codi. Além disso, entenderam que “as indenizações
do Estatuto do Anistiado Político incluem reparações morais, inexistindo margem
para reconhecimento de indenização por dano coletivo ou do pedido de desculpas”.
Entendeu, também, estarem prescritos os pedidos de indenização por
atos de tortura e não ser aplicável retroativamente a Lei de Improbidade
Administrativa.
O Superior Tribunal de Justiça afastou todas essas razões,
entendendo que a Lei de Anistia é restrita à responsabilização
criminal, não abrangendo responsabilidade civil e administrativa, nem
impedindo a divulgação dos nomes dos agentes, o que, aliás, é um
ato de transparência da atuação do Estado. Reafirmou ser possível a
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cumulação de danos morais com as reparações do Estatuto do Anistiado
Político, pois têm fundamentos e fins diversos, o que permite o pleito de
danos coletivos, bem como reconheceu ser possível pleitear reparação
por meio de obrigação de fazer, ou seja, de um pedido de desculpas.
Entendeu, também, que reparação por atos da ditadura não prescreve.
Quanto à possibilidade de demissão ou cassação da aposentadoria,
disse que não houve alegação pelo Ministério Público fundada na Lei
de Improbidade Administrativa, mas, sim, de dispositivos estatutários,
sendo possível a discussão no Judiciário.
A decisão mostra que é complexa a questão da responsabilização
dos agentes da ditadura, pois reconhece que esse debate não se
basta na matéria criminal. Hoje, a responsabilização criminal está
bloqueada, em razão do reconhecimento pelo Supremo Tribunal
Federal da compatibilidade entre a Lei de Anistia e a Constituição.
A matéria ainda voltará a ser discutida. No entanto, enquanto não é
possível discutir no Judiciário a responsabilidade criminal, a decisão
do Superior Tribunal de Justiça abre caminho para que se continue a
buscar a responsabilidade civil e administrativa dos agentes. O Superior
Tribunal de Justiça foi cuidadoso, não ultrapassando o limite da sua
competência, afirmando que “é possível solucionar a controvérsia à luz da
legislação pátria, independentemente de disposições convencionais ou de julgados da
Corte Interamericana de Direitos Humanos”.
Evidentemente, a Justiça de transição pode e precisa ir além,
com o reconhecimento do crime contra humanidade, que faz
incidir obrigações internacionais que o Brasil assumiu, o que já o
levou a ser condenado em duas decisões internacionais na Corte
Interamericana de Direitos Humanos, quais sejam: no caso Gomes
Lund e outros (“Guerrilha do Araguaia”) versus Brasil e no caso
Vladimir Herzog versus Brasil. A resistência dos tribunais superiores
no Brasil em admitir a obrigatoriedade das decisões e das obrigações
internacionais é parte fundamental do modelo de transição brasileiro.
O país passou mais de 21 anos afastado dos sistemas internacionais
de direitos humanos e só ratificou os tratados depois da Constituição
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de 1988. Acrescenta-se a esse fato a cultura insular de nosso meio
jurídico, que pouco espaço dedicou ao estudo sistemático do Direito
internacional público.
A recente decisão tem um efeito importante que é recolocar
na pauta, com destaque na mídia e nos debates jurídicos, o tema da
Justiça de transição, com a discussão sobre a responsabilidade dos que
praticaram, na ditadura, crimes graves contra opositores. Dá à sociedade
outra oportunidade de reconhecer que agentes públicos, na ditadura
militar cometeram crimes graves que não podem ser esquecidos.
Não é possível construir uma democracia sólida sobre escombros
de uma ditadura sem que venham à luz os fatos graves que não
queremos que se repitam. Esconder o mal é deixar aberto um caminho
para o seu retorno. Precisamos expor os erros dos agentes públicos
para que essas práticas não se repitam nas instituições que, após a
ditadura, construímos. As novas gerações precisam ser informadas,
para que reflitam sobre a importância da democracia. A manutenção
da memória do Holocausto é uma estratégia importante, na Alemanha,
para frear o crescimento de ideologias extremistas, violentas.
Além dos ganhos para a sociedade decorrentes do retorno à pauta
do tema da Justiça de transição, há um ganho específico para os juristas.
É uma oportunidade para aprofundarmos o debate e ampliarmos o
número de pessoas que dele participam. No meio, apesar de grandes
esforços de docentes e pesquisadores, ainda há um certo senso comum
favorável à cultura do esquecimento. Muitos juristas acham que não
discutir é o melhor caminho para impedir o retrocesso, o que é um erro
grave. A memória dos tempos sombrios deve servir, permanentemente,
como alerta para que sigamos vigilantes, defendendo a democracia
constitucional, que é a razão da existência de nossas atividades. Não
esqueçamos do alerta feito por Primo Levi, quando falava dos horrores
do holocausto: “Aconteceu, portanto pode acontecer de novo”.
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FEDERALISMO NA CRISE DA COVID-19 E
EMENDAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS

Marcelo Labanca Corrêa de Araújo
Hélder Oliveira
Arthur Costa Brito

Dando continuidade às discussões sobre federalismo e direitos
fundamentais que tenho feito aqui nesta ConJur (ver aqui 108 e
aqui 109), trago um terceiro tema importante do Direito Constitucional
subnacional: o processo de alteração das Constituições estaduais
no período da pandemia. Desta vez, escrevo com dois orientandos,
Helder Oliveira (do doutorado) e Arthur Costa (IC da graduação),
excelentes pesquisadores que me acompanham nas investigações sobre
federalismo.
As discussões sobre o federalismo brasileiro como elemento
de fortalecimento da cidadania em uma perspectiva progressista, de
afirmação de direitos, são o nosso mote principal. A nossa proposta é a
de pensar nas imensas possibilidades de fortalecimento da democracia
e de direitos fundamentais a partir de processos de descentralização
política.
Diversas pautas e reivindicações de grupos sociais podem ser
instrumentalizadas no âmbito subnacional da construção de direitos por
meio de parlamentares estaduais. Se, por um lado, mais descentralização
não se traduz, necessariamente, em mais democracia, por outro lado
não se pode deixar de considerar que a descentralização permite que
organismos sociais se organizem para tentar interferir nos processos
decisórios. Afinal, uma coisa é o poder central decidir para a periferia.
Outra, diferente, é a própria periferia ter autonomia para tomar as suas
https://www.conjur.com.br/2020-jul-23/marcelo-labanca-direitos-fundamentaisestaduais-federalismo.
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decisões e, com isso, estando mais perto de quem será afetado por
essas decisões, estar mais suscetível à sociedade local.
Nesse contexto se encontra a produção de emendas constitucionais
à Constituição estadual. Há várias formas de se examinar esse tema.
Emendas constitucionais estaduais podem ser produzidas a partir de
motivações diversas. Vamos registrar aqui algumas possibilidades:
a) Alterações constitucionais federais podem exigir uma correção
das normas constitucionais estaduais que se tornaram incompatíveis
com a Carta Federal de forma superveniente;
b) Alterações constitucionais estaduais podem ser vistas como
consequência da necessidade de adaptação da carta estadual à
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal;
c) Alterações constitucionais estaduais podem ser decorrentes de
uma esfera livre de atuação do constituinte derivado decorrente do
Estado-membro, ampliando o espaço da Constituição estadual.
Há assuntos que devem estar na Constituição estadual, necessariamente? Se sim, quais seriam eles? Quando uma Assembleia Legislativa
deve escolher elaborar uma emenda constitucional ou uma simples lei
ordinária para legislar sobre um assunto?
Seja qual for a razão que tenha motivado a criação de uma emenda
constitucional estadual, é importante dizer que não há, via de regra,
um âmbito temático de assuntos que devem necessariamente estar na
Constituição estadual. A decisão de constitucionalizar um tema na carta
estadual é eminentemente política, de discricionariedade parlamentar.
Pode-se mencionar algumas exceções a isso: nomeação de conselheiros
de contas e desembargadores de tribunais de Justiça devem ser
disciplinadas na Constituição estadual, de acordo com o que diz o artigo
235 da Constituição federal. A competência dos tribunais de Justiça deve
igualmente estar prevista na Constituição estadual, de acordo com o que
reza o artigo 125, §1º, da Constituição Federal. Assim, uma lei estadual
não poderia disciplinar competência do tribunal de Justiça.
A ausência de regras sobre o que deve e o que não deve ser
inserido na Constituição estadual faz com que a decisão seja, como dito,
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discricionária de cada Assembleia Legislativa. Vamos, então, examinar
como foi o processo de alteração das Constituições estaduais em 2019 e
2020. O objetivo é verificar se os Legislativos estaduais diminuíram ou
aumentaram a produção de normas Constitucionais estaduais (pesquisa
quantitativa) e em quais temas (pesquisa qualitativa). A breve pesquisa
teve por objetivo responder: a) qual foi o Estado que mais produziu
norma constitucional estadual na pandemia em comparação com o
ano anterior; e b) quais foram os temas mais legislados na pandemia.
Para responder as perguntas, realizamos uma breve pesquisa
quantitativa e qualitativa que aqui passamos a apresentar. Obtivemos
os dados a partir dos sítios eletrônicos das assembleias legislativas. No
ano de 2019, foram produzidas 106 emendas constitucionais estaduais,
enquanto no ano de 2020, foram produzidas 55 emendas. Verifica-se,
portanto, uma redução quase à metade no período pandêmico até o dia
21 de outubro de 2020. O Estado de Roraima foi quem mais produziu
emendas em 2019, com nove emendas. Já em 2020, o “vencedor” foi
o Estado de Mato Grosso, com sete emendas.
É interessante observar algumas nuances desse processo de
alteração. Em uma perspectiva quantitativa, dos 26 estados mais o
Distrito Federal, quase todos eles caíram em número de emendas
constitucionais. Apenas Bahia, Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina
e Mato Grosso aumentaram a produção de emendas em comparação
com o ano anterior, com destaque para Mato Grosso, que saiu de três
emendas em 2019 para sete em 2020. Houve, ainda, três estados que
mantiveram a mesma quantidade de emendas produzidas nos dois anos
(Paraíba, Mato Grosso do Sul e Amapá).
Há uma sensível redução da atividade parlamentar no período
pandêmico, salvo cinco estados que aumentaram e três que
permaneceram com a mesma quantidade. Em regra, não há um desvio
padrão significativo. O aumento ou diminuição de emendas não foi
vertiginoso. Salvo algumas exceções, como o Distrito Federal, que
produziu oito alterações em 2019 e caiu para apenas uma alteração em
2020 e o estado de Goiás, com sete emendas em 2019 e nenhuma em
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2020. Nesses casos, é possível verificar uma diferença nas colunas que
representam os anos de 2019 e de 2020. Os dados acima representam
a análise das 106 emendas constitucionais estaduais produzidas entre
os dois anos em foco para dar uma dimensão do ano pré-pandêmico
e de como a atividade parlamentar foi afetada em razão da pandemia.
Já em relação à análise qualitativa, passou-se a investigar os
temas objeto de emendas. É possível verificar que algumas emendas
estaduais foram produzidas como uma consequência de outra alteração
constitucional federal. Cito aqui o caso da Emenda Constitucional
Federal nº 104 que alterou o inciso XIV do caput do artigo 21, o §4º do
artigo 32 e o artigo 144 da Constituição Federal para criar as polícias
penais federal, estaduais e distrital. Houve um efeito cascata no plano
subnacional, já que diversas assembleias legislativas também alteraram
as suas constituições estaduais para se adaptarem à nova redação da
Constituição Federal. Esse é o caso, por exemplo, das emendas nºs 40,
de Alagoas, e 61, do Amapá (ambas de 2020). Na mesma toada se vê a
Emenda nº 78 do Estado do Pará, que “adequa normas relativas ao Poder
Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública à Constituição Federal”.
Houve, também, emendas constitucionais estaduais sendo
elaboradas para se adaptarem à jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal. Cito aqui a Emenda nº 82 à Constituição do Estado do
Maranhão, de 2019, que permitiu iniciativa popular no processo
legislativo de emendas constitucionais. O Supremo Tribunal Federal
já havia decidido que as constituições estaduais podem ampliar a
participação popular no processo legislativo 110.
Todas as 161 emendas constitucionais examinadas foram
agrupadas a partir dos temas envolvidos em nove classes. Emendas
que criavam fundos, recursos ou traziam normas sobre diretrizes
orçamentárias ficaram no primeiro grupo intitulado “orçamento
público”. Emendas que traziam normas sobre servidores públicos ou
110

Ver ADI 825/AP, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Ver http://www.
stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393827. Acesso em 22
de outubro de 2020.
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qualquer outro assunto relacionado à administração foram agrupadas
na classe “Administração Pública”. Emendas que promoviam direitos
fundamentais assim foram classificadas em um terceiro grupo. Já
um quarto grupo reuniu emendas que revogavam emendas ou de
consolidação de constituições. Um quinto grupo reuniu emendas
que versam sobre a organização dos Legislativos estaduais. Emendas
pertinentes à atribuição de novas competências legislativas às assembleias
e competências comuns aos estados e municípios foram listadas em um
sexto grupo. Em um sétimo grupo, emendas que tocam temas referentes a
questões imobiliárias e cartoriais. Um oitavo grupo reuniu emendas sobre
serviços públicos (como, por exemplo, o de gás canalizado). Ao final,
o nono agrupamento é de emendas sobre a Corte de Contas. Em uma
análise comparada contendo os dois anos em destaque, 2019 e 2020,
é possível identificar os assuntos mais abordados.
Do exame qualitativo da coleta, é possível identificar que nenhum
assunto foi mais legislado no período pandêmico do que no período
anterior ao da pandemia. Ou seja, não há assuntos não abordados
em 2019 e que passaram a ser legislados em 2020. A diferença é de
proporcionalidade na diminuição do volume. Por exemplo, verificou-se
que na pandemia houve uma redução maior na produção de emendas
sobre competências legislativas do que propriamente as emendas sobre
direitos fundamentais.
Algumas nuances também podem ser realizadas sob a perspectiva
qualitativa, examinando os dados coletados. Uma delas é a identificação
de emendas que foram construídas a partir de situações conjunturais.
É o caso da greve dos policiais no Ceará, amplamente noticiada
na imprensa. A emenda nº 99 à Constituição do Ceará estabeleceu
vedação de concessão de anistia a policiais envolvidos em “movimentos
antijurídicos”. Tornar isso uma norma com rigidez constitucional é
colocar o tema longe da disponibilidade de negociação da chefia do
Executivo.
Outras emendas foram produzidas para reorganizar a própria
Constituição estadual. Essas foram classificadas como “reorganização
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normativa”, pois eram emendas que revogavam textos ou de
consolidação da Constituição estadual. Exemplos: Emenda nº 44, de
2019, do Estado da Paraíba, e a nº 66, de 2019, do Estado de Roraima,
uma emenda revogadora de outra ementa.
Não ficou evidenciado que houve produção significativa de
emendas constitucionais com algum tipo de relação à pandemia. Uma
exceção a isso pode ser visto na Emenda nº 77 à Constituição do
Estado de Santa Catarina que, em razão da pandemia da Covid-19,
estabeleceu “prazo para as respostas a pedidos de informação encaminhados pela
assembleia legislativa, relativos ao acompanhamento da situação fiscal e da execução
orçamentária e financeira de medidas relacionadas ao enfrentamento da pandemia”.
Insere-se no quesito “transparência”, que pode ser compreendido como
um direito fundamental à Administração Púbica transparente e proba.
Já a Emenda nº 119, de 2020, do Estado do Amazonas, a Emenda nº
70, do Estado de Roraima, e a nº 81, do Estado do Pará, podem ser
relacionadas à motivação “pandemia”, pois versam sobre distribuição
de recursos públicos no período de emergência e sobre votações pela
via online remota na assembleia.
Também é possível perceber que, durante a pandemia, o assunto
mais abordado foi aquele referente a temas da Administração Pública
estadual (normas sobre servidores, regime de previdência, criação
de cargos são exemplos desses temas, agrupados sob a classe de
“Administração Pública”), com um total de 25 emendas constitucionais.
Esse também foi o tema mais abordado em emendas constitucionais no
ano de 2019, com 35 emendas. É verdade que muitas dessas normas não
precisariam estar, necessariamente, inseridas no texto constitucional
estadual. Não há qualquer mandamento constitucional federal, por
exemplo, que assim determine. Isso não pode servir, todavia, para
corroborar a tese da desimportância das constituições estaduais. Há
diversas outras emendas constitucionais estaduais que foram produzidas
e estão no coração dos assuntos referentes ao constitucionalismo
subnacional, notadamente as que abordam temáticas de direitos
fundamentais estaduais. Cito aqui a emenda nº 52 à Constituição do
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Estado de Pernambuco, de 2020, que incluiu na competência comum
do Estado e dos municípios o combate à discriminação e ao preconceito
de raça, cor, etnia, sexo, idade e religião. Também nesse tema (direitos
fundamentais estaduais), inserem-se emendas que criam diretrizes para
políticas públicas de amparo a moradores de rua, tal qual a Emenda nº
51, de 2020, de Pernambuco, ou que ampliam a participação popular
no processo legislativo (iniciativa popular), como a Emenda nº 82, de
2020, do Maranhão.
Ao fim, pode-se dizer que, sob a perspectiva da produção de
emendas constitucionais estaduais, a pandemia: a) reduziu a atividade
parlamentar; e b) não gerou a produção significativa de novas temáticas
nas emendas constitucionais. Todavia, apesar de uma aparente
uniformidade do tipo de mudança constitucional estadual em relação
a temas como, por exemplo, orçamento e Administração Pública,
há um espaço a ser ocupado com outros temas referentes a direitos
fundamentais que deve, se bem explorado, servir como reforço ao
exercício da cidadania.
Publicado no CONJUR em 27 de outubro de 2020, 6h05
Link: https://www.conjur.com.br/2020-out-27/opiniaofederalismo-covid-19-emendas-constitucionais-estaduais
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SENSO COMUM TEÓRICO DOS JURISTAS
E RAZÃO PÚBLICA: PARA QUE SERVE A
LAICIDADE?

Phablo Freire
João Paulo Allain Teixeira

No último dia 27, uma decisão proferida pelo Tribunal de Justiça
de São Paulo chamou a atenção da comunidade jurídica e da sociedade
civil brasileiras. Parcela da sociedade, Judiciário e academia entenderam
ser o conteúdo decisório uma afronta a diversos fragmentos normativos
do sistema jurídico brasileiro, às liberdades de expressão, de associação
e, com mais ênfase, às liberdades de consciência e crença, sendo a
violação a estas últimas ataques ao sentido normativo da laicidade. A
decisão em questão determinou que a ONG Católicas Pelo Direito
de Decidir (que defendem a liberdade de escolha pelo aborto legal
e promovem o debate nacional sobre o tema) não poderiam ter em
sua designação o termo “católicas”. O conteúdo decisório reacendeu
uma série de debates no país sobre direitos individuais, razão pública e
laicidade. Impelindo-nos a discutir a necessária relação existente entre
estes três constructos jurídicos, mirando o amadurecimento do nosso
sistema democrático.
Em linhas gerais, a laicidade pode ser compreendida como uma
norma jurídica, um comando normativo garantidor dirigido ao Estado
com repercussão no exercício dos direitos de toda a sociedade, a saber,
na experiência de direitos dos indivíduos religiosos e não religiosos.
Assim, o termo “laicidade” tem seu uso jurídico historicamente
relacionado ao desenvolvimento das sociedades modernas,
implicando a separação (secularização) entre o poder político estatal
e o poder religioso111. Tal separação diz respeito à autonomia para
111

Ari Pedro Oro. A laicidade na América latina: uma apreciação antropológica, Porto
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p.81.
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legitimação do Estado em bases racionais e públicas, autônomas à
conteúdos religiosos.
Consideradas as diferenças que existem entre indivíduos e
grupos, uma sociedade é sempre um campo de contínuas tensões pela
distribuição e exercido do poder. Uma sociedade cujo imaginário social,
ou seja, seu campo de referências (e sistema simbólico) é configurado
a partir da hegemonia de uma religião, tende a priorizar este credo
em desfavorecimento (violento, e por vezes) de grupos que estejam
socialmente posicionados fora desse repertório. São elaborados, assim,
marcadores sociais que estabelecem relações de estima e estigma social,
diferenciando os grupos a partir do elemento religioso.
O elemento religioso (que forjou o imaginário social) é
posicionado nessas sociedades como uma totalidade a partir da qual
as representações interações e identificações 112 são viabilizadas, isto
é, o modo como os indivíduos vão compreender o mundo, agir-reagir
com os outros sujeitos e como iram identificar e ser identificados,
desdobrará desse repertório, desse imaginário. A interação pode ainda
ser mais assimétrica quando alguns grupos ou sujeitos são posicionados
pela narrativa religiosa como «inimigos».
Por isso, uma sociedade com essas características tende a
estigmatizar tudo que seja diferente da religião, estranhando-o e
posicionando-o fora do lugar de legitimidade e reconhecimento. Isso
deveria ser corrigido pelos processos de secularização, que seriam
suficientes para produzir condições dialógicas de igualdade para os
sujeitos de outras religiões ou não religiosos nas interações sociais,
isso porque os parâmetros de interação e reconhecimento social não
seriam mais aqueles internos à uma religião (todas as noções de certo/
errado, bom/ruim, bem/mal de uma determinada narrativa religiosa)
mas outros, de caráter público, configurados por todos os atores sociais
a partir de processos dialógicos de interação.
112

Os termos “representações”, “interações” e “identificações” integram a categoria
teórica “ordem do discurso” na teoria crítica do discurso elaborada em “Discurso
e Mudança Social” de Norman Fairclough.
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A sociedade democrática secular não seria aquela que opera
a estigmatização do religioso 113, pelo contrário, repararia as
estigmatizações historicamente produzidas e naturalizadas por
discursos religiosos contra sujeitos e grupos de outras religiões ou
não religiosos, possibilitando a elaboração de condições equivalentes/
igualitárias de interação social.
Evidentemente, uma sociedade secular só se faz necessária (e
legítima) naqueles contextos históricos em que a religião esteve em lugar
de hegemonia e controle da distribuição e exercício do poder. Em que
a assimetria produzida a partir do elemento religioso encontra(va)-se
impregnada no imaginário social e, em razão disso, naturalizada nas
práticas de representação, interação e identificação 114. A secularização
de uma sociedade diz respeito à produção da simetria entre todos os
sujeitos religiosos e entre as religiões e os não religiosos. Nesse sentido,
a secularização configura-se como um processo indispensável àquelas
sociedades outrora teocráticas ou cuja religião veio a ocupar espaços
de poder político.
Ao qualificar a atuação da ONG em defesa do direito ao acesso
ao aborto legal (as hipóteses de aborto amparadas juridicamente)
como ilícita e ilegítima, abandona-se o ordenamento jurídico em favor
de uma moralidade estritamente privada. É indiscutível — pelo teor
mesmo da ação — que a divergência existe não apenas socialmente, mas
propriamente dentro do grupo católico (que entre os cristãos é apenas
uma das muitas divisões possíveis). Por isso, os interesses em conflitos
podem ser posicionados, ambos, no campo religioso dogmático, vez
que discute o direito de valer-se do título de “católicas” para exercício
de direitos fundamentais (à expressão, à organização, à manifestação
política, à crença, à pluralidade). No entanto, no plano jurídico, um
destes interesses se dirige ao cerceamento de direitos legítimos, em um
movimento indubitável de abuso.
Prática que alguns autores vão chamar de “laicismo” ou Estado laicista que não se
confunde com Estado laico.
114
Vide Norman Fairclough, Discurso e mudança social. Brasília: Editora UnB, 2001.
113
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A decisão subverte a lógica jurídica esperada exatamente ao
manifestar a sobreposição de uma doutrina abrangente desarrazoável115
em relação ao ordenamento que assegura o exercício dos direitos da
ONG.
Tem-se ai uma indisfarçável interferência abusiva do Estado no
direito fundamental ao exercício da crença e esta interferência somente
se opera em razão da persistência de uma outra, mais antiga e já
naturalizada, a presença silenciosa do religioso no imaginário social,
movendo o senso comum, ou, como diria Luis Alberto Warat, o senso
comum teórico dos juristas.
Quando da exposição dos motivos decisórios, são manejados
termos como “moral”, “bons costumes”, “bem”, “interesses públicos”
e “sociedade”, intenta-se a construção de um sentido e alcance
orientado implicitamente pela priorizar a moralidade de um grupo
especifico dentro do catolicismo (em contraposição ao outro grupo
de católicas e ao ordenamento jurídico). Não se opera uma produção
dialética recíproca de sentidos, mas, antes, tem-se a veiculação de uma
doutrina abrangente desarrazoável (uma perspectiva privada que se
pretende geral) pautando ao arrepio da lei a produção interpretativa
do sentido e alcance para a norma.
Tal movimento se torna possível quando o agente público que
deveria viabilizar a instrumentalização da razão pública deixa de fazêlo, aderindo no momento da elaboração dos fundamentos jurídicos a
um dos posicionamentos privados. Quando em lugar de viabilizar a
razão pública, acampa uma das doutrinas abrangentes. Deixa de ser
condutor do debate público para ecoar uma das vozes privadas que,
desarrazoavelmente, sustentam uma das posições em disputa.
Tem-se um controle (cerceamento) das liberdades individuais
pelos interesses de um grupo, sob a escusa de “exercícios ilegítimos
115

De acordo com a teoria de Justiça de John Rawls uma doutrina abrangente
desarrazoável seria um conjunto de valores que se pretende como regra para toda
a sociedade desconsiderando as diferenças e as outras possíveis doutrinas existentes
numa democracia.
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de direitos”; observa-se o uso do aparato estatal para tanto — que, em
lugar de proteger as liberdades fundamentais e equilibrar as assimetrias,
legitima violências explicitamente contrárias ao ordenamento jurídico;
flagra-se o controle estatal do direito de identificar-se religiosamente
com um dado credo.
Nesses contextos, enxergamos o preço de uma laicidade reticente
e inefetiva: uma sociedade não secular, em que os interesses religiosos
contaminam os espaços esperados públicos e a emergência da razão
pública, comprometendo o exercício de liberdades fundamentais e
individuais, propiciando a manutenção histórica de assimetrias desde
o repertório simbólico até as práticas sociais concretas e, entre elas,
as decisões jurídicas.
Talvez aqui as católicas tenham entendido mais sobre república
e laicidade que o representante estatal, ao separarem sua persona
religiosa (privada) da pública, defendendo o direito de “decidir”,
uma das máximas privadas dos direitos fundamentais e individuais,
atrelado propriamente à consciência de cada um (observadas
por óbvio as normas jurídicas postas). Já o agente público que
decide ao valer-se de fundamentos e argumentos explicita e
implicitamente religiosos, constrange, em primeiro plano, o ato
de identificação religiosa das mulheres que integram a ONG,
cerceia a manifestação privada do credo. Constrange também o
ordenamento jurídico quando avança tal qual tutor da religião e
veda a possibilidade de identificar-se como católicas e estigmatiza
o exercício regular de direito, ecoando em seus motivos uma voz
nitidamente particular.
As linhas que separam a razão pública do arbítrio privado, os
motivos e interesses públicos dos eminentemente particulares são
continuamente borradas na experiência jurídica brasileira no tocante
à seara laica. O uso meramente retórico dos instrumentos jurídico
normativos implica uma prática decisória desprovida de critérios e
de controle. Expondo um sistema normativo marcado por diversas
insuficiências internas (insuficiência dogmática que elabore a
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sistematicidade normativa da laicidade) e externas ao Direito (saber
social necessário ao controle externo).
Publicado no CONJUR em 16 de novembro de 2020, 6h34
Link: https://www.conjur.com.br/2020-nov-16/freire-teixeirasenso-comum-teorico-juristas-razao-publica

203

REPRESENTATIVIDADE INDÍGENA NAS
ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020

Willaine Araújo
João Paulo Allain Teixeira

Passadas as eleições municipais, importa considerar entre o perfil
dos candidatos eleitos a representatividade da diversidade social e
do pluralismo cultural que os indicadores sociais brasileiros revelam,
particularmente em relação à participação dos povos originários no
debate político nacional.
De acordo com os dados do último censo realizado pelo IBGE,
em 2010, o Brasil possui cerca de 896 mil indígenas, divididos em 305
etnias falando 180 línguas distintas do português, o que representa
cerca de 0,2% da população total brasileira 116.
A luta pelo reconhecimento dos direitos e da diversidade indígena é
tão antiga quanto a própria história do Brasil. No entanto, mesmo após
30 anos do processo de redemocratização no país, a representatividade
indígena nas instituições estatais segue incipiente.
A garantia de um direito minimamente efetivo à participação
política pelos indígenas deve levar em consideração as suas
especificidades no que condiz às suas estruturas sociais e culturais e,
inegavelmente, um dos grandes entraves às candidaturas indígenas no
país perpassa pela necessidade de filiação a partidos que, em grande
parte, possuem uma agenda e plataformas políticas que não têm
interesse nessas candidaturas e muito distam das lutas desses povos.
Assim, grande é a importância do reconhecimento da viabilidade
de candidaturas avulsas, uma vez que o processo eleitoral representa
uma gramática social estranha à realidade desses povos, já partindo
do próprio mecanismo de funcionamento partidário, o que inibe a
116

Como o recenseamento data de 2010 é provável que os números referentes à
população indígena brasileira sejam hoje diferentes.
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participação destes no processo. Inequívoca a necessidade de imposição
de padrões mínimos para a participação eleitoral, no entanto, eles
devem demonstrar adequação entre a proteção do pleito eleitoral e
os princípios que permeiam a democracia representativa, fato que a
necessidade de filiação não demonstra.
Nesse sentido, a Corte Interamericana de Direitos Humanos
discutiu em 2005, no caso Yatama versus Nicarágua 117, a possibilidade
de candidaturas avulsas como mecanismo de garantia e proteção dos
direitos políticos desses povos, representando um forte avanço no
reconhecimento e garantia da representatividade política indígena ao
garantir que candidatos concorressem ao pleito sem a necessidade de
filiação partidária, uma vez que, caso não houvesse tal reconhecimento,
isso implicaria diretamente na carência de representação das demandas
desses povos nas instituições estatais responsáveis pela adoção de
políticas públicas que contribuiriam para seu desenvolvimento,
mitigando, portanto, seus direitos.
Assim, a Nicarágua foi condenada a reformular sua legislação
eleitoral e adotar todas as medidas necessárias para que tais populações
tivessem o direito de participação nas eleições garantido, propiciando
condições indispensáveis para que os direitos políticos sejam efetivados
em consonância com os ideais de igualdade e não discriminação,
fortalecendo, assim, a democracia e o pluralismo político.
No Brasil ainda não há tal possibilidade, uma vez que o próprio
texto Constitucional condiciona a elegibilidade à filiação partidária 118.
Tal proibição reflete diretamente nos números ainda baixos de
candidatos indígenas e na pouca representatividade destes povos.
CIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso YATAMA vs. Nicarágua.
Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_127_esp.
pdf.
118
Corre no STF o RE 1.238.853, com repercussão geral, sob a relatoria do ministro
Roberto Barroso, que discute a validade de candidaturas avulsas. Em decisão
monocrática o relator deferiu a possibilidade dos candidatos Carlos Alexandre
Klomfahs e Ciro Marcílio do Nascimento, que impetraram pedido de tutela
antecipada, registrarem suas candidaturas para prefeito e vice de forma avulsa, num
claro sinal de prováveis mudanças.
117
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Importa pensar em mecanismos que mitiguem o perfil
excludente e individualista do debate democrático contemporâneo.
Seguir o exemplo da Nicarágua permitindo candidaturas avulsas para
os pleitos eleitorais seria um primeiro passo de abertura democrática
para esses povos. Assim, o reforço em uma agenda política
inclusivista pode contribuir para a superação da homogeneidade
representativa.
Apesar de incipientes, os números revelam claro avanço
na representatividade desse grupo nas instituições estatais e um
movimento que aponta para a reconfiguração do poder. Para além dos
direitos reconhecidos constitucionalmente, muitos desses números
são explicados pelo papel assumido pelos movimentos sociais e pelas
redes sociais que vêm sendo utilizadas como mecanismos de estímulo
de mudanças e consolidação da participação ativa dos povos indígenas
na política como método de garantia de sua liberdade, igualdade e
direitos quando da tomada de decisões.
Nesse sentido, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil
(Apib) lançou o movimento suprapartidário “Campanha indígena —
demarcando as urnas”, que visa a fortalecer as candidaturas indígenas
para o Executivo e Legislativo brasileiro em 2020, em que o “maior
interesse na política institucional deve-se à ampliação do debate sobre a necessidade da
representatividade dos povos indígenas e a defesa dos seus direitos nestes importantes
ambientes de decisão” 119.
A Apib disponibilizou ainda uma plataforma virtual de respaldo às
candidaturas indígenas a fim de promover debates, disponibilizar cursos
de formação política para os candidatos indígenas, bem assim meios
e ferramentas de comunicação para maior visibilidade da candidatura
dos mesmos.
O aumento da mobilização indígena pode também ser compreendido
como uma reação organizada às atuais políticas governamentais,
119

APIB. Movimento indígena apresenta candidaturas nas eleições 2020. Disponível
em: https://apiboficial.org/2020/10/15/movimento-indigena-apresentacandidaturas-nas-eleicoes-2020. Acesso em: 10 nov. 2020.
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particularmente no que diz respeito ao tema das demarcações de terras,
o que certamente refletiu no pleito de 2020.
Mesmo diante do avanço em candidaturas indígenas nas últimas
eleições, as vagas no Executivo e as cadeiras no Legislativo permanecem
— ainda — sub-representadas. Não basta que o número de candidatos
indígenas aumentem, é preciso que uma parcela maior destes cheguem
efetivamente ao poder. Nesse contexto, vale lembrar que apenas
169 vereadores, dez vice-prefeitos e seis prefeitos foram eleitos em
2016 dos 1.715 candidatos registrados, segundo consta nos dados
disponibilizados pelo TSE. Quando se trata de eleições nacionais,
o montante é ainda menor: em 2018 apenas dois candidatos para a
vice-presidência e 124 para os demais cargos 120 se autodeclararam
de origem indígena, tendo apenas uma candidata, Joênia Wapichana
(Rede-RR), logrado êxito nas urnas para o Congresso Nacional,
segunda 121 representante em toda a história desse órgão legislativo.
Em 2020, as candidaturas indígenas tiveram um aumento de quase
27%, alçando o patamar de 2,177 mil candidatos, 462 a mais que em
2016, sendo 39 candidatos a prefeito, 73 a vice-prefeito e 2.065 para
vereador, representando um total de 0,4% das candidaturas, segundo
dados do TSE, números ainda incipientes na implementação de uma
representatividade efetiva.
Desses números indicados, os candidatos indígenas “demarcaram”
159 cargos122 sendo 145 nas Câmaras Municipais, com destaque aos
Estados de Amazonas, Bahia e Paraíba, com, respectivamente, 17, 14
e 13 assentos, e 14 prefeituras, sendo nove prefeitos123 e cinco vices,
Distribuídos da seguinte forma: duas candidaturas para governador; uma para
vice-governador, duas para o Senado, 39 para a Câmara dos Deputados e 78 para
as Assembleias Legislativas e Câmara Distrital.
121
O primeiro representante indígena no Congresso Nacional foi Mário Juruna, eleito
deputado em 1982 pelo PDT-RJ.
122
APIB. Disponível em: https://apiboficial.org/2020/11/17/eleicoes-2020-emcontagem-parcial-apib-mapeia-159-candidatos-indigenas-eleitos/. Acesso em 18
de nov. 2020.
123
Importante salientar que até o fechamento deste texto a candidatura do cacique
Marquinhos Xucuru encontra-se sub judice o que pode alterar esses números para menos.
120
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representando um êxito de apenas 7% das candidaturas apresentadas,
número menor do que o apresentado em 2016, mas que, por ainda
estar em atualização, já que alguns municípios ainda não finalizaram a
contagem eleitoral, pode mudar.
Apesar dos desafios, consideramos que, mesmo que timidamente,
o Brasil apresenta elementos que indicam um esforço para a
reformulação das suas bases institucionais com vistas à ampliação da
representatividade indígena. Assim, nas eleições de 2020 registra-se
um aumento no número de candidaturas indígenas, indicando um
sopro de esperança na busca de implementação material da liberdade e
garantia de direitos dos inúmeros ethos culturais existentes na sociedade
brasileira.

Publicado no CONJUR em 23 de novembro de 2020, 15h10
Link: https://www.conjur.com.br/2020-nov-23/araujoteixeira-representatividade-indigena-eleicoes
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UM LEVIATÃ DISFARÇADO? OS
PODERES PRESIDENCIAIS NA REFORMA
ADMINISTRATIVA

Glauco Salomão Leite

A reforma administrativa (PEC 32/2020) apresentada pelo
governo tem suscitado vários questionamentos. Promete combater
privilégios como férias de 60 dias, penduricalhos e salários que rompem
o teto constitucional, mas deixa de fora instituições que se beneficiam
dessas exceções republicanas. Pretende inovar o elenco de princípios
do artigo 37 da Constituição, introduzindo conteúdos que já existiam,
como “transparência” (que decorre do princípio da publicidade) e
“responsabilidade” (no Estado de Direito, por acaso se admite agente
público não sujeito à responsabilização?). E positiva como princípio
constitucional aquilo que não é princípio: é o caso do “princípio” da
inovação. Em nome da eficiência, extingue a estabilidade de grande
parte dos servidores públicos, deixando-os vulneráveis aos caprichos
governamentais ou a pressões de agentes econômicos.
Além desses aspectos que precisam ser bem decantados, um ponto
que merece atenção redobrada diz respeito às modificações pretendidas
no artigo 84, VI, da Constituição, referente aos poderes presidenciais.
Essa regra, como se sabe, já havia sido modificada pela EC 32/2001,
autorizando o chefe do Executivo a dispor, mediante decreto, sobre:
1) organização e funcionamento da administração federal, quando
não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos
públicos; 2) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.
Com isso, embora tenha alargado as atribuições do presidente, observese que houve a necessária cautela em não autorizá-lo a promover,
por decreto, ou seja, unilateralmente, mudanças estruturais na
Administração Pública, como criação ou extinção de órgãos públicos
ou extinção de cargos ocupados por servidores.
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Sob o argumento de se conferir mais autonomia ao governo, a
proposta de reforma administrativa promove uma verdadeira guinada
em nosso sistema presidencialista rumo à concentração de poderes no
Executivo. Caso aprovada, o presidente poderá, sem prévia autorização
de lei:
1) Extinguir cargos de ministro de Estado, cargos em comissão,
cargos de liderança e assessoramento, funções de confiança e
gratificações de caráter não permanente, ocupados ou vagos;
2) Dispor sobre criação, fusão, transformação ou extinção
de ministérios e de órgãos diretamente subordinados ao
presidente;
3) Promover extinção, transformação e fusão de entidades da
Administração Pública autárquica e fundacional;
4) Promover alteração e reorganização de cargos públicos
efetivos do Poder Executivo federal e suas atribuições,
desde que não implique alteração ou supressão da estrutura
da carreira, ou alteração da remuneração, dos requisitos de
ingresso no cargo ou da natureza do vínculo.

Isso significa, por exemplo, que seria possível extinguir o CNPq,
o INSS, o Ibama, a Funai, alguma universidade federal, qualquer
agência reguladora federal (Anatel, Aneel, ANS etc.). Também seria
possível desestruturar alguns setores da Administração federal sob
a justificativa de sua “reorganização”. Pensemos, especialmente, no
caso de órgãos que desempenham funções de investigação, controle
e fiscalização como Coaf, Ibama, Cade ou Polícia Federal. Ora, a
Administração Pública atual não é mais organizada a partir de uma
lógica hierárquica rígida, na qual sua autoridade máxima exerceria um
papel de comando com poderes quase que imperiais. É bastante nítido
que vivenciamos um modelo de gestão pública policêntrica, em que os
entes administrativos dispõem de níveis diferentes de autonomia para
que possam desempenhar suas funções sem interferências externas
e com base em parâmetros legais e técnicos. Essa autonomia, aliás,
é fundamental para o controle dos agentes públicos e o combate a
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práticas de corrupção e improbidade administrativa no âmbito interno
da própria Administração Pública.
Assim, nos termos da PEC 32/2020, se algum órgão de controle
identificasse práticas ilícitas cometidas por elevadas autoridades do
governo, bastaria ao presidente, por decreto, “reorganizar” a estrutura
desse órgão, extinguir alguns cargos de direção ou, ainda, eliminá-lo
por completo. O resultado é a própria inviabilização do andamento
das investigações. No limite, vislumbra-se a intensa politização ou
cooptação de segmentos administrativos relevantes. O risco de
autoritarismos é evidente.
Da forma como apresentada, a reforma administrativa estabelece
uma espécie de “delegação legislativa permanente” ao presidente,
permitindo-lhe fazer o que antes só era possível mediante lei. O
problema, porém, é que a legalidade não deve ser vista como um mero
empecilho burocrático que atrapalha os projetos políticos de qualquer
presidente eleito, sendo, antes, um pressuposto necessário da ideia mais
elementar que se possa ter sobre Estado democrático de Direito. Sob
essa perspectiva, a elevação dos poderes presidenciais representa um
expressivo esvaziamento da legalidade constitucional.
Além disso, ao excluir a exigência de lei para intervenções tão
estruturais na Administração Pública, a PEC 32/2020 parece dispensar
o Congresso Nacional do papel de instituição política relevante,
convertendo-o em ator secundário na tomada de decisões sobre a
gestão pública federal responsável pela implementação de políticas de
alcance nacional. Com isso, o Parlamento deixaria de ser uma instituição
deliberativa, plural e representativa e que também deve participar da
construção de decisões que impactam na prestação de serviços públicos
e nas políticas públicas sob competência da União. Ao mesmo tempo,
excluir o Parlamento de tais tarefas é fragilizar o sistema de freios e
contrapesos, um dos pilares de qualquer democracia constitucional
para coibir o arbítrio estatal.
Não deixa de ser curioso que, se o Congresso Nacional aprovar
tais regras, estaria ele diminuindo a sua função de legislar, o que iria
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na contramão de sua trajetória constitucional, quando limitou os
poderes presidenciais na edição de medidas provisórias (EC 32/2001)
em um contexto em que o presidente legislava mais do que o próprio
Parlamento.
Sob outro ângulo de análise, percebe-se que, se cada presidente tem
autorização para extinguir órgãos, autarquias, fundações, reorganizar
setores administrativos de forma unilateral, esse quadro acabará
estimulando intensas descontinuidades administrativas, pois os futuros
presidentes poderão modificar, também por decreto, o que foi feito
pelos antecessores em prejuízo de serviços e políticas públicas que
devem ser estáveis.
Se olharmos para o cenário mais abrangente dos países da
América Latina, perceberemos que, em linhas gerais, seus sistemas
de governos têm sido marcados por um hiperpresidencialismo, tendo
havido esforços para restringir os poderes presidenciais justamente
para viabilizar relações institucionais mais estáveis, desestimulando o
surgimento de atores hegemônicos. A Constituição de 1988, apesar de
ter mantido um modelo presidencialista com traços centralizadores,
criou mecanismos de contenção e controle sobre o Poder Executivo.
A PEC 32/2020, ao caminhar na contramão desse percurso, ao fim
e ao cabo, revestirá de validade um leviatã disfarçado, escondido em
rótulos como “modernização” e “desburocratização”.
Publicado no CONJUR em 24 de novembro de 2020, 9h11
Link: https://www.conjur.com.br/2020-nov-24/glauco-leitepoderes-presidenciais-reforma-administrativa
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LIBERDADE DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA PARA ESCOLHER REITORES
VIOLA A CONSTITUIÇÃO

Gustavo Ferreira Santos

No último ano, foram várias as notícias sobre a escolha, pelo
presidente da República, de nomes para os cargos de reitores
de universidades federais que não constavam nas listas tríplices
organizadas pelas instituições ou, ainda, a escolha, sem justificativa
explícita, de nomes que não constavam como os mais votados nas listas.
O Supremo Tribunal Federal tem o tema sob análise na Ação
Direta de Inconstitucionalidade 6.565, proposta pelo Partido Verde.
A ação alega que a sistemática atual, prevista no artigo 16, I, da Lei
nº 5.540/1968, e no artigo 1º do Decreto nº 1.916/96, é incompatível
com o princípio constitucional da autonomia universitária.
Houve o início do julgamento, no plenário virtual, da medida
cautelar requerida, o que foi suspenso por pedido de destaque. O
ministro-relator Edson Fachin votou 124 pelo deferimento da cautelar,
para dar interpretação conforme a Constituição ao artigo 16, I, da
Lei nº 5.540/1968, e ao artigo 1º do Decreto nº 1.916/96, para que,
enquanto tramita a ação, a nomeação de dirigentes das instituições
federais de ensino atenda aos seguintes requisitos: “1) se ater aos nomes
que figurem na respectiva lista tríplice; 2) respeitar integralmente o procedimento
e a forma da organização da lista pela instituição universitária; e 3) recaia sobre
o docente indicado em primeiro lugar na lista”.
O caminho escolhido pelo relator parece adequado, pois dá
aos dispositivos uma interpretação que os compatibiliza com o
regime constitucional das universidades. O deferimento da cautelar é
importante pois as escolhas são feitas a todo momento, não existindo
124

https://www.conjur.com.br/2020-out-09/voto-fachin-lista-triplice-contradizdecisao-anterior
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uma data fixa para a renovação de todos os órgãos dirigentes. Assim,
durante a tramitação da ação, caso não seja deferida a cautelar, vários
dirigentes serão escolhidos contra a vontade das instituições. Esse foi
o caso, recentemente, da Universidade Federal da Paraíba, que viu a
escolha presidencial recair sobre um professor que não teve nenhum
voto no colegiado competente.
Trata-se de uma discussão sobre o alcance da autonomia
universitária. Melhor especificando, o que está em questão é se a
autonomia universitária prevista na Constituição impacta ou não a
interpretação da legislação que regula a escolha dos dirigentes das
instituições.
A Constituição trata as universidades com destaque. Não apenas
garante a elas a autonomia administrativa que decorreria do simples
fato de serem organizadas sob a forma de autarquias ou fundações:
	 
“Artigo 207 — As universidades gozam de autonomia didático-científica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao
princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
§1º. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas
estrangeiros, na forma da lei.
§2º. O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica
e tecnológica”.

A especificidade de sua função na sociedade fez com que
o constituinte decidisse protegê-las. São, assim, as universidades
instituições que estão fora de um sentido mais estrito de “governo”,
sendo instituições de “Estado”.
Estamos diante do exercício de um poder discricionário. Nenhuma
discricionariedade se confunde com arbitrariedade. Discricionariedade
não é liberdade. O ato discricionário é editado respeitando um quadro
normativo que o condiciona. Porém, no caso do ato que estamos
discutindo, a discricionariedade é qualificada, haja vista a existência
de uma condição especial na Constituição para a instituição da qual se
está escolhendo os dirigentes. O espaço no qual se move o presidente
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é, portanto, mais restrito do que quando escolhe dirigentes de outras
instituições.
Não nos parece que haja aí uma combinação de duas vontades, a
da instituição e a do presidente, mas um controle, pelo presidente, da
vontade manifestada pela instituição. Diante da lista apresentada pela
instituição, o presidente não escolhe livremente, mas apenas controla
possíveis escolhas feitas em desconsideração a alguns impedimentos,
como por exemplo, a escolha de dirigente sem a titulação exigida em
lei, ou escolhas feitas em prejuízo a algum interesse público.
A existência do exercício da escolha pela instituição resulta,
necessariamente, em preferências, com a organização de uma lista na
qual há uma ordem de prioridade. A consagração constitucional da
autonomia universitária exige que, na escolha, o chefe do Executivo
fundamente, caso não opte pelo primeiro nome da lista feita pela
instituição, indicando quais razões impedem que aquela pessoa exerça
a função de reitor, levando-o a escolher o segundo ou o terceiro nome.
A motivação do ato precisa ser explícita e orientada pela Constituição.
A justificativa presidencial precisa ser suficiente para, em
consonância com a legislação e a Constituição, demonstrar que
aquela escolha da instituição é inadmissível. Não pode simplesmente
representar a concordância ou não do presidente com as ideias
dos escolhidos. Caso isso fosse possível, a autonomia universitária
se demonstraria inútil, pois o presidente poderia transformar as
instituições federais de ensino em meros braços de seu governo, o que
não quis o constituinte. É com base nessa justificativa que será feito um
possível controle judicial da nomeação, no qual será possível averiguar
a existência ou não dos fatos indicados pelo presidente nas razões para
a impossibilidade da nomeação do preferido pela instituição autônoma.
Assim, concluímos que o processo de escolha de dirigentes de
instituições dotadas de autonomia universitária violará a Constituição
se for realizado com liberdade de escolha pelo presidente da República.
É inadmissível que o presidente da República escolha pessoas que não
foram indicadas pela comunidade universitária. Para além disso, ao
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escolher entre os nomes indicados em lista pela instituição, o presidente
apenas poderá desconsiderar a ordem de preferência, determinada
pelo número de votos conquistados no órgão competente, quando
apresente justificativa específica, indicando os motivos da decisão,
sendo tais motivos ancorados nas normas constitucionais que regem
a universidade.
Publicado no CONJUR em 6 de dezembro de 2020, 7h11
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O PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS
HUMANOS 3 ESTÁ EM RISCO

Gustavo Ferreira Santos
Luís Emmanuel Cunha
Manoel Severino Moraes de Almeida

Foi publicada no Diário Oficial do último dia 11 uma portaria
do Ministério, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
(Portaria nº 457 de 10 de fevereiro de 2021 125) criando um grupo
de trabalho para realização de análise ex ante da Política Nacional
de Direitos Humanos. Um primeiro olhar pode achar que se trata
de um ato rotineiro da Administração, visando a estudar a aplicação
do Programa Nacional de Direitos Humanos 3. Um olhar mais
aprofundado identifica um conjunto de riscos à continuidade da
aplicação do referido programa, que já havia sido seriamente atacado,
no primeiro ano do governo Bolsonaro, pela extinção do seu Comitê
de Acompanhamento e Monitoramento, pelo Decreto nº 7.037, de
21 de dezembro de 2019.
O Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) 3 é
tributário de uma das mais bem-sucedidas políticas públicas brasileiras,
gestada e desenvolvida na Nova República. Na transição da Ditadura
Militar (1964-1985) para a democracia dos governos civis, o Estado
brasileiro começou a atuar mais incisivamente e menos teatralmente
no cenário internacional dos direitos humanos, seja a nível global (das
Nações Unidas), seja a nível regional (interamericano).
A primeira medida, para tanto, foi ratificar os vários tratados
internacionais em direitos humanos, pendentes de comprometimento
pelo Estado brasileiro. Isso aconteceu principalmente (mas não
exclusivamente) entre 1989 e 1996. A segunda medida foi a aceitação
125

Portaria nº457 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em 10
de fevereiro de 2021. Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portarian-457-de-10-de-fevereiro-de-2021-303365015.
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da atuação de mecanismos de efetivação, desde o reconhecimento de
jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos em 1998 até
a atuação em casos individuais pelos comitês de tratado das Nações
Unidas. Isso aconteceu principalmente (mas não exclusivamente) entre
1998 e 2002.
A partir de então, a atuação internacional brasileira sempre foi
ativa e exemplar através do Itamaraty e da Secretaria Especial de
Direitos Humanos, ainda que o déficit interno de respeito, promoção
e proteção aos direitos humanos permanecesse (como ainda
permanece) muito constrangedoramente alto, com grande diversidade
de violações em direitos humanos, com destaque para a impunidade e
para criminalidade contra a pessoa e contra as defensoras e defensores
de direitos humanos.
Na atuação ativa junto ao sistema global de direitos humanos, o
Brasil praticou importante ato de transparência internacional ao manter
convite permanente (2001) para as relatoria especiais das Nações
Unidas visitarem o território nacional e monitorarem as nossas práticas
frente aos compromissos em matéria de direitos humanos. O texto final
da Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, em Viena, 1993, da
qual o Brasil participou, inclusive, do comitê de redação, estabeleceu
os programas nacionais como estratégicos na implementação dos
direitos humanos. Também perante o então recém-criado Conselho
de Direitos Humanos (2006), o Brasil fez compromissos, dentre eles:
atuação próxima à sociedade civil na promoção e proteção aos direitos
humanos (2016). Nesse ponto, a política dos Programas Nacionais de
Direitos Humanos se destaca.
O Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH 3) é um
documento complexo, que dá base à atuação do Estado orientada por
direitos humanos e, para isso, que define um conjunto de diretrizes,
em diferentes aspectos da atuação do poder público, chamados
“eixos temáticos”. Além disso, estabelece, em cada diretriz, “objetivos
estratégicos” e, neles, “ações programáticas”, com os respectivos
órgãos responsáveis.
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O primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos foi concluído
e publicado em 1996, via Decreto nº 1.904/1996 126. Nessa primeira
edição, a segurança das pessoas foi ponto de destaque, colocando-se
em debate a violência policial e a impunidade dos crimes cometidos
no Brasil. Temas como trabalho forçado, refúgio e advocacy em direitos
humanos tomaram espaço de destaque. De outro lado, o abuso na
penalização também apareceu de forma a se evitar o «aprisionamento
de esquecimento» das pessoas nos estabelecimentos prisionais. Do
ponto de vista de grupos socialmente vulnerabilizados, mulheres,
crianças e adolescentes, sociedades indígenas, terceira idade e pessoas
com deficiência se destacaram.
Já o segundo Programa Nacional de Direitos Humanos foi
concluído e publicado em 2002, através do Decreto nº 4.229/2002 127.
Novamente a violência policial, tortura e execuções sumárias aparecem
com destaque, seja a violência policial nos estabelecimentos prisionais,
“caso Carandiru”, seja a violência policial contra campesinos, pessoas
sem terra, “caso Eldorado dos Carajás”. Por conta disso, aparecem
medidas propostas, tais como: o Plano Nacional de Segurança Pública
e reforço na atuação do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho
Nacional do Ministério Público. Por outro lado, inova-se ao tratar
das pessoas desaparecidas por questão de opinião política com o
reconhecimento civil de morte presumida. Aqui aparecem as bases
do programa para o debate sobre Justiça de Transição. Temas como
educação, saúde, trabalho e previdência social tomam espaço de
destaque. Do ponto de vista de grupos socialmente vulnerabilizados,
mulheres, crianças e adolescentes, povos indígenas (não mais sociedades
indígenas), idosos (não mais terceira idade), gays, lésbicas, travestis,
Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/pfdc/informacao-ecomunicacao/eventos-1/direitos-humanos/conferencia-nacional-de-direitoshumanos/11a-conferencia-nacional-de-direitos-humanos/conf-nacional-dedireitos-humanos/documentos/Decreto%20PNDH%20I.pdf/at_download/file.
127
Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/pfdc/informacao-ecomunicacao/eventos-1/direitos-humanos/conferencia-nacional-de-direitoshumanos/11a-conferencia-nacional-de-direitos-humanos/conf-nacional-dedireitos-humanos/documentos/Decreto%20PNDH%20II.pdf/at_download/file.
126
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transexuais e bissexuais (GLTTB) e pessoas com deficiência se
destacaram.
O atual Programa Nacional de Direitos Humanos 3 foi firmado no
final de 2009 e início de 2010, com a edição do Decreto nº 7.037/2009
e do Decreto nº 7.177/2010, que o atualizou, e foi construído em um
processo que é um exemplo no que se refere à participação social.
Aproximadamente 14 mil pessoas estiveram envolvidas nos debates e
na construção do texto final do PNDH III durante a 11ª Conferência
Nacional em Direitos Humanos e todas as conferências estaduais e
municipais associadas. Isso colocou o Brasil como exemplo de boa
prática internacional em relação aos programas nacionais sobre direitos
humanos.
O PNDH III tem seis eixos temáticos orientadores: Eixo
Orientador 1: Interação democrática entre Estado e sociedade
civil; Eixo Orientador 2: Desenvolvimento e Direitos Humanos;
Eixo Orientador 3: Universalizar Direitos em um Contexto de
Desigualdades; Eixo Orientador 4: Segurança Pública, Acesso à
Justiça e Combate à Violência; Eixo Orientador 5: Educação e Cultura
em Direitos Humanos; Eixo Orientador 6: Direito à Memória e
à Verdade. Essa estrutura permitiu que temas como participação
democrática, indivisibilidade dos direitos humanos, controle de ações
da polícia, impunidade, acesso à Justiça, acesso à terra, formação e
educação em direitos humanos fossem tratados a partir do olhar de
grupos socialmente vulnerabilizados. Assuntos polêmicos, até então
mal resolvidos na sociedade brasileira, tomaram corpo e mostraram
a possibilidade de saírem do papel:, como a Comissão Nacional da
Verdade sobre as atrocidades praticadas durante a ditadura militar.
Em 2019, o monitoramento de implementação do PNDH
128
III
coletou diversas informações sobre os eixos temáticos e fez
o Conselho Nacional de Direitos Humanos recomendar adequação
urgente e imediata do governo federal aos ditames do PNDH III em
vista dos desvios praticados pelas autoridades do Executivo federal.
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Disponível em: http://www.dhnet.org.br/dados/pp/pndh/pndh3.pdf.
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Entre as recomendações, destacam-se as seguinte: 1) adequar-se
imediatamente ao PNDH 3 em suas atividades, práticas administravas
e declarações públicas, que, eventualmente, sejam monitoradas e
classificadas como violadoras do PNDH 3; 2) a recriação de Comitê de
Acompanhamento e Monitoramento do PNDH 3 mediante revogação
do Decreto nº 10.087/2019 na parte que extingue o comitê 129.
Há diversos riscos que decorrem de uma possível mudança
unilateral do programa, pensada e executada nas entranhas da
Administração, a partir do trabalho da comissão recém constituída.
A desestruturação do programa pode denotar, para a comunidade
internacional, uma resistência do Brasil em se submeter aos
compromissos internacionais já assumidos. O país precisa sinalizar
em sentido oposto, já que, na atualidade, a sua imagem internacional
sofre abalos decorrentes de um conjunto de declarações de agentes
públicos e de medidas concretas em temas como segurança pública,
respeito a liberdade de expressão e meio ambiente.
Mas as nossas preocupações vão além da necessidade de preservar
nossa imagem perante a comunidade internacional. Preocupa-nos a
possibilidade de que as possíveis mudanças sejam impregnadas de
elementos ideológicos associados a posturas autoritárias.
Como demonstramos, não se trata de uma política pública
cerebrina, gestada em gabinetes, por poucos, mas o resultado de um
processo fortemente participativo, que incorporou agentes com as
mais variadas orientações e experiências. Assistimos nos últimos anos,
no país, o fechamento de importantes canais de participação social
na Administração, o que ficou evidente com a edição do Decreto
nº 10.087, de 5 de novembro de 2019
Trata-se, aqui, de proteger parâmetros que foram estabelecidos
pela sociedade para forçar o Estado a respeitar um conjunto de limites
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Recomendação 27, de 11 de dezembro de 2019 do Conselho Nacional dos
Direitos Humanos. Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-ainformacao/participacao-social/conselho-nacional-de-direitos-humanos-cndh/
Recomendaon27PNDH3.pdf.
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e preservar direitos que estão na base do funcionamento de uma
sociedade democrática. O Programa Nacional de Direitos Humanos 3
contempla, em seu conteúdo, um amplo espectro de preocupações,
orientando os agentes públicos a manterem uma atuação inspirada
nos vários compromissos internacionais assumidos pelo Brasil ao
longo dos anos.
Publicado no CONJUR em 2 de março de 2021, 10h47
Link: https://www.conjur.com.br/2021-mar-02/opiniaoprograma-nacional-direitos-humanos-risco
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O DIREITO DE CHAMAR O PRESIDENTE
DE GENOCIDA (E DE OUTRAS COISAS
MAIS)

Gustavo Ferreira Santos

O país tem assistido ao crescimento do número de casos de
atuação da polícia na repressão a manifestações de opiniões críticas
ao presidente da República. O youtuber Felipe Neto foi intimado
pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por ter chamado o presidente de
genocida 130. Em Uberlândia (MG), depois da prisão de um jovem por
ter feito uma postagem que foi interpretada pela polícia como ameaça
ao presidente 131, várias pessoas receberam intimações da Polícia Federal
por postagens nas redes sociais 132. Em Palmas, um sociólogo está sendo
investigado por ter organizado a publicação de um outdoor onde é
dito que o presidente “não vale um pequi roído” 133.
Sabemos que essa investida contra os críticos não é o único ataque
à democracia constitucional que testemunhamos recentemente no país.
No entanto, é um dos ataques mais perigosos, que merece uma resposta
contundente, pois objetiva intimidar os críticos, fazendo com que eles
meçam as suas palavras e amenizem os seus discursos. É um ataque
que fragiliza um direito fundamental cuja proteção é pré-requisito para
a existência da democracia: a liberdade de expressão.
A liberdade de expressão, como direito fundamental, traz a
proteção da crítica ao poder em seu núcleo. Ela está em seu DNA.
A sua consagração nas declarações de direito é tributária de uma
https://www.conjur.com.br/2021-mar-15/pedido-carluxo-delegado-intima-felipeneto.
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https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2021/03/04/jovem-e-presoapos-publicacao-sobre-vinda-de-bolsonaro-a-uberlandia.ghtml.
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https://www.otempo.com.br/politica/pf-intima-25-pessoas-a-depor-emuberlandia-por-postagens-criticas-a-bolsonaro-1.2461166.
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https://www.conjur.com.br/2021-mar-17/ministro-investigacao-sociologooutdoors-bolsonaro.
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história de resistência às práticas de censura, comuns na idade
média. Evidentemente, a proteção à hora e à imagem apresenta-se
como um limite à liberdade de expressão, o que justifica que, na
legislação penal, existam os crimes de injúria, calúnia e difamação
e que, na esfera cível, pessoas sejam condenadas a pagar por
danos que suas falas causem a alguém. No entanto, diversos freios
devem ser dados à essa “relativização” da liberdade de expressão,
para evitarmos o uso de um discurso pretensamente protetivo de
direitos como álibi para arrefecer o debate democrático e reduzir
a expressão do pluralismo.
No caso brasileiro, há um agravante, que é o uso da Lei de
Segurança Nacional para tipificar os supostos crimes de opinião. A
incompatibilidade da doutrina de segurança nacional com a democracia
é evidente. Ela trabalha com a ideia de um “inimigo interno”, figura na
qual são encaixados os “dissidentes”, os que incomodam o poder. Seus
dispositivos que dão ao presidente da República uma proteção especial
são claramente incompatíveis com a Constituição da República e com
os compromissos internacionais que o Brasil assumiu em matéria de
liberdade de expressão.
A crítica à autoridade pública precisa ter uma proteção reforçada
em uma democracia. No caso da Lei de Segurança Nacional, ocorre
o contrário, são as autoridades públicas que têm a honra e a imagem
protegidas de forma especial, em detrimento da crítica.
É compreensível que a crítica ácida cause reação negativa
nos que apoiam o governante. Apoiadores de Sarney devem ter se
incomodado com a capa do livro «Honoráveis Bandidos», de Palmério
Dória. Apoiadores de Fernando Henrique Cardoso não devem ter
gostado quando o mesmo Palmério Dória lançou o livro «O Príncipe
da Privataria”. Apoiadores de Lula, provavelmente, não gostaram
quando Diogo Mainardi lançou o “Lula minha anta” ou quando
Reinaldo Azevedo escreveu “O país dos petralhas”. De 1988 para cá,
são inúmeros os impropérios usados por críticos contra os presidentes
e outros titulares de cargos nos governos. Com as redes sociais, o
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cidadão comum passou a ter um meio para, também, ampliar a sua
crítica, o que sempre causou incômodos nos atingidos pelas ofensas e
nos seus correligionários. No entanto, não deveria ser esse incômodo
o melhor conselheiro na hora de reagir aos críticos. Ao contrário,
tolerar as críticas, mesmo que recheadas de ofensas, cria um clima
positivo de liberdade no debate, que fortalece a democracia e protege
todas as posições políticas em disputa, impedindo a persecução penal
politicamente seletiva.
O Sistema Interamericano de Direitos Humanos tem
claro posicionamento — tanto na sua comissão, quanto na sua
corte — favorável à retirada de todas as formas de proteção especial à
honra de quem exerce uma função pública. Mirando as chamadas “leis
de desacato”, a Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão,
aprovada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em seu
108º período ordinário de sessões, celebrado de 16 a 27 de outubro
de 2000, é peremptória, em seu artigo 11: “Os funcionários públicos estão
sujeitos a maior escrutínio da sociedade. As leis que punem a expressão ofensiva
contra funcionários públicos, geralmente conhecidas como ‘leis de desacato’, atentam
contra a liberdade de expressão e o direito à informação”134.
A Corte Interamericana de Direitos Humanos enfatiza que a
assunção de funções públicas não é imposta, mas, sim, é um ato
voluntário de quem as aceita. Em uma democracia, quem decide
aceitar uma posição de destaque precisa aceitar que será objeto
de crítica, inclusive da crítica radical: “Aqueles que têm influência
em questões de interesse público expuseram-se voluntariamente a um maior
escrutínio público e, consequentemente, correm maior risco de crítica, à medida
que as suas atividades saem do domínio da esfera privada e entram na esfera
do debate público” 135.
Esse posicionamento é, também, adotado pelo Tribunal Europeu
de Direitos Humanos, que afirma que «os limites da crítica aceitável são
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/s.Convencao.Libertade.de.Expressao.
htm
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https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf
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mais amplos no que diz respeito a um político que exerce a sua função pública
do que em relação a um indivíduo privado, uma vez que o primeiro se coloca
necessariamente e conscientemente aberto a um escrutínio minucioso de todas as
suas palavras e atos, tanto por parte dos jornalistas como da opinião pública em
geral, e deve demonstrar um maior grau de tolerância. Um político tem certamente
direito a ter a sua reputação protegida, mesmo quando não está a agir na sua
capacidade privada, mas as exigências dessa proteção deverão ser ponderadas face
aos interesses da discussão aberta de questões políticas» 136.
No Supremo Tribunal Federal, também encontramos julgados
que destacam essa menor necessidade de proteger o titular de funções
políticas, quando se trata de um debate público, com as pessoas
discutindo as suas ações. Isso está claro quando afirma que “a democracia
não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de
expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de
ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do
sistema democrático. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio
democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto
não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças,
realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir
a real participação dos cidadãos na vida coletiva. (...) O direito fundamental à
liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente
verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas,
exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas
pelas maiorias” 137. Podemos destacar, ainda, a afirmação de que “a crítica
que os meios de comunicação social dirigem às pessoas públicas, por mais dura
e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as
limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade.
Não induz responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo
divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões em
http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=00160171&filename=001-60171.pdf
137
ADI 4.451, relator ministro Alexandre de Moraes, j. 21-6-2018, P, DJE de 6-32019. http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID
=749287337
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tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais
observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública, investida, ou não,
de autoridade governamental, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se
como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender”.
A sabedoria popular é capaz de captar essa peculiaridade da função
pública, que justifica submetê-la a um escrutínio mais rigoroso, como
mostra uma história que me contou minha amiga Tatiana Maia da Silva
Mariz, procuradora do município do Recife e neta do ex-governador da
Paraíba João Agripino Maia. Um popular que frequentava o palácio do
governo foi visto no meio de críticos do governo fazendo um discurso
radical de oposição. Confrontado sobre estar ou não satisfeito com
o tratamento que lhe era dado pelo governador, ele respondeu: “Ah,
doutor, governo é pra sofrer”.
Quem chama o presidente de “genocida” não está falando da
pessoa privada que exerce a função. Também não está fazendo uma
acusação técnica, discutindo a tipificação do crime de genocídio tal
qual definido no Estatuto de Roma. Está, certamente, criticando
a condução pelo presidente da República das ações de combate à
pandemia. Está, de uma forma contundente, acusando-o de omissão,
porque entende que era possível a adoção, por ele, de postura. Ao
dizer que o presidente “não vale um pequi roído”, o crítico está
usando uma expressão popular regional para indicar a desaprovação
de seu governo. Esses discursos caracterizam, como outras expressões
de desapreço, o exercício regular da crítica política, ou seja, o exercício
da liberdade de expressão.
Assim, não estamos diante de “casos difíceis”, que precisem
envolver, na sua superação, complexas argumentações, fazendo o
uso de sofisticadas teorias sobre ponderação de direitos. Estamos
diante da necessidade de afirmação de um direito fundamental que
é central para um Estado democrático: a liberdade de expressão. É
urgente que o Supremo Tribunal Federal dê um basta a essa escalada
de perseguições aos críticos e afirme, na linha já presente em sua
jurisprudência, escorada na jurisprudência internacional, que tolerar a
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crítica ácida, radical e incômoda é um ônus da função pública em uma
democracia constitucional.
Publicado no CONJUR em 24 de março de 2021, 15h30
Link: https://www.conjur.com.br/2021-mar-24/opiniaodireito-chamar-presidente-genocida
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É INCONSTITUCIONAL A CONVOCAÇÃO
DE GOVERNADOR OU PREFEITO EM CPI
FEDERAL

Marcelo Labanca Corrêa de Araújo

É certo que uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) pode
ouvir testemunhas e investigados (artigos 2º da Lei 1579/52). Mas
quando se trata de Chefe do Poder Executivo, a história muda de
roteiro. O artigo 58 prevê às CPIs os mesmos poderes dos juízes em
fase de investigação e o poder de solicitar depoimento de qualquer
autoridade ou cidadão. Mas o artigo 50 diz que o Parlamento
pode convocar “Ministro de Estado ou quaisquer titulares de
órgãos DIRETAMENTE SUBORDINADOS à Presidência da
República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto
previamente determinado (...)”. Ou seja, excluiu o Presidente da
República (chefe do Poder Executivo federal), que não pode ser
convocado para depor.
O fundamento é em razão da necessidade de se preservar a
separação dos poderes. Afinal, não poderia o chefe do Poder Executivo
ser convocado por uma comissão de outro Poder, o Legislativo. O
Supremo Tribunal Federal tem criado uma série de limites aos poderes
das comissões parlamentares de inquérito. Diante da ausência de
limites claros impostos pela Constituição de 1988 às CPI’s, a Corte
vem interpretando a carta constitucional com a ajuda de princípios,
entre os quais o da separação dos poderes, que é aplicado não apenas
para preservar a relação Legislativo-Executivo, mas também a relação
Legislativo-Judiciário.
Sobre isso, veja-se, à propósito, o precedente sobre a impossibilidade
de convocação de juízes para depor em comissões parlamentares:
“configura constrangimento ilegal, com evidente ofensa ao princípio da
separação dos Poderes, a convocação de magistrado a fim de que preste
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depoimento em razão de decisões de conteúdo jurisdicional atinentes
ao fato investigado pela Comissão Parlamentar de Inquérito”138.
Observe-se que o fundamento utilizado pela Corte é o da preservação
da separação dos poderes.
E quanto a Governadores e prefeitos? Nesse quesito, enquanto
chefes de um dos poderes (o Executivo), além do princípio da
separação dos poderes, entra em jogo também o princípio federativo
e, especificamente, o princípio da simetria.
Muito utilizado pelo Supremo Tribunal Federal, o princípio da
simetria pode ser traduzido na necessidade de reprodução, no âmbito
estadual, do mesmo modelo de separação dos poderes existente no
plano federal139. Assim, se o artigo 50 excluiu o Presidente da República,
na qualidade de Chefe do Poder Executivo, dentre aquelas autoridades
que podem ser convocadas para depor em uma CPI, o mesmo modelo
de relação entre os poderes do plano federal deve ser aplicado para
inviabilizar qualquer convocação dos chefes dos Poderes Executivos
estaduais e municipais.
A leitura do artigo 50 da CF/88, portanto, permite a convocação
apenas de autoridades diretamente subordinadas ao Presidente. E,
em uma federação, não há hierarquia entre plano federal e estadual.
Governadores não se encaixam dentre as autoridades “diretamente
subordinadas” à Presidência. Afinal, União e Estados são esferas
políticas distintas, autônomas e sem relação de hierarquia (no BrasilImpério havia hierarquia, no Brasil-Federação, não).
Desta forma, como Presidente não pode ser convocado por CPI,
igualmente não poderão ser convocados os Governadores ou Prefeitos,
já que seguem a mesma regra do artigo 50 pelo princípio da simetria
federativa.
Vide o HC 80539 jujlgado pelo Supremo Tribunal Federal, disponível em https://
jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur87778/false, consulta em 25 de maio de
2021.
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Sobre o princípio da simetria na jurisdição constitucional brasileira, ver ARAUJO,
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da simetria na jurisprudência do STF. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
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A autonomia federativa também impede que uma CPI do Poder
Legislativo federal venha investigar assuntos relacionados ao interesse
público da pessoa jurídica do Estado. CPIs federais investigam a União.
CPIs estaduais, os Estados. Assim diz o regimento do Senado140:
Art. 146. Não se admitirá comissão parlamentar de inquérito sobre
matérias pertinentes:
I - à Câmara dos Deputados
II - às atribuições do Poder Judiciário
III - aos Estados

O Supremo Tribunal Federal chegou a enfrentar esse tema da
convocação de governador quando o então chefe do Poder Executivo
do Estado de Goiás, Marconi Perillo, impetrou um mandado de
segurança na Corte contra o ato de sua convocação para depor em
uma comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI). Na época,
investigava-se a relação do Governador com o contraventor Carlinhos
Cachoeira. O julgado do STF assentou:
“Em um primeiro exame, a interpretação sistemática do Texto Maior
conduz a afastar-se a possibilidade de comissão parlamentar de inquérito,
atuando com os poderes inerentes aos órgãos do Judiciário, vir a convocar,
quer como testemunha, quer como investigado, Governador. Os estados,
formando a união indissolúvel referida no artigo 1º da Constituição
Federal, gozam de autonomia e esta apenas é flexibilizada mediante
preceito da própria Carta de 1988.”141

Evidentemente, a CPI, alegando a necessidade de investigar “fatos
conexos” ao principal, e considerando a origem federal de recursos,
pode terminar analisando questões estaduais. Nesse caso, cria-se uma
espécie de ligação do estadual com o federal para, assim, tornar viável
Disponível em https://www25.senado.leg.br/documents/12427/45868/
RISF+2018+Volume+1.pdf/cd5769c8-46c5-4c8a-9af7-99be436b89c4 . Consulta
em 25 de maio de 2021.
141
Decisão no MS 31.689 MC / DF. Disponível em http://portal.stf.jus.br/processos/
downloadPeca.asp?id=112525089&ext=.pdf . Consulta em 25 de maio de 2021.
140
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a investigação de fatos praticados por autoridades estaduais (como, por
exemplo, o uso dos recursos federais). A lógica é a mesma que atrai
para a competência da Justiça Federal fatos que, em tese, seriam da
Justiça local, mas, em razão do uso de verba pública federal, terminam
sendo atraídos para a competência do artigo 109, inciso I, da CF/88.
Ainda assim, na hipótese de a CPI federal investigar o uso de
recursos federais por parte de autoridades estaduais, seria flagrantemente
inconstitucional qualquer convocação de Governadores ou Prefeitos
para depor, sob pena de expressa contrariedade ao artigo 50 que, pelo
princípio da simetria, aplica-se a Estados e Municípios. Chefes de
Executivo, de nenhuma das três esferas da Federação, não podem ser
convocados para depor perante comissão parlamentar de inquérito.
Esse regramento é constitucional e deve ser obedecido por
qualquer investigação parlamentar. Princípios estruturantes do
constitucionalismo brasileiro como o da separação dos poderes e o da
autonomia federativa não podem ceder espaço ou ser relativizados por
disputas político-partidárias em comissões parlamentares de inquérito.
Afinal, toda investigação parlamentar deve se dar dentro das regras do
jogo constitucional.
Publicado no Site CONJUR em 25 de maio de 2021, 18h29
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