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APRESENTAÇÃO

A presente coletânea integra uma coleção de 10 (dez) 
obras publicadas pela Editora D’Plácido com o apoio da 
Funadesp (Fundação Nacional de Desenvolvimento do 
Ensino Superior Particular) e da Fundação Mineira de 
Educação e Cultura. 

O trabalho é fruto do esforço do Programa de Pós-
-Graduação em Direito da Universidade Fumec (PPGD 
– Mestrado em Direito) em consolidar redes de pesquisa 
entre os demais PPGDs brasileiros que atuam nas áreas 
das “Instituições Sociais, Direito e Democracia”, alicerce 
das linhas de pesquisas em desenvolvimento: “Autonomia 
privada, regulação e estratégia” e “Esfera pública, legiti-
midade e controle”. O escopo dessa área de atuação e 
linhas de pesquisa é tratar das interseções entre os setores 
público e privado. 

Os trabalhos foram selecionados pelos docentes coor-
denadores (da Universidade Fumec e de 9 PPGD’s parcei-
ros, de distintas IES) com o apoio do Núcleo de Pesquisa 
do Mestrado em Direito da Universidade Fumec, a partir 
da divulgação de edital de convocação publicado, em abril 
de 2016, em diversos meios de divulgação, entre os quais o 
site do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Direito – CONPEDI. Durante o segundo semestre de 
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2016, os trabalhos selecionados foram devolvidos aos auto-
res para ajustes, complementações e adaptações editoriais.

Participaram da chamada de trabalhos, PPGD’s de 
todas as regiões brasileiras, tendo sido selecionados 56 tex-
tos para compor as coletâneas, segundo o campo temático 
respectivo, de IES de 13 estados da federação brasileira 
(MG, RN, SP, PR, RS, RJ, MS, DE, PA, AM, MA, PE e PB). 

Assim, o presente livro constitui-se em um importante 
ponto de debate referente aos seguintes temas:

• Direito, Instituições Políticas e Pluralismos Ju-
rídicos (Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte)

• A Legitimidade da Ação Distributivista do Estado 
(Puc-MG)

• Reformas Eleitorais Brasileiras à Luz da Teoria da 
Legislação Simbólica. (Puc/SP)

• Perda de mandato decorrente de sentença conde-
natória do STF: normas constitucionais incons-
titucionais ou mutação constitucional? (Univer-
sidade Paranaense)

• a efetivação do princípio democrático no fede-
ralismo brasileiro: a necessidade de descentra-
lização e cooperação. (Universidade de Santa 
Cruz do Sul)

• A Intervenção do Supremo Tribunal Federal no 
Processo Legislativo - Uma abordagem institu-
cionalista estratégica. (Universidade Federal do 
Rio de Janeiro)



9

A abrangência e a profundidade do tratamento dado às 
diferentes dimensões que envolvem direta e indiretamente 
a linha de pesquisa Esfera Pública, Legitimidade e Controle 
farão desta obra uma referência obrigatória para a comu-
nidade acadêmica do Direito de modo a contribuir para a 
construção de um Brasil mais justo e soberano.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2016

Helena Colodetti Gonçalves Silveira
Universidade FUMEC

Eduardo Martins de Lima
Universidade FUMEC

Igor Suzano Machado
Universidade Federal do Espírito Santo
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1

A EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO 
DEMOCRÁTICO NO 
FEDERALISMO BRASILEIRO: 
A necessidade de  
descentralização e cooperação

Alexandre de Almeida Turela1

Gustavo Alberto Schneider2

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A distribuição de competências aparece como o cerne 
da forma federativa. Não há um modo perfeito e estanque  

1 Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação da Univer-
sidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Graduado em Direito pela 
Universidade de Passo Fundo – UPF. Advogado. Membro do Grupo 
de Estudos “Gestão Local e Políticas Públicas”, coordenado pelo 
professor Pós-Doutor Ricardo Hermany, vinculado ao programa 
de Pós-Graduação em Direito – Mestrado e Doutorado da Uni-
versidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Endereço eletrônico: 
aturela@gmail.com.

2 Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação da Univer-
sidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Especialista em Direito 
Previdenciário e Educação do Ensino Superior pela Faculdade 
de Direito Damásio de Jesus - FDDJ. Graduado em Direito pela 
Universidade Federal de Pelotas - UFPEL. Servidor Público Federal 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-
-grandense – IFSUL. Professor e Advogado. Endereço eletrônico: 
gustavoshz@hotmail.com.
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de distribuir competências que se apresente como a solução 
para os conflitos entre os entes federativos. Nesse sentido, 
deve-se buscar sempre a distribuição de competências que 
melhor se adapte à necessidade do momento, transfor-
mando-se no decorrer do tempo. O objetivo do presente 
trabalho, neste contexto, é estudar os benefícios da descen-
tralização política e administrativa, com a redistribuição 
de competências ao ente inferior, bem como apontar a 
necessidade de cooperação entre os entes federados.

Inicialmente, será realizado um breve levantamento 
do contexto do surgimento e das características gerais do 
modelo federativo. Restará demonstrado como a distribui-
ção de competências entre a União e os entes federados 
constitui a essência do federalismo, em contraposição ao 
Estado unitário, com poder centralizado. Tem-se, no mo-
delo federativo, a distribuição geográfica do poder, com a 
formação de entidades federadas, autônomas e de mesmo 
nível hierárquico, com a soberania pertencendo exclusi-
vamente à União.

Como o federalismo pressupõe a repartição de com-
petências e a distribuição do poder, parte-se para a análise 
dos benefícios da descentralização administrativa, com o 
fortalecimento dos Municípios. Para tanto, aborda-se o 
princípio da subsidiariedade, através do qual há a redis-
tribuição de competências aos Municípios de modo a 
fortalecer a democracia participativa e aumentar a eficácia 
e a racionalidade na gestão pública

Os Municípios, por situarem-se em posição privilegia-
da para o exercício das competências públicas, possibilitam 
uma melhor interação entre o Estado e a sociedade. Para 
tanto, será visto como o exercício das competências munici-
pais é condicionado à sua autonomia política, administrativa 
e financeira, que leva ao fortalecimento do Município nos 
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limites do pacto federativo, sendo reconhecido o Município 
como ente federado.

Finalmente, será averiguado como a autonomia muni-
cipal é limitada pelo pacto federativo, de cunho cooperativo, 
em detrimento à competição própria do federalismo dual. 
Desta forma, busca-se demonstrar os limites à atuação mu-
nicipal e necessidade de cooperação intergovernamental a 
fim de possibilitar o desenvolvimento nacional.

Necessário, antes de mais nada, iniciar o presente artigo 
analisando os aspectos gerais do federalismo e sua adoção 
pela Constituição Federal de 1988. 

1.2. O FEDERALISMO:  
BREVES CONSIDERAÇÕES

O Federalismo é um modelo de Estado adotada por 
inúmeros países que não se mostra homogêneo, ou seja, há 
variações no modelo em razão do espaço (cada país pode 
adotar uma forma diferente e, ainda assim, federativa) e do 
tempo (o mesmo país pode adotar formas diferentes de 
federação, transformando-se no decurso do tempo). Para 
acompanhar o dinamismo econômico e social das socie-
dades modernas é necessária a existência de mecanismos 
de rediscussão da divisão dos recursos e funções e a criação 
de métodos regionais de coordenação a fim de garantir a 
eficiência da estrutura federativa. Ainda assim, é possível 
citar algumas características gerais do Estado Federal:

a) a coexistência entre um poder central e o 
poder de cada uma das unidades federadas; b) 
a atribuição do exercício da soberania apenas 
à União (entendendo-se que exista soberania); 
c) o reconhecimento, a cada uma das entidades 
federadas, de autonomia; d) a existência de 
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uma Constituição Federal que se sobrepõe a 
qualquer outra lei, quer federal quer das uni-
dades federadas; e) a existência de Constitui-
ções próprias para os Estados-membros; f) a 
vedação ao direito de secessão; g) a atribuição 
de competências, pela Constituição Federal, a 
cada uma das unidades federadas; h) o reco-
nhecimento do direito de intervenção federal 
nos Estados-Membros; i) a representação dos 
Estados-Membros no legislativo federal; j) o 
reconhecimento da democracia e da repartição 
dos poderes como instrumentos dificultado-
res da concentração de poder, tanto no plano 
vertical como no plano horizontal; e l) a pos-
sibilidade de as unidades federadas possuírem 
arrecadação financeira própria (RODRIGUES, 
2013, p. 97). 

A Federação é uma forma oposta ao Estado unitário 
pois, ao contrário deste, aquela apresenta uma descen-
tralização geográfica do poder, na qual as competências 
são distribuídas entre a União e as unidades federadas. A 
forma federativa de Estado surgiu nos Estados Unidos, 
sendo criada através de um acordo celebrado pelas treze 
colônias americanas no ano de 1787. Na ocasião, todos 
os Estados, então independentes e soberanos, uniram-
-se e criaram um ente superior, os Estados Unidos da 
América. Ainda que já existissem, na Grécia Antiga, 
instituições políticas que se baseavam em princípios 
federativos, não havia subordinação permanente das 
unidades a uma Constituição comum, o que somente 
veio ocorrer nos Estados Unidos, sendo concebido, 
então, como o primeiro Estado Federal, no qual todos 
os entes federativos são subordinados à mesma Cons-
tituição (BOFF, 2005, p. 19).
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Forma-se o Estado Federal mediante dois movimentos 
distintos: por agregação ou por segregação. A formação 
através da agregação se dá através de um pacto entre Esta-
dos independentes e soberanos que resolvem unirem-se e 
submeterem-se à mesma Constituição, mas mantendo certo 
grau de poder para o exercício de competências. A forma-
ção através da segregação se dá quando o Estado unitário 
efetiva a descentralização de competências e permite uma 
pluralidade de centros de poder dentro do mesmo Estado. 
O primeiro caso retrata a formação dos Estado Unidos da 
América; o segundo, do Brasil.

Em todos os casos, as unidades federativas apresentam 
autonomia, mas a personalidade internacional pertence à 
União, portadora da soberania. A autonomia das unidades 
federadas é compreendida “como governo próprio dentro 
do círculo de competências traçadas pela Constituição 
Federal” (BERCOVICI, 2004, p. 13).

A descentralização político-administrativa e a for-
mação do Estado federal no Brasil não foram lineraes. O 
que se viu foi que regimes autoritários tendem a criar um 
Estado unitário enquanto, por outro lado, em momentos 
de (re)democratização a tendência é descentralizar o 
poder político-administrativo e distribuir competências 
aos entes federados.

Sem pretensão de realizar uma retrospectiva histó-
rica das constituições brasileiras, até porque não é o fim 
do presente trabalho, vislumbra-se que, no período entre 
1964 e 1985, durante a Ditadura Miliar, ainda que o Esta-
do brasileiro mantivesse teoricamente a forma federativa, 
concentrou novamente os poderes políticos e criou uma 
situação de dependência financeira dos Estados e Muni-
cípios às transferências da União:
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Com os militares, o Governo Central passou a 
enfeixar uma série de poderes e atribuições, oca-
sionando forte centralização na esfera da União. 
O federalismo, praticamente, desapareceu neste 
período, apesar de nominalmente estar previsto 
nas Cartas outorgadas de 1967 e 1969. Como 
modo de matizar a total falta de autonomia dos 
entes federados, criaram-se eufemismos como 
o “federalismo de integração” (BERCOVICI, 
2004, p. 50).

Fruto da luta pela redemocratização, a Constituição 
Federal de 1988 apresenta uma estrutura descentralizada, 
outorgando competências aos entes federados em busca 
de seu fortalecimento, uma vez que a diluição do poder 
em vários centros cria condições hostis ao autoritarismo.

A Constituição Federal é a responsável pela distri-
buição de competências, de modo que cada ente possui 
autonomia e proteção constitucional para exercê-las. 
Competência é conceituada por Mello (2014, p. 148) 
como “o círculo compreensivo de um plexo de deveres públicos 
a serem satisfeitos mediante o exercício de correlatos e demarcados 
poderes instrumentais, legalmente conferidos para a satisfação de 
interesses públicos”.

A Constituição Federal de 1988, responsável pela ou-
torga de competências, distribuiu as competências privativas 
da União em seus artigos 21 e 22 e as privativas dos Mu-
nicípios em seu artigo 30. Quanto aos Estados-membros, 
sua competência é residual, ou seja, aquilo que não for de 
competência privativa da União nem dos Municípios, é 
de sua competência, conforme disciplina o artigo 25. Ain-
da, há previsão para as competências concorrentes entre 
União e Estados-membros, que ocorre quando a União é 
responsável por estabelecer normas gerais sobre a matéria 
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e o Estado-membro exerce a competência suplementar ao 
complementar a legislação federal ou suprir a ausência de 
norma federal podendo, neste caso, legislar plenamente, 
nos termos do artigo 24 da Lei Maior. Há, ainda, as com-
petências comuns, nas quais todas as entidades políticas são 
responsáveis solidariamente por sua execução, previstas no 
artigo 23 da Carta Magna.

A distribuição de competências é o cerne da forma 
federativa, pois é impossível a configuração de um Estado 
Federal caso as mesmas sejam concentradas em um único 
órgão, característica do Estado unitário. A Constituição 
Federal, ao outorgar competências, atribuiu poderes a serem 
exercidos pelas unidades federativas. Dessa forma, pode-se 
afirmar que o poder não é indivisível, pois exercido pela 
pluralidade de entes públicos.

Não há hierarquia jurídica entre a União, os Estados-
-Membros e os Municípios. Cada entidade política possui 
autonomia e exclusividade para atuação em campos de 
ação traçados pela Constituição Federal, de modo que 
não pode um ente público interferir em campo de com-
petência alheia, sob pena de inconstitucionalidade, o que 
há de ser declarado pela Suprema Corte, órgão responsável 
pela salvaguarda constitucional. Logo, não pode entidade 
pública federal agir em áreas de atuação privativa dos entes 
federados, pois “possuem campos de atuação perfeitamente 
traçados pela Lei Máxima, de tal arte que em nenhuma 
hipótese interferem umas com as outras. Nem, muito me-
nos, atritam” (CARRAZA, 2013, p. 161).

A divisão de competências sofre grande influência de 
fatores históricos, políticos e sociais. Pode-se afirmar que 
não existe uma solução perfeita e acabada para a distribuição 
de competências, pois a mesma encontra necessidade de 
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mutabilidade constante para acompanhar a dinamicidade 
do meio social. 

É preciso conjugar a necessidade de regulação central, 
a fim de manter a unidade, com as vantagens da descen-
tralização administrativa. A descentralização é benéfica na 
medida em que promove o fortalecimento da democracia, 
pois o cidadão encontra espaço privilegiado de interação 
junto à estrutura estatal nos entes federados que lhe são 
mais próximos, especialmente junto aos Municípios. A 
descentralização tende a fortalecer a eficácia das políticas 
públicas, uma vez que o gestor descentralizado tem maior 
conhecimento da realidade local, possibilitando-lhe for-
mular políticas públicas de modo personalizado, ou seja, 
atendendo às peculiaridades do caso concreto, visto que 
há diferentes realidades sociais dentro do espaço territo-
rial da União.

Nesse sentido, ganha relevância o princípio da sub-
sidiariedade que passa pela redistribuição de competên-
cias e fortalecimento dos entes inferiores por serem mais 
próximos dos indivíduos, com melhores condições de 
atenderem suas demandas, cabendo ao ente maior atuar de 
forma a propiciar condições de coordenação, cooperação e 
colaboração entre os entes estatais e não-estatais. Parte-se, 
então, ao estudo do princípio da subsidiariedade.

1.3. A AUTONOMIA MUNICIPAL E O 
PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE

Da constatação da necessidade de uma nova configu-
ração na relação entre o governante e os governados, com 
aproximação entre a esfera estatal e a esfera social de modo 
a criar um ambiente propício ao exercício da cidadania, 
onde as decisões públicas sejam tomadas do modo mais 
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racional possível, atendendo às peculiaridades concretas 
para privilegiar o interesse local, onde vivem os cidadãos, 
é que surge o princípio da subsidiariedade.

O princípio da subsidiariedade é um princípio reo-
rientador de competências e só tem espaço onde exista um 
aparente conflito positivo de competências. Logo, se mais 
de um ente é responsável pela execução da tarefa, deve-se 
privilegiar a atuação do ente inferior, devido este apresentar 
melhores condições de realizá-la. 

Denota-se que quanto mais centralizado é o local de 
tomada de decisões, maior a tendência de afastar o Estado 
da sociedade e criar um ambiente em que a tomada do locus 
público por elites nacionais para a satisfação de interesses 
privado seja facilitada. Desta forma, a centralização tende 
a regimes autoritários, sem respeito à soberania popular e 
em clara afronta aos princípios democráticos. A descentra-
lização é um obstáculo aos interesses das elites nacionais, 
constatando-se que “as burocracias centrais, de tendências 
autoritárias, opõem-se, muitas vezes, às medidas descen-
tralizadoras, contrariando as atribuições da sociedade e dos 
governos locais” (BARACHO, 1996, p. 19).

Com a centralização das decisões públicas, aumenta-se 
a possibilidade de gestão pública de maneira particularista 
e clientelista, reconhecendo a sociedade somente como 
destinatária das decisões estatais. O exercício da democracia, 
em um Estado unitário, resume-se ao sufrágio universal, 
pois não há espaço para o empoderamento social, de modo 
que aos cidadãos não é possibilitado interferir, de modo 
ativo, no processo deliberativo de tomada de decisões.

Descentralizando-se as decisões públicas e reconhe-
cendo mais competências às unidades federativas, está-se 
possibilitando a criação de espaços públicos para discussão 
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democrática, fomentando a democracia participativa de 
modo que o povo possa exercer sua soberania. 

Também é benéfica a descentralização das decisões 
públicas para aumentar a confiabilidade da sociedade nos 
gestores estatais. A carência de confiança traz consigo uma 
cultura social de indiferença, onde os atores sociais afas-
tam-se e mostram desinteresse pela vida política, pois não 
se sentem representados pelos administradores públicos. 

A segregação entre Estado e sociedade, a partir de 
tal cultura, favorece a gestão dos recursos públicos de 
forma individual apta a privilegiar interesses privados, 
sem comunicação ou prestação de contas à sociedade. 
Impregnada a cultura social de indiferença, o controle e 
gerenciamento dos bens e recursos públicos fica sob res-
ponsabilidade exclusiva do Estado, excluindo a sociedade 
da tomada das decisões. Centralizadas as decisões públicas, 
há o afastamento dos cidadãos dos gestores, os quais lhe 
são desconhecidos, nutrindo sentimento de indiferença e 
ausência de representatividade.

Por outro lado, a esfera mais próxima dos cidadãos, a 
municipal, é a que detém melhores condições de propiciar 
um bom relacionamento entre cidadão e Estado:

O melhor clima das relações entre cidadãos e au-
toridades deve iniciar-se nos municípios, tendo 
em vista o conhecimento recíproco, facilitando 
o diagnóstico dos problemas sociais e a partici-
pação motivada e responsável dos grupos sociais 
na solução dos problemas, gerando confiança e 
credibilidade (BARACHO, 1996, p. 19).

No contexto acima exposto é que ganha destaque o 
princípio da subsidiariedade, que determina a redistribuição 
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de competências dentro do pacto federativo já firmado de 
modo a proporcionar o fortalecimento dos Municípios, 
entes públicos mais próximos dos cidadãos, apresentando-se 
como espaço privilegiado para o exercício da cidadania.

Para que se concretize o princípio da subsidiariedade, 
todavia, é importante que não exista hierarquia entre as 
entidades públicas, o que é indispensável para garantir a 
autonomia de todos os entes. A Constituição Federal de 
1988 assegura autonomia aos Municípios, de modo que não 
há hierarquia entre o plano federal, estadual e municipal. 
Porém, nem sempre foi reconhecida a autonomia municipal, 
como apresenta Corralo (2009, p. 53):

Observam-se poucas alterações no status muni-
cipal numa comparação entre as constituições de 
1824 e 1891; diverso ocorre com a Constituição 
de 1934, que garantiu um plexo de autonomia 
aos entes locais, entretanto, foi sufocada pela de 
1937; em 1946, o Município brasileiro ressurgiu, 
o qual se manteria até o golpe de 1964, que 
também sufocou as potencialidades do poder 
local até a democratização de 1988, quando o 
Município passou a ocupar posição sui generis 
na federação brasileira e no contexto mundial.

A partir da Constituição Federal de 1988 os Muni-
cípios ganharam relevância no pacto federativo, sendo-lhe 
atribuída autonomia. Ainda assim, existe divergência dou-
trinária quanto ao fato de os Municípios portarem ou não 
o status constitucional de entes federados. 

Entre os doutrinadores que defendem o não reconhe-
cimento dos Municípios como entes federados, pode-se 
apontar Silva (1990, p. 90), para quem “foi equívoco do 
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constituinte incluir os Municípios como componente da 
federação. Município é divisão política do Estado-mem-
bro”. No mesmo sentido é o entendimento de Carraza 
(2013, p. 188) ao afirmar que os Municípios não fazem 
parte do pacto federal pois “não influem, nem muito me-
nos decidem, no Estado Federal. Dito de outro modo, não 
participam da formação da vontade jurídica nacional”.

Esta, contudo, não é a melhor forma de interpretar a 
Constituição Federal de 1988, a qual alçou os Municípios 
a um novo patamar, nunca antes alcançado na história 
constitucional nacional. Com efeito, o artigo 1º da Lei 
Maior consagra que o país é formado “pela união indis-
solúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal”. 
Em seu artigo 18, há expressamente que “a organização 
político-administrativa da República Federativa do Brasil 
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, todos autônomos, nos termos desta Consti-
tuição”. Nesse sentido, sustenta Krell (2003, p. 171) que, 
em 1988, os Municípios sofreram “elevação constitucional 
a terceira esfera da Federação brasileira”.

Acreditando ser desnecessário discorrer sobre as várias 
passagens constitucionais que distribuem competências e 
garantem autonomia municipal, fica claro, fazendo-se uma 
interpretação sistemática da Constituição Federal de 1988, 
que são os Municípios entes federados, não submetidos 
hierarquicamente a nenhuma entidade política. Trata-se 
de avanço no sentido de reconhecer a importância dos 
Municípios na vida da sociedade, pois ascendem os mesmos 
“a uma condição antes não alcançada na história brasileira 
e sem similar nas constituições modernas” (CORRALO, 
2009, p. 153).

Ao elencar o Município expressamente como ente 
federado, a Constituição Federal de 1988 reconheceu sua 
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autonomia nos artigos 29 e 30. O princípio da autonomia 
municipal constitui-se em cláusula pétrea, de forma que 
não poderá ser violado por nenhuma autoridade, direta ou 
indiretamente, nem ser objeto de emenda constitucional. 
Dessa forma, os Municípios apenas são submetidos à Cons-
tituição, não aos demais integrantes da federação, inexistin-
do hierarquia entre eles. Assim é que os Municípios brasi-
leiros, a partir de 1988, devem serem vistos como “pessoas 
jurídicas dotadas de grande autonomia, que haurem suas 
competências diretamente da Constituição Federal, único 
fundamento de validade de suas leis” (CARRAZA, 2013, p. 
189). A autonomia dos Municípios é reconhecida mesmo 
por aqueles que não o reconhecem como entes federativos. 
Como consequência, não há como lei federal ou estadual 
limitar ou invadir competências municipais, as quais são 
exercidas com autonomia em respeito ao pacto federativo.

Por autonomia municipal deve-se entender o poder 
de auto-organização e execução de suas competências sem 
interferência externa. A liberdade municipal é limitada 
somente constitucionalmente, não estando a atuação dos 
agentes públicos municipais condicionada à chancela federal 
ou estadual. A autonomia municipal relaciona-se ao poder 
dos Municípios de eleger seus governantes (poder de au-
to-organização) e a existência de competências exclusivas, 
fixadas pela Constituição Federal:

No Brasil, o governo e a administração de cada 
Município correspondem ao que seu povo, por 
seus representantes, estabelece nas leis votadas 
pelas suas Câmaras. O Município pode gover-
nar-se e administrar-se como bem lhe parecer, 
sem interferência de outros poderes (estaduais, 
federais, nacionais e internacionais), contanto, 
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naturalmente, que não se afaste dos princípios 
cardeais da Constituição (CARRAZA, 2013, 
p. 190-191).

O Supremo Tribunal Federal é o guardião do pacto 
federativo e, em tal função, promove a defesa da autonomia 
municipal. Assim, qualquer ato dos demais entes públicos 
que entre em conflito com a autonomia municipal, esta 
limitada apenas constitucionalmente, deve ser declarado 
inconstitucional pela Suprema Corte. 

A Lei Orgânica Municipal é a responsável pela organi-
zação dos Municípios, cabendo cada um editá-la conforme 
suas necessidades, estando apenas submetida à Constituição 
Federal, sem sofrer qualquer interferência da Constituição 
Estadual. Como consequência, não pode o Estado-membro 
limitar o poder de auto-organização municipal, sob pena de 
inconstitucionalidade. Daí também se denota a grande au-
tonomia municipal reconhecida pela Constituição Federal:

Permeado de doses maiores ou menores de 
autonomia, com o advento da Constituição 
Federal de 1988, o Município foi integrado na 
Federação, sendo que a característica fundamen-
tal da atual carta é a ampliação da autonomia 
municipal, tanto no aspecto político, como no 
administrativo e no financeiro, sendo-lhe inclu-
sive assegurado o direito de elaborar sua própria 
Lei Orgânica (MELO FILHO, 2000, p. 271).

Também não podem os Estados-membros ou a União 
vincular as receitas municipais à aplicação em determinadas 
áreas, em razão da autonomia municipal. Isto se dá porque 
os Municípios, apesar de serem os entes inferiores, não são 
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submetidos hierarquicamente às decisões dos demais en-
tes políticos, apenas à Constituição Federal, visto que sua 
autonomia pressupõe a autonomia financeira.

Assim como não há hierarquia entre os Municípios 
e as demais unidades políticas, todos os Municípios são 
iguais entre si, não existindo hierarquia jurídica entre um 
Município e outro. A ausência de hierarquia, não obstante, 
não significa que sejam os Municípios soberanos, pois es-
tão todos submetidos à mesma Constituição, devendo-lhe 
obediência incondicional.

Há de se ressaltar que o fortalecimento dos entes in-
feriores deve dar-se concomitantemente com a abertura 
de espaços para o empoderamento social, tendo em vista 
que a redistribuição de competências, se não acompanhada 
da democratização dos espaços públicos, pode favorecer 
o surgimento de oligarquias locais, o que já verificou-se 
no Brasil, em nível estadual, durante a República Velha, 
no período compreendido entre os anos de 1889 e 1930. 

A partir do Decreto nº 1, de 15 de novembro de 1889 
e, posteriormente, com a Constituição de 1891, surgiu 
a República Velha, com o fortalecimento dos Estados-
-membros e a adoção, pelo país, do federalismo dualista, 
similar à forma federativa criada pelos Estados Unidos da 
América. À época, havia grande rol de competências dos 
Estados-membros e o auxílio federal somente era possível 
em caso de calamidade pública.

Sucedeu, em tal cenário, o aumento na desigualdade 
entre os membros da Federação, de modo que os Esta-
dos-membros mais fortes eram São Paulo, Minas Gerais 
e Rio Grande do Sul. Houve, ainda, o fortalecimento das 
oligarquias estaduais, as quais tinham o poder de eleger o 
Presidente da República. Como os votos eram restritos aos 
alfabetizados, os Estados-membros mais fortes dominaram o 
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país politicamente, especialmente através do PRP (Partido 
Republicano Paulista) e do PRM (Partido Republicano 
Mineiro), na aliança política que ficou conhecida como do 
“Café com Leite” (BERCOVICI, 2004, p. 33).

À vista disso, o fortalecimento dos Municípios deve vir 
acompanhado da democratização das decisões públicas, pois 
só assim serão atendidos os objetivos da descentralização:

Dessa forma, a idéia de subsidiariedade, além de 
servir como critério definidor das competências 
no interior do próprio Estado, contribui para a 
modificação de suas relações com a sociedade. 
Com isso, amplia-se o princípio da subsidiarie-
dade para além do incremento de competência 
das esferas locais, determinando-se também uma 
nova lógica relacional no próprio espaço local, a 
partir da inserção dos atores sociais como autores 
do processo de construção das decisões públicas 
(HERMANY, 2007, p. 277-278).

A partir da descentralização, destarte, é possível atender 
as peculiaridades locais e fortalecer a democracia, através 
da abertura de canais de interação entre os cidadãos e os 
entes público, estes mais próximos da sociedade:

De todas as observações, constata-se que a 
descentralização do poder, marca da Federação, 
apresenta-se como caminho que leva ao Estado 
democrático, designando ao poder local o papel 
de intermediador entre o cidadão e as estruturas 
estatais. Outra constatação é que somente pela 
democratização das decisões as necessidades 
da população poderão ser atendidas (BOFF, 
2005, p. 39).
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Contudo, deve-se atentar que a autonomia municipal 
não se concretiza em um ambiente de fragilidade financei-
ra, com os Municípios dependentes de repasses opcionais 
ou vinculados como forma de possibilitar a execução de 
suas competências. Não há dúvida de que os Municípios 
foram fortalecidos a partir da Carga Magna de 1988, mas 
o aumento em suas atribuições não aconteceu de forma 
concomitante com o aumento de suas receitas, a grande 
maioria ainda concentrada junto ao governo federal.

Não se pode falar em autonomia municipal quando há 
dependência financeira, de modo que o poder decisório, em 
muitas vezes, não fica a cargo dos gestores municipais. Isto 
resulta porque os gestores federais condicionam o repasse 
de verbas à adoção de uma estrutura municipal que, por 
vezes, não é a adequada à especificidade local. Assim, para 
que os Municípios sejam autônomos, é necessária a garantia 
de sua autonomia financeira por meio do fortalecimento 
de seus cofres públicos:

Deve-se ter claro que, quando se fala em auto-
nomia dos entes federados, é necessário asse-
gurar os recursos necessários para que possam 
executar sua política de governo própria. Do 
contrário, a sua autonomia pode tornar-se mera 
ilusão. O poder financeiro do Estado na estru-
tura federal é um problema central do federa-
lismo, uma vez que as unidades governamentais 
somente podem atuar de forma politicamente 
eficaz se dispuserem de recursos financeiros 
(BOFF, 2005, p. 31).

O que existe, na realidade, é o aumento de competên-
cias municipais sem o fortalecimento dos cofres públicos, “o 
que resulta numa sobrecarga de responsabilidades locais e 
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em encargos adicionais para a gestão dos serviços públicos” 
(KRELL, 2003, p. 88).

Fazer com que os tributos sejam em grande parte 
concentrados junto à estrutura federal para depois serem 
redistribuídos aos Municípios para a execução de políticas 
públicas planejadas pelo governo federal não é a melhor 
solução. Parece mais adequado fortalecer a arrecadação 
municipal em detrimento da arrecadação federal, pois assim 
os Municípios poderão formular políticas públicas atentos 
às suas peculiaridades e em um ambiente democrático. 
O governo próximo do cidadão faz com que as políticas 
públicas sejam mais eficazes e menos dispendiosas, como 
já ensinara Rousseau (1996, p. 96), para quem 

quanto mais as contribuições públicas se 
afastam de sua fonte, tanto mais onerosas se 
tornam. Não é pela quantidade das imposi-
ções que se deve medir esse ônus, mas pelo 
caminho que elas precisam percorrer para 
regressar às mãos de que saíram; quando essa 
circulação é pronta e bem-estabelecida, que se 
pague pouco ou muito, não importa; o povo 
é sempre rido e as finanças vão sempre bem. 
[...] Segue-se que, quanto maior é a distância 
entre o povo e o governo, mais onerosos se 
tornam os tributos.

Apresentada a autonomia municipal e a necessidade 
de descentralização, em atenção ao princípio da subsi-
diariedade, é necessário que se contemple a autonomia 
municipal limitada pelo pacto federativo. Desta forma, 
faz-se necessário o estudo do modelo federativo adotado 
pela Constituição Federal de 1988, o que é objeto da 
próxima análise.
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1.4. O FEDERALISMO COOPERATIVO 
BRASILEIRO E A NECESSIDADE DE 
COORDENAÇÃO FEDERAL

A forma federativa, apesar de sempre contar com ca-
racterísticas gerais, apresenta modelos em que as relações 
intergovernamentais são regidos por diferentes princípios. 
Dependendo do modo em que a federação é concebida, 
pode-se privilegiar a liberdade das unidades federadas, com 
ênfase em seu desenvolvimento individual, ou a solidarieda-
de entre as mesmas, onde a busca é pelo desenvolvimento 
equilibrado em todo o âmbito nacional, por meio da co-
operação entre os entes federados.

Tratam-se, assim sendo, de dois modelos distintos de 
Estado federativo: o modelo dual e o modelo cooperativo. 
Não se tratam dos únicos modelos de federação, mas são 
os mais importantes para a finalidade do presente estudo. 

O Estado federativo norte-americano, quando de seu 
surgimento, apresentava-se no modelo dual, onde cada um 
dos Estados-Membros possui grande liberdade de atuação, 
com vastas competências, e o papel da União é mínimo. À 
União cabe primordialmente papel de atuação no âmbito 
internacional, dando liberdade ao mercado interno para a 
regulação da vida social:

Essa separação absoluta de competências do 
federalismo clássico (denominado federalismo 
dualista) é justificada no contexto de um Estado 
liberal, em que a atuação estatal era relativamente 
reduzida. A separação total é, assim, possível por 
causa da pouca extensão e relativa simplicidade 
da intervenção do Estado. Para boa parte da dou-
trina norte-americana, o federalismo dualista era 
um complemento necessário ao Estado liberal e 
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ao laissez-faire econômico, evitando uma maior 
regulação e intervenção estatal (especialmente 
da parte da União) na economia (BERCOVICI, 
2004, p. 15).

A Constituição americana, por tal motivo, enumerou 
expressamente quais seriam as competências federais, de 
modo que todas as demais seriam dos Estados-Membros. 
Deste modo, abre-se a possibilidade de um governo geral, 
da União, e de governos regionais, dos Estados-Membros, 
ambos independentes em seu campo de atuação (BOFF, 
2005, p. 43). Não havia necessidade de cooperação inter-
governamental, pois cada Estado-membro perseguia seus 
próprios objetivos, estranhos aos demais, mas sempre atento 
à Constituição Federal, de cunho notadamente liberal.

A partir da crise financeira de 1929, os Estados Unidos 
perceberam a necessidade de intervenção federal junto aos 
Estados-Membros para possibilitar a regulação da economia 
em todo o território nacional. Consequência do interven-
cionismo estatal e do fortalecimento do Poder Executivo 
Federal, substitui-se o modelo federativo dual pelo modelo 
cooperativo, onde os Estados-membros não são totalmente 
independentes para a realização de suas competências, de tal 
modo que todas as entidades políticas devem colaborar para 
o desenvolvimento nacional, “o que acabou por implicar, 
por uma questão, talvez de operacionalidade, uma maior 
intervenção desta naqueles, especialmente no tocante às 
relação econômicas, via legislação federal e aval da Suprema 
Corte” (RODRIGUES, 2013, p. 99). Corroborando o que 
já foi dito anteriormente, que o federalismo sofre influ-
ência de fatores históricos, políticos e sociais, a mudança 
do federalismo norte-americano, de dual para cooperativo, 
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não se deu através de mudança do texto constitucional, mas 
através da reinterpretação da Constituição.

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 adotou o 
federalismo cooperativo como forma de Estado. É o que 
se depreende da interpretação de vários dispositivos cons-
titucionais. Já no preâmbulo constitucional, que, apesar de 
não ter força normativa, aparece como elemento de suporte 
interpretativo, há a previsão do objetivo nacional de cons-
truir uma sociedade fraterna fundada na harmonia social. 
Não se alcança uma sociedade fraterna, livre de conflitos, a 
partir de um federalismo dualista, onde os entes federados 
competem entre si. Tal sociedade, projetada constitucional-
mente, somente é alcançável através da cooperação entre 
as unidades federativas.

O artigo 1º da Constituição Federal, em seu inciso 
III, prevê como fundamento da República Federativa 
do Brasil a dignidade da pessoa humana. Igualmente, um 
Estado baseado na competição entre entidades políticas, 
como ocorre em um ambiente de guerra fiscal, não res-
peita tal fundamento:

Garantir emprego para si, por intermédio de 
políticas tributárias que, pela migração de em-
presas, geram o desemprego de outros, parece, 
não coaduna com a ideia de respeito à dignidade 
alheia, ideia essa ligada ao conteúdo da fraterni-
dade (citada no Preâmbulo) e da solidariedade 
(RODRIGUES, 2013, p. 101).

Mas não termina por aí. O artigo 3º da Constituição 
Federal prevê o objetivo de construção de uma sociedade 
solidária (inciso I) e o desenvolvimento nacional (inciso 
II), o que também demanda a cooperação federativa. O 
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artigo 4º, em seu inciso IX, prevê, no âmbito internacional, 
a cooperação entre os povos. Certamente, se no âmbito 
internacional o Estado é regido pela cooperação, o deve 
ser também no âmbito interno. O parágrafo único do 
artigo 23, que trata das competências comuns, prevê lei 
complementar para estabelecer a cooperação entre os entes 
políticos “tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento 
e o bem-estar em âmbito nacional”.

O que busca a Constituição Federal, pois, é eliminar 
o conflito entre os entes políticos, criando um ambiente 
harmonioso que propicie o desenvolvimento de toda a 
nação. Tal apenas é factível através da cooperação entre entes 
federados, com relações intergovernamentais baseadas no 
princípio da solidariedade, potencializando o desenvolvi-
mento conjunto e reduzindo as desigualdades regionais.

Por tal motivo, tem-se que a autonomia municipal 
não é plena, visto que não pode o Município sobrepor-se 
ao pacto federativo, devendo respeitar seus limites, espe-
cialmente o modelo federativo adotado. Desta forma, a 
descentralização de competências deve vir acompanhada 
da pacificação dos conflitos intergovernamentais, visto 
que ofende a Constituição Federal qualquer medida 
adotada pela municipalidade que vá em oposição ao 
federalismo cooperativo.

A cooperação é necessária tanto entre Municípios, 
evitando a guerra fiscal e criando possibilidade de presta-
ção de serviços de maior monta, em nível regional, como 
entre Municípios e demais entes políticos, pois as funções 
municipais, muitas vezes, são “exercidas concorrentemente 
com os demais níveis de governo, muitas vezes criando 
superposições e desperdícios de recursos” (KRELL, 2003, 
p. 86). A descentralização deve implicar a sintonia entre 
União, Estados-membros e Municípios, potencializando 
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os investimentos e reduzindo os gastos públicos. Através 
da cooperação entre os entes federados é que surge a pos-
sibilidade de melhorar a qualidade e reduzir os custos dos 
serviços públicos.

A guerra fiscal constitui em atentado ao modelo fede-
rativo, uma vez que leva à concorrência entre entes federa-
dos para atrair recursos privados, de modo que, enquanto 
um ente sai prejudicado pela perda da concorrência, o ente 
que consegue atrair os investimentos deixa de beneficiar-se 
como poderia se houvesse cooperação. Quem lucra com 
a guerra fiscal, por conseguinte, é o setor privado, o qual 
explora a concorrência dentro do estado federado para 
almejar maior lucro.

A descentralização de tarefas, por si só, não leva à 
maior racionalidade e efetividade na prestação de serviços 
públicos.  Para que as decisões sejam tomadas pelo ente 
mais próximo dos indivíduos, é necessária a ajuda e coo-
peração entre os entes federados, de forma que se promova 
a cooperação e inter-relacionamento entre eles. 

A cooperação intermunicipal é importante para o en-
frentamento de problemas que os Municípios não podem 
resolver sozinhos, especialmente em razão da insuficiência 
financeira. Neste cenário, ganham destaque as associações e 
os consórcios intermunicipais. Falar-se em federalismo co-
operativo pressupõe a soma de esforços da municipalidade 
para dar resposta adequada às demandas sociais.

Desta forma, tem-se que os Municípios, apesar de 
possuírem autonomia de tal forma que o exercício de 
suas competências não possa sofrer interferência das es-
truturas federal e estadual, está limitado pelo federalismo 
cooperativo. Logo, não podem os Municípios exercer 
suas competências com total discricionariedade, pois sua 
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atuação deve ocorrer de forma a cooperativa com os 
demais entes políticos.

1.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como visto, a Constituição Federal de 1988 fortaleceu 
os Municípios, pois deu-lhes o status de entes federados pela 
primeira vez na história nacional. Ao serem reconhecidos 
como integrantes do pacto federativo, foram reconhecidas 
competências a serem exercidas com autonomia.

Mostram-se, os Municípios, como esferas privile-
giadas para a execução dos interesses sociais, pois são os 
entes mais próximos dos cidadãos, onde os mesmos podem 
atuar de forma influente. Igualmente, os gestores munici-
pais conhecem a realidade local, de forma que as políticas 
públicas podem encontrar sua máxima eficácia através da 
racionalização da gestão pública.

Por tais motivos, ganha destaque o princípio da sub-
sidiariedade, através do qual opera-se a descentralização 
administrativa com a redistribuição de competências, for-
talecendo-se os entes inferiores. Os Municípios, portanto, 
gozam de autonomia política e administrativa. Tais prer-
rogativas municipais, entretanto, somente serão exercidas 
se for respeitada sua autonomia financeira, uma vez que os 
Municípios encontram-se sobrecarregados e não dispõem 
de condições financeiras para realizar todas as tarefas às 
quais foram incumbidos constitucionalmente.

Logo, para a concretização do pacto federativo, é 
necessário o fortalecimento dos cofres públicos munici-
pais, a qual deve vir acompanhada da abertura de espaços 
democráticos junto à estrutura municipal, uma vez que 
isolando o Município e a sociedade pode-se fortalecer o 
surgimento de oligarquias locais.
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A autonomia municipal, não obstante, é limitada pelo 
pacto federativo, de característica cooperativa. Por con-
seguinte, os atos administrativos municipais não podem 
ocorrer em concorrência com as demais entidades políticas, 
sob pena de afronta à Constituição Federal.

A descentralização administrativa, neste cenário, deve 
dar-se concomitantemente com a criação de mecanismos 
de coordenação a nível federal a fim de pacificar as re-
lações intergovernamentais, bem como de incentivos às 
associações e consórcios intermunicipais, possibilitando 
o desenvolvimento equilibrado em todo o território 
nacional de forma a observar os objetivos fundamentais 
do Estado brasileiro.
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2

A INTERVENÇÃO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
NO PROCESSO LEGISLATIVO:
Uma abordagem  
institucionalista estratégica

Fernando Bentes1

2.1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é revelar as estratégias deci-
sórias empregadas pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar 
ações sobre o processo legislativo.

A teoria institucionalista será utilizada como um meio 
de esclarecer algumas nuances do comportamento da Corte, 
avançando um pouco além dos fundamentos puramente 
jurídicos de suas decisões. 

Com base em contribuições teóricas predominan-
temente norte-americanas, este enfoque institucionalista 
possui grande capacidade de desvendar as preocupações 
judiciais que afloram neste gênero delicado de processos, 
que lidam com relações entre ramos do governo. Como o 

1 Fernando Bentes é Doutor em Direito Constitucional e Teoria do 
Estado (Puc-Rio), professor-adjunto de Direito Constitucional da 
UFRRJ e professor do mestrado em Direito da UNIPAC/MG.
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processo legislativo se desenvolve numa dinâmica eminen-
temente congressual, qualquer atuação do Supremo pode 
significar uma intromissão indevida, ilegítima ou que viola 
a separação de poderes. 

Ainda que se adote uma perspectiva aberta sobre as 
competências institucionais, sem considerá-las presas em 
definições normativas rígidas, não se pode desprezar que 
a interferência judicial neste campo tradicional de atuação 
legislativa pode despertar muitas críticas, conforme será 
efetivamente constatado na pesquisa jurisprudencial. 

Para empreender este estudo, o trabalho foi dividido 
em algumas partes. Após esta Introdução, o 2º item fará 
uma apresentação teórica do institucionalismo estratégico. 
No 3º item, será feito um esclarecimento sobre os critérios 
de pesquisa jurisprudencial. A análise institucionalista dos 
principais julgados será desenvolvida no item 4º. Por fim, 
o trabalho se concluirá num balanço final sobre o com-
portamento decisório da Corte, no item 5º.

2.2. O INSTITUCIONALISMO  
ESTRATÉGICO

Toda abordagem que estuda o modo como instituições 
podem interagir e condicionar o comportamento de indi-
víduos ou de outras organizações pode ser descrita como 
institucionalista (LEVITSKY; MURILLO, 2009, p. 117) 2.   

Utilizado em diversos campos do saber, como a Eco-
nomia, a Administração, a Sociologia e a Ciência Política,  

2 Embora alguns estudos definam “organizações” como o elemento 
subjetivo de instituições (agentes que interagem sob regras), este 
trabalho permanece perfilhado à maior parte do léxico institucio-
nalista que utiliza os termos “organizações” e “corporações” como 
sinônimas de “instituições”.
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o institucionalismo ganhou particular relevância nos es-
tudos judiciais norte-americanos partir do início do sé-
culo XX. Sob forte inspiração do realismo jurídico, estas 
análises defendiam uma postura mais pragmática e menos 
idealizada. Os juízes efetivamente criam o Direito, que 
deve ser despido de um caráter de neutralidade e mera 
interpretação técnica de normas. Aproveitando o aporte 
teórico de outras ciências, o Direito deveria sofrer uma 
renovação epistemológica e o sistema judicial não poderia 
ser compreendido isoladamente, mas dentro do concerto 
de outras instituições sociopolíticas, com as quais mantem 
uma autonomia relativa. Autores como Edward Corwin 
determinavam que a jurisdição era um exercício de apli-
cação de poder político e o constitucionalismo deveria 
ser investigado à luz das intenções situadas no contexto 
de seu desenvolvimento (CORWIN, 1934). Um ponto de 
vista estritamente jurídico não consegue enxergar que o 
exercício da jurisdição é precedido por escolhas ideológicas 
e beneficiam interesses específicos, um fato recorrente na 
história da Suprema Corte dos Estados Unidos (CLAY-
TON, 1999, pp. 16-22).

A tendência cética destes estudos realistas se aproxima-
va bastante do institucionalismo da escolha racional, uma 
corrente teórica que considera os arranjos institucionais 
como um limite estratégico-legal de comportamento de 
seus atores, compreendidos como agentes utilitários e cal-
culadores, que almejam maximizar seus ganhos e minimizar 
suas perdas. As instituições só permanecem se atingem 
um equilíbrio de interesse entre seus agentes, ou seja, se 
tornam possíveis os ganhos resultantes de trocas internas 
(FEREJOHN; KRAMER, 2002, p. 994; HALL; TAYLOR, 
2003, P. 202; WEINGAST; MARSHAL, 1988, PP. 132-163). 
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A partir da segunda metade do Século XX, esta pro-
ximidade entre o realismo jurídico e o institucionalismo 
da escolha racional inaugurou uma série de estudos estra-
tégicos sobre o comportamento judicial. Esta abordagem 
assume que os juízes são atores racionais cuja decisão é 
influenciada pelas raias formais e informais que definem 
as regras do jogo pelo poder. Julgadores não são absoluta-
mente livres e autônomos, mas condicionados por limites 
institucionais. Esta malha estrutural tem relevância porque 
fornece informações sobre o comportamento esperado e 
os efeitos de eventuais descumprimentos (PRITCHETT, 
1941, p. 890). 

Autores como Robert Dahl (“Decision Making in 
a Democracy: the Supreme Court as a National Policy-
-Maker”, em 1957), Glendon Schubert (“Judicial Deci-
sion-Making”, em 1963 e “The Judicial Mind”, em 1965) 
e Walter Murphy (“The Elements of Judicial Strategy”, 
em 1964) enfocaram o comportamento dos juízes nesta 
perspectiva agonística. A Suprema Corte foi definida como 
uma arena estrutural de disputa política, que condicionava 
a conduta dos agentes decisórios. Estes estudos questiona-
vam como o juiz da mais alta Corte dos Estados Unidos 
– “justice” – poderia ser mais eficiente em maximizar 
seus objetivos políticos utilizando seus recursos oficiais e 
pessoais. Se o cargo é instrumental e serve para o julgador 
concretizar suas preferências3, seu comportamento deve ser 
o mais racional possível, antecipando ações alheias, avalian-
do as consequências de uma decisão e até flexibilizando 

3 Neste trabalho, os termos “preferências” e “interesses” não 
assumem nenhuma conotação pejorativa. Significam apenas 
um conjunto de valores, princípios e ideologias de um ator 
decisório individual. 
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um objetivo imediato ou primário para concretizar uma 
intenção no futuro.

Dentro do debate institucionalista norte-americano, 
esta perspectiva estratégica se opõe a outra corrente de 
estudos baseada na atitude. Na análise da Suprema Corte, 
esta abordagem delineia a narrativa comportamental de 
cada “justice” como um meio de antecipação fidedigna de 
sua conduta decisória.

Embora aceite o pressuposto realista de juízes como 
maximizadores de ideologias e valores, o atitudinalismo 
assume que encontram circunstâncias plenas de concreti-
zação de seus interesses sinceros e individuais. Logo, não 
precisam interagir em nenhum jogo estratégico para afirmar 
suas preferências (SEGAL; SPAETH, 2002, p. 86; SEGAL, 
1997, p. 28; MALTZMAN; SPRIGGS; WHALBECK, 
1999, p. 43-46).

A viabilidade deste modelo depende da possibilidade 
de afirmação de preferências pessoais sem o constrangi-
mento de fatores endógenos – outros colegas julgadores 
– e exógenos – pressões de outras instituições. Portanto, o 
atitudinalismo se esforça em defender todas as circunstâncias 
criadoras de uma atmosfera de liberdade decisória, como 
a impossibilidade de recurso de suas decisões e o processo 
de escolha dos “justices”.

Com sólida carreira pregressa, os pretendentes a este 
cargo tendem a manter fidelidade aos seus princípios, in-
clusive nas oportunidades em que prestam esclarecimentos 
sobre seu comportamento futuro ao presidente e ao Senado 
(BAUM, 1999, p. 205-211). 

Além de o processo indicativo não ser eleitoralmente 
condicionado a nenhum grupo com quem se mantivesse 
compromisso, após a investidura, o vínculo às preferências 
pessoais é ainda mais reforçado pelo fato de os magistrados 
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exercerem suas funções por toda a vida4 e não terem am-
bição por outro cargo. Uma vez nomeados, não precisam 
fazer concessões em suas convicções para agradar estra-
tegicamente outros membros do colegiado ou interesses 
externos que poderiam apoiá-los em pretensões por uma 
posição superior, no futuro (SEGAL; SPAETH, 2002, p. 86; 
MALTZMAN; SPRIGGS; WHALBECK, 1999, p. 43-46) 5.

Esta conjuntura de liberdade decisória também se ve-
rifica no Brasil. Reproduzindo o mesmo critério de seleção 
dos ministros do Supremo Tribunal Federal, com indicação 
presidencial e sabatina senatorial6, a natureza fragmentada 
e pluripartidária de seu sistema político conspira para a 
indicação habitual de moderados, que possam atender às 
chancelas parlamentares de vários matizes. Este caráter 
heterogêneo do Senado Federal reforça a preferência por 
concorrentes sem posicionamentos radicais ou atividade 
partidária comprometedora e com algum renome público 
na academia ou em profissões jurídicas, o que garante a 
transparência de seu perfil aos senadores.  A nomeação 
destes candidatos em seu apogeu profissional diminui a 

4 Constituição dos Estados Unidos, art. II, seção 2.
5 Neste sentido, o ministro Marco Aurélio Mello sempre fez questão 

de enfatizar sua falta de constrangimento em ser o voto divergente 
ou compor a minoria do STF. Em resposta ao ministro Ricardo 
Lewandowski, no MI 712-8/PA, em fls. 582, afirmou: “Não ministro, 
não fique preocupado com minha posição. Não faço questão de 
formar corrente majoritária, faço questão apenas que o Presidente 
consigne - para que fique nos anais da Corte – como votei e é só.” 
Na ADIN 1.635-1, em fls. 239, o ministro Marco Aurélio Mello 
ressalvou que devia revelar sua posição divergente da maioria “não 
para que haja conhecimento de meus Pares, mas para que fique 
documentado nos anais da Corte – e estes têm uma importância 
histórica muito grande – como votei no caso concreto.”

6 Art. 101, parágrafo único, CF.
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possibilidade de que abdiquem de seus princípios e va-
lores em nome de projetos políticos de atores exógenos 
(BRINKS, 2010, p. 236-248) 7.

Além destas circunstâncias existem outros incentivos 
estruturais que contribuem para esta atmosfera de liberdade 
decisória, como a ausência de mandato fixo, com aposenta-
doria obrigatória em idade avançada, aos setenta e cinco anos8, 
e garantias judiciais de vedam a redução salarial e a remoção 
compulsória do cargo (BRINKS, 2010, p. 238-241 e 247) 9.

A despeito de todas estas circunstâncias que favore-
cem a autonomia decisória, uma discussão fundamental 
é o grau de influência que o legislativo pode exercer nas 
cortes constitucionais (DAVIDSON, 1988, pp. 96-102 e 
110) 10. Além de um enorme rol de tarefas que conspira 
para que cada poder se concentre apenas em suas próprias 
rotinas de trabalho, o institucionalismo atitudinal consi-
dera que a sintonia com a vontade parlamentar se baseia 
na falsa premissa de que as cortes constitucionais possuem 

7 Daniel Brinks ainda cita o respeito da opinião pública é outro fator 
que reforça a autonomia decisória dos ministros do STF. Segundo 
uma pesquisa encomendada pela Associação dos Magistrados Bra-
sileiros, realizada pela Opinião Consultoria e divulgada no relatório 
“A Imagem das Instituições Públicas Brasileiras”, em agosto de 
2007, 53% dos entrevistados declararam apoio ao STF, contra 45% 
aos juízes em geral.

8 Art. 40, §1º, inciso II, CF.
9 Art. 95, incisos II e II, CF. Todas estas circunstâncias que favo-

recem a autonomia dos ministros do Supremo Tribunal Federal 
são abordadas por Daniel Brinks como um reforço da autonomia 
decisória da Corte.

10 No MI 95-6/RR, em fls. 88, o ministro Francisco Rezek reco-
nheceu a pluralidade de afazeres legislativos para defender sua 
posição de não interferência do STF em matérias de competência 
do Congresso Nacional.
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uma informação completa e perfeita sobre a motivação e 
capacidade operacional do legislativo (SEGAL, 1997, p. 31). 
Se isto fosse verdadeiro, os juízes constitucionais poderiam 
ajustar ou mudar suas preferências sinceras para que não 
sofressem ameaças de retaliação congressual (SEGAL, 1999, 
p. 244; Idem, 1997, p. 35)11. 

Embora o modelo atitudinal não seja utilizado como 
ferramenta teórica deste trabalho, seu confronto com a 
perspectiva estratégica ajuda a esclarecer algumas análises 
sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Antes 
desta etapa, porém, é necessário distinguir dois enfoques 
estratégicos diferentes sobre o comportamento decisório: 
o jogo colegial e o sistema político.

2.2.1. O jogo colegial

O jogo colegial é um enfoque estratégico que aborda 
todos os aspectos endógenos envolvidos na circunstância de 
uma decisão que é tomada coletivamente, ou seja, as nor-
mas de conduta, o regimento, a agenda da corte, a opinião 
dos outros juízes, o processo de convencimento de seus 
pares e a formação do posicionamento final. Parte-se do 
pressuposto de que um sujeito conta pouco se não houver 
outros decidindo igualmente (MALTZMAN; SPRIGGS; 
WHALBECK, 1999, pp. 46-48) 12.

11 Em pesquisa empírica, Jeffrey Segal constatou esta autonomia na 
Suprema Corte ao confrontar seu posicionamento sobre direitos 
individuais e intervenção estatal na economia em comparação à 
composição ideológica dos três ramos de governo.  Como resultado, 
concluiu que as decisões dependiam apenas do perfil majoritário da 
Corte, não havendo nenhuma influência do sistema de princípios 
e ideias dos outros Poderes.

12 Na Suprema Corte, este fato é conhecido como o “Rule of Four”, 
a regra dos quatro: uma preferência só pode ser afirmada se, pelo 
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De um ponto de vista metodológico, a análise colegial 
apura mecanismos de operação, aliança e decisão, posições 
de liderança, divisões de responsabilidade e compara do-
cumentos estruturais e fundacionais – constituição, leis, 
regimentos e normas que descrevem funções e competên-
cias – com evidências que atestam se as cortes trabalham 
ou não de acordo com estes limites formais e, se não o 
fazem, como atuam legitimamente rompendo com este 
papel ou manipulando-o.

É de vital importância para a abordagem colegial 
investigar os mecanismos intestinos de decisão e troca de 
apoio, uma vez que o envolvimento na política de barganha 
de votos influencia no desfecho dos casos.

Vários estudos mostram eventos de coalizão na Corte, 
o que revela a necessidade de integração utilitária entre 
juízes, relatores e presidentes sob pena de a instituição se 
transformar numa arena descoordenada. Esta interação 
demonstra que os julgadores mudam suas preferências 
e dão votos diferentes de sua convicção pessoal. O ator 
não decide de maneira livre e isolada, porque isto pode 
significar uma carreira de derrotas sucessivas e, conse-
quentemente, de nenhuma vitória de suas convicções. 
Ele age estrategicamente para impor seus objetivos, o que 
acarreta numa série de concessões que podem variar da 
flexibilização de sua posição pessoal ou em seu abandono 
total. Quanto mais ampla é a opinião majoritária, maior 
será a necessidade de acomodação. Mesmo a divergên-
cia tende a acompanhar a mediana dos votos, para não 
causar retaliações posteriores (MALTZMAN; SPRIGGS; 
WHALBECK, 1999, pp. 51-57). A própria aderência à 

menos, outros quatro juízes decidirem igualmente, tendo em vista 
que o colegiado é composto por nove membros totais.
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tese decisória não depende apenas de um alinhamento 
ideológico, mas no fato de seu autor ter cooperado nos 
casos de interesse de um juiz ou se estabelecer um com-
promisso de fazê-lo, no futuro (MALTZMAN; SPRIGGS; 
WHALBECK, 1999, pp. 51-57).

Outro dado apontado pelas pesquisas norte-ameri-
canas é o fundamental papel exercido pela relatoria e pela 
presidência da Suprema Corte. Ambas dispõem de diversas 
prerrogativas institucionais para atingir uma harmonia de-
cisória. Em casos mais importantes, o “chief justice” pode 
até avocar a função do relator, assumindo a responsabilidade 
de redação do voto colegial (MALTZMAN; SPRIGGS; 
WHALBECK, 1999, pp. 51-57).

De modo semelhante, a relatoria dos processos de 
competência do Supremo Tribunal Federal também apre-
senta um grande potencial estratégico. Dentre suas atribui-
ções, destacam-se a narração dos acontecimentos e peças 
dos autos, a permissão de intervenções externas, como o 
amicus curiae13, a concessão de liminares14 e o voto inicial. 
Tendo em vista suas atribuições destacadas, percebe-se 
um engajamento especial dos ministros em defender suas 
posições nos casos que relatam, até porque, todas as mani-
festações colegiais tendem a satelizar a aderência ou rejeição 
à sua tese condutora, que assume uma função de estruturar 
as reflexões jurídicas, condicionar o debate e influenciar na 
repercussão do caso e na própria decisão final.

13 O amicus curiae como recurso estratégico pode ser conferida no MS 
32.033/DF, em fls. 9-31.

14 A concessão de liminares como um meio de garantia de preferên-
cias ou de constranger o colegiado a aceitá-las pode ser constatada 
no MS MC 21.754-5/RJ e no MS MC 32.033/DF, em que os 
ministros-relatores tomaram decisões isoladas em descompasso com 
a jurisprudência do Tribunal.



47

Outra função importante da relatoria é a prerrogativa 
de elaborar a ementa e o acórdão decisório, que servem 
como um precedente que inspira julgamentos futuros de 
todo o Poder Judiciário e do próprio Supremo Tribunal15. 
Ainda que sua redação dependa da anuência dos demais 
ministros16, não se deve desprezar a autonomia do relator 
em sintetizar a decisão e seus fundamentos, pois este ato 
contém o poder de comunicar uma vontade coletiva com 
seus termos, em suas próprias palavras e mediante seus 
critérios de escrita ou de seleção de trechos dos votos dos 
demais juízes constitucionais. 

Este relevante papel da relatoria mostra que há um 
custo, um peso pelo voto discordante e pela alienação 
completa de questões estratégicas. Sem o reconhecimento 
da alteridade, uma preferência individual dificilmente se 
concretizará num órgão colegiado (MALTZMAN; SPRI-
GGS; WHALBECK, 1999, pp. 57-59).

Na Suprema Corte dos Estados Unidos, há uma difi-
culdade maior de se vasculhar todos os fatores que podem 
influenciar numa decisão colegiada, uma vez que delibera 
em caráter secreto. Todo o conflito de ideias e interesses 
entre os “justices” é protegido da repercussão externa pelo 

15 Tal posição estratégica foi comprovada no MS 20.257-2/DF. Embora 
tenha elaborado a ementa de acordo com a decisão majoritária, o 
ministro-relator para o acórdão, Moreira Alves, fez questão de redigir 
um parágrafo que previa a possibilidade de mandado de segurança 
contra a inconstitucionalidade no processo legislativo, uma posição 
negada pelo ministro Soares Munhoz e não abordada no voto dos 
demais membros do colegiado. Esta previsão serviu de base decisória 
para o ministro-relator Gilmar Mendes conceder a liminar no MS 
MC 32.033/DF, em fls. 9. No julgamento final do MS 32.033/DF, 
em fls. 32, o ministro-relator voltou a citar o precedente fixado no 
MS 20.257-2/DF.

16 Art. 98, parágrafo único, RISTF.
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manto institucional do sigilo decisório. No entanto, o cará-
ter público das sessões de julgamento do Supremo Tribunal 
Federal cria um campo bastante fértil para o jogo colegial. 

Ao contrário do confinamento da Suprema Corte, tudo 
que é declarado em Plenário ganha repercussão pública, o que 
pode variar de acordo com a gravidade do caso. Na verdade, a 
própria exposição oral dos votos transforma as diferenças entre 
os ministros num debate retórico aberto. O duelo de ideias e 
posições é inerente ao próprio sistema, o que contribui para 
a adoção de táticas de convencimento específicas.

De fato, a pesquisa jurisprudencial constatou que esta 
publicidade cria um verdadeiro palco que os atores deci-
sórios exploram estrategicamente para constranger seus 
pares a seguirem um entendimento. Os ministros usam a 
possibilidade de crítica da opinião pública como um me-
canismo de coação interna17.

Dentre estes expedientes estratégicos utilizados pelos 
ministros do Supremo Tribunal Federal, a pesquisa juris-
prudencial evidenciou o uso de declarações apelativas18 
e o recurso a conceitos abstratos cujo significado foi in-
tensamente disputado pelos julgadores, como as acepções 
sobre Constituição19, separação de poderes20, a maioria e a 
minoria21, democracia22, as questões políticas, regimentais ou 
interna corporis23, o papel e as competências do Judiciário, do 

17 MS 32.033/DF, processo eletrônico, p. 32.
18 MS 22.503-3/DF, fls. 458; MS MC Ag. Reg. 31.816/DF, processo 

eletrônico, p. 92.
19 MS 22.503-3/DF, fls. 456-479.
20 MS Ag. Reg. 21.754-5/RJ, fls. 328.
21 MS MC Ag. Reg. 31.816/DF, fls. 11, 17-24, 92 e 95.
22 MS 22.503-3/DF, fls. 456-479.
23 MS 22.503-3/DF, fls. 411; MS MC Ag. Reg. 31.816/DF, fls. 31 e 46; 

MS 22.503-3/DF; MS Ag. Reg. 21.754-5/RJ; MS 22.183-6/DF. 
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próprio Supremo Tribunal Federal e do Legislativo24. Com 
um sentido extremamente aberto, estes termos servem para 
legitimar todo tipo de interpretação, além de rechaçar ou 
acuar alguns posicionamentos.

Além de favorecer pesquisas colegiais, este modelo 
aberto de julgamento também facilita uma abordagem 
estratégica voltada um cenário maior de instituições e 
influências, tema do próximo item.

2.2.2. O sistema político

Neste enfoque, a ação do juiz singular é situada na 
perspectiva da corte, que atua como um ator estratégico 
uno e mantém relações com várias outras instituições. Suas 
decisões são o resultado da interação política com outros 
grupos de poder, como o legislativo, o executivo, buro-
cracias especializadas, a mídia, corporações econômicas, 
sindicatos e associações religiosas, num processo de retro-
alimentação aberto a informações e estímulos exógenos 
que, por sua vez, cobram certos posicionamentos. Nesta 
dinâmica, os juízes constitucionais conseguem apurar sua 
sensibilidade e responsividade no horizonte de aceitação 
ou rejeição de várias entidades (CLAYTON; GILLMAN, 
1999, p. 35).

De modo destacado entre todos os grupos de interesse, 
os casos de alta repercussão na mídia podem trazer impor-
tantes oportunidades históricas para as cortes constitucio-
nais reafirmarem sua natureza representativa e sua ordem 
de importância no concerto de instituições políticas. Nestas 
ocasiões especiais, a imprensa se apresenta como porta-voz 
da opinião pública e reivindica que as decisões judiciais se 

24 MS Ag. Reg. 20.257/DF, fls. 75; MS Ag. Reg. 21.754-5/RJ, fls. 319 
e 328; MS 22.503-3/DF, fls. 456 e 510.
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direcionem num determinado sentido, o que pode trazer 
uma grande influência sobre o balanço decisório (BYBBE, 
1999, p. 231-232). 

Inúmeros julgados identificaram esta forte preocu-
pação do Supremo Tribunal Federal com a repercussão 
midiática de suas decisões. Além de diversas referências 
ao noticiário da imprensa, em vários processos, os mi-
nistros reservaram parte de seu voto para respondê-la 
direta e expressamente25.

Além da mídia, somente as manifestações de parla-
mentares e autoridades do Congresso Nacional serviram 
como base de debate, crítica ou reforço de teses discutidas 
pelo colegiado26. O estudo de todas estas pressões exógenas 
demonstra que as cortes constitucionais não estão isoladas, 
mas interagem com diversos atores que servem como fontes 
informacionais e exigem determinados comportamentos. 
Se não buscar uma compatibilização das preferências endó-
genas com estes grupos sociais e institucionais, um tribunal 
pode sofrer o risco de retaliações externas que abalam sua 
autoridade (EPSTEIN; KNIGHT, 1999, pp. 215-228).

Sob a mesma ótica de preservação institucional, res-
salta-se o papel assumido pelo juiz-presidente da Suprema 
Corte, que explora a unanimidade como um meio de 
aumentar a confiança no tribunal. Um julgamento im-
popular pode ser menos grave se a opinião for unânime, 
porque isto demonstra maior consenso e certeza quantos 
aos fundamentos decisórios.

O juiz-presidente tem um apreço institucional maior 
do que seus pares com a harmonia interna, a repercus-
são na opinião pública e o alinhamento com o sistema 

25 MS MS 32.033/DF, processo eletrônico, p 32.
26 MS Ag. Reg. 21.754-5/RJ, fls. 285.
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político. Por isso, não busca apenas preferências pessoais, 
mas a estabilidade da Corte durante sua chefia (DAVIS, 
1999, PP. 135-140). 

Esta preocupação da presidência também foi veri-
ficada em alguns julgados do Supremo Tribunal Federal, 
seja pelo esforço em responder especificamente às críticas 
da imprensa, seja para esclarecer detalhadamente suas 
próprias decisões27.

Um enfoque teórico mais específico do sistema po-
lítico recorta apenas as relações do judiciário com o le-
gislativo, numa espécie de jogo estratégico entre poderes. 
Como premissa fundamental, esta perspectiva assume que 
a antecipação de ações legislativas força uma coletivida-
de de julgadores a ajustar suas preferências para impedir 
comportamentos que minam sua autoridade institucional 
(SPILLER; RICHMAN; BERGARA, 2003, p. 267).

Nesta perspectiva, os atores decisórios não são con-
dicionados apenas por suas preferências, mas também pelo 
grau de retaliação legislativa, o que une todo o colégio de 
julgadores numa preocupação compartilhada (HELMKE; 
STATON, 2010, p. 539). Um tribunal desgastado por 
ataques parlamentares não conseguirá atingir ou manter 
um grau de autonomia suficiente para que seus membros 
operem de maneira livre e autêntica (CLARK, 2009, p. 
972; SEGAL; LINDQUIST, 2010, pp. 2-14).

O exercício da jurisdição e a legislação são vetores que 
compõem o comportamento típico de cada poder, que não 
são livres para decidir, mas constrangidos por elementos 
institucionais exógenos.

Uma crítica legislativa exacerbada pode alertar que a 
corte constitucional não está ancorada na sociedade, o que 

27 MS 32.033/DF, processo eletrônico, p. 32.
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acarretaria numa erosão de sua confiança pública (CLARK, 
2009, pp. 972-978). Além de despertar a atenção sobre seu 
descolamento com anseios populares, ataques parlamentares 
agudos e diretos, reverberados pela mídia em escala nacional, 
podem lançar uma sombra de dúvida sobre sua legitimi-
dade decisória. Discussões sobre projetos normativos que 
limitam o poder dos juízes constitucionais têm o mesmo 
potencial simbólico de corroer seu prestígio. Ainda que estas 
censuras possam remanescer como ameaças retóricas e não 
efetivas, o grau de periculosidade que representam para a 
integridade da corte não pode ser desprezado (CLARK, 
2009, pp. 972-978; SEGAL; LINDQUIST, 2010, pp. 2-4).

Nestas conjunturas de constrangimento, há uma ação 
que representa uma possibilidade mais concreta de restri-
ção da corte constitucional como ator político efetivo, a 
evasão legislativa, que se configura na perversão completa 
dos termos de uma decisão, numa atitude frontal de desafio 
a sua autoridade.

Porém, em algumas situações, este comportamento 
nem precisa ser flagrante. Por meio de provisões normativas 
abstratas, singelamente discordantes, imprecisas, ambíguas 
ou até pela omissão, os legisladores podem burlar com-
pletamente a deliberação das cortes de modo indireto, 
o que reduz a possibilidade de críticas por desrespeito à 
competência de outro poder (ESKRIDGE, 1991, p. 332; 
VANBERG, 2001, pp. 347 e 348) 28.

28 Georg Vanberg cita um exemplo deste comportamento evasivo na 
Alemanha, quando a Corte Constitucional Federal invalidou uma 
norma que estabelecia o critério de pelo menos 2% de votos parla-
mentares para que um partido recebesse verbas do fundo partidário 
público. No entanto, o Legislativo aprovou outra lei em termos 
diferentes, que fugia da invalidação, mas permanecia discriminando 
agremiações políticas menores, ao estabelecer uma bonificação aos 
partidos que recebessem quantidades maiores de votos. 
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A evasão legislativa é um padrão recorrente em um 
cenário de supremacia legislativa, quando os parlamentares 
são capazes de cumprir sua agenda política sem considerar as 
preferências das cortes constitucionais. O legislador não vê 
maiores problemas em aprovar qualquer ato ou escapar de 
sua invalidação judicial (ROGERS, 2001, p. 92; VANBERG, 
2001, pp. 352-354). 

Nesta conjuntura, os tribunais constitucionais possuem 
reticências em anular ações parlamentares, pois o risco de 
evasão legislativa é muito grande. Se ocorrer, a corte perderá 
duplamente: sua preferência será esvaziada e sua autoridade, 
abalada. Porém, se reconhecer a regularidade de uma lei, 
estará renunciando ao seu interesse, mas eliminará a hipótese 
de evasão e, consequentemente, de fraqueza institucional. 
Sendo assim, esta será a situação mais vantajosa e com 
risco menor, por isso, provavelmente irá validar a norma, 
assumindo um caráter submisso (VANBERG, 2001, p. 350).

Para não ofender os interesses legislativos e, ao mesmo 
tempo, reduzir críticas difusas por sua omissão, a corte pode 
se escorar mecanismos de sofisticação decisória, como a 
rejeição de sua competência para avaliar o caso ou limi-
tando seu julgamento a aspectos tecnicistas ou formalistas 
(CLARK; FREIDMAN; HARVEY, 2006, pp. 534-537).

Neste cenário de supremacia legislativa, a antecipação 
do comportamento parlamentar promove a renúncia de 
interesses individuais e a valorização de comportamentos 
estratégicos coletivos que resguardam a corte e criam a 
antessala de um cenário benfazejo. A proteção e o fortale-
cimento da instituição se transformam em metas imediatas, 
sem as quais um projeto de poder de longo prazo seria 
inviável. Esta autocontenção é uma precondição ou uma 
etapa necessária para que juízes constitucionais possam 
desfrutar de uma atmosfera posterior e permanente de 
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liberdade decisória. Em circunstâncias de supremacia le-
gislativa, a preservação da autoridade da corte é um meio 
para que os julgadores possam agir de maneira autônoma 
na afirmação de suas preferências (CLARK, 2009, pp. 972).

Após esta contextualização teórica, o próximo item 
explicará os critérios de seleção da jurisprudência a ser 
analisada pelo institucionalismo estratégico.

2.3. OS CRITÉRIOS DE PESQUISA

A análise do comportamento estratégico do Supremo 
Tribunal nos processos de cassação de mandato parlamentar 
foi realizada através dos acórdãos decisórios da Corte, uma 
fonte primária de pesquisa que assume relevância ao expor 
a vontade institucional oficial29.

Para que estes documentos fossem avaliados de ma-
neira mais detalhada, apenas alguns julgados foram sele-
cionados, seguindo o critério de importância na fixação 
ou inversão da jurisprudência sobre o tema.

A consulta começou pelos processos mais recentes 
e continuou até os mais antigos, investigando-se quais 
precedentes eram amplamente referenciados ao longo do 
tempo. Assim, foi possível constatar e selecionar quais jul-
gados apresentaram uma relevância jurisprudencial maior, 
seja por fixarem um precedente, seja por inverterem um 
posicionamento consolidado. 

29 Toda a consulta jurisprudencial foi realizada por meio dos acórdãos 
decisórios, que reúnem o relatório de todo o processo, o debate 
dos ministros em Plenário, o voto de cada um deles, a ementa, 
que sintetiza os argumentos utilizados, o critério de aprovação – 
por maioria ou unanimidade – e a deliberação final. O acesso foi 
franqueado pelo endereço eletrônico oficial do Supremo, seja na 
página de consulta do andamento processual ou do inteiro teor dos 
acórdãos: <www.stf.jus.br/portal/processo/pesquisarProcesso.asp>  
e <www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/pesquisarInteiroTeor.asp>. 
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Apesar de a pesquisa ter se desenvolvido de maneira 
retroativa, para facilitar o entendimento, a narrativa do texto 
se desenvolverá de modo crescente, do caso mais antigo, 
em 1991, ao mais novo, em 2007.

A seleção de julgados ficou adstrita ao momento 
posterior à Constituição Federal de 1988. Esta demarca-
ção cronológica respeita a relevância que a jurisprudência 
política atribui ao cenário normativo-estrutural em que se 
desenvolvem os estudos das dinâmicas interinstitucionais. 
Atores individuais e organizações nunca se relacionam no 
vácuo, mas a partir de limites normativos que condicio-
nam o jogo de poder no tempo. Portanto, a periodização 
da pesquisa não poderia escapar da quadra inaugurada na 
promulgação do texto constitucional vigente.

Este marco temporal só foi flexibilizado uma única, 
vez, no estudo do Mandado de Segurança 20.257/DF, 
em 1980. Não havia como estudar os casos posteriores 
sem abordar este importante julgado que fixou um pa-
râmetro decisório. 

Como a análise se restringiu ao comportamento 
estratégico do Supremo em relação ao Congresso Nacio-
nal, os julgados sobre legisladores estaduais e municipais 
foram descartados. 

2.4. O JULGAMENTO ESTRATÉGICO  
DO PROCESSO LEGISLATIVO NO  
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O processo legislativo é regulado pela Constituição 
Federal e pelo Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, do Senado Federal e do Congresso Nacional30, que 

30 Art. 59 ao art. 69 da CF; Resolução do Congresso Nacional nº 1 
de 1970; Resolução do Senado Federal nº 93 de 1970; Resolução 



56

especificam as diferentes espécies normativas e traçam as 
linhas mestras de como devem ser aprovadas.

Como a criação das leis se constitui na função mais 
natural e típica do Congresso Nacional, a intervenção do 
Supremo Tribunal Federal neste processo se transforma num 
tema extremamente sensível nas relações interinstitucionais.

Sob a égide da Constituição de 1967, o Mandado 
de Segurança 20.257/DF, julgado em 8 de outubro de 
1980, tratou de um projeto de emenda constitucional 
que prorrogava o mandato de vereadores e prefeitos de 
dois para quatro anos, o que, segundo os impetrantes, 
os senadores Itamar Franco e Antônio Mendes Canale, 
violaria o princípio republicano de periodicidade e não 
perpetuação no poder31. 

Esta possibilidade de intervenção na esfera legisla-
tiva mostrou divergência entre os ministros, dos quais se 
reproduzem duas posições antagônicas.  Nas palavras do 
ministro Soares Muñoz:

“a pretendida intervenção do Supremo Tribu-
nal Federal no processo legislativo, de forma a 
impedir que o Congresso Nacional pratique ato 
de ofício, que lhe é privativo, vale dizer, discuta, 
aprove ou não, e promulgue emenda constitu-
cional, exorbita do controle que a Constituição 
Federal atribui ao Poder Judiciário.”32

Contrariamente, o ministro Moreira Alves, relator 
para o acórdão, defendeu o controle preventivo do pro-
cesso legislativo:

da Câmara dos Deputados nº 17 de 1989.
31 MS 20.257/DF, fls. 314-324.
32 MS Ag. Reg. 20.257/DF, fls. 75.
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“E cabe ao Poder Judiciário, nos sistemas em 
que o controle de constitucionalidade lhe é 
outorgado – impedir que se desrespeite a Cons-
tituição. Na guarda da observância desta, ele está 
acima dos demais poderes, não havendo, pois, 
que falar-se, a esse respeito, de independência 
dos poderes.”33

Apesar de alguma discordância colegial, o Supremo 
Tribunal Federal estabeleceu um “leading case” que garantia 
a possibilidade de um parlamentar propor um mandado 
de segurança contra ato inconstitucional que violasse o 
processo legislativo34. No entanto, a segurança não foi con-
cedida, pois prevaleceu o entendimento de que o princípio 
republicano não havia sido violado35. A Corte favorecia a 
vontade majoritária do Congresso Nacional, mas sofisticava 
sua decisão para assegurar uma competência que poderia 
ser exercida em ocasião posterior.

Porém, em vários processos, esta interferência no 
nascedouro normativo esbarrou na questão prejudicial da 
conversão do projeto normativo em lei36 e na recusa do 

33 MS 20.257/DF de 08/10/1980, Min. Moreira Alves, fls. 338.
34 O STF entendeu que o mandado de segurança seria um instru-

mento de defesa do direito público subjetivo do parlamentar em 
não participar de processo legislativo inconstitucional. MS 20.257/
DF, fls. 312 e 313. No mesmo sentido, o MS 20.452-4/DF, fls. 174 
a 179 e o MS 32.033/DF, processo eletrônico, p. 45.

35 MS 20.257/DF, fls. 312,313 e 339.
36 Quando o projeto normativo impugnado se transforma em lei 

durante o curso do processo judicial, o STF considera seu pedido 
prejudicado, pois se conhecesse o mandado de segurança, estaria 
lhe emprestando a função de ação direta de inconstitucionalidade, 
para a qual o parlamentar-impetrante seria ilegítimo, à luz do art. 
103, incisos I a IX, da CF/88. MS 21.648-4/DF, julgado em 5 de 
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Supremo em interferir em questões interna corporis, base-
adas na competência privativa das Casas Legislativas em 
interpretar seus regimentos internos37. 

No Mandado de Segurança 21.754-5/RJ, julgado em 
7 de outubro de 1993, os deputados federais Luiz Alfredo 
Salomão, Hélio Bicudo, Miguel Arraes e Aldo Rebelo 
questionaram ato de convocação de Sessão Extraordinária 
para proceder à Revisão da Constituição Federal, pois 
alegaram um quórum inferior ao estabelecido pelo Regi-
mento Comum do Congresso Nacional38.

Evidenciando a posição estratégica que o jogo co-
legial atribui à relatoria, o ministro Marco Aurélio Mello 
concedeu o pedido em caráter liminar, pois não entendeu 

maio de 1993; MS 22.442/DF, julgado em 5 de agosto de 1999. 
Argumento semelhante já havia sido levantado pelo ministro Décio 
Miranda, no MS 20.257/DF, fls. 325, quando alegou igual preju-
dicialidade com a aprovação da Emenda Constitucional nº 14 de 
09 de setembro de 1980 durante o curso do processo. No mesmo 
sentido, a Súmula 266 do STF, estabelece que “Não cabe mandado de 
segurança contra lei em tese.”. No MS 21.311/DF, julgado em 13 de 
maio de 1999, foi contestado o Projeto de Emenda Constitucional 
nº 1 de 1988, que propunha a instituição da pena de morte no país. 
Neste caso, o resultado foi o mesmo, mas por um motivo inverso: 
como o projeto foi inadmitido por unanimidade na Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e, em seguida, 
arquivado, o mandado de segurança foi julgado prejudicado.

37 MS 22.503-3/DF, julgado em 8 de maio de 1993;  MS Ag. Reg. 
21.754-5/RJ, julgado em 7 de outubro de 1993; MS 22.183-6/DF, 
julgado em 05 de abril de 1995; MS 24.356-2/DF, julgado em 13 
de fevereiro de 2003; MS 26.062-9/DF, julgado em 10 de março 
de 2008.

38 Tratava-se da violação do art. 28 do RICN: “Art. 28. As sessões 
somente serão abertas com a presença mínima de 1/6 (um sexto) 
da composição de cada Casa do Congresso.” MS Ag. Reg. 21.754-
5/RJ, fls. 281.
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que a temática envolvia um juízo político de conveni-
ência e oportunidade do legislador, mas sim a agressão 
regimental, o que ensejaria o controle judicial, a defesa 
da ordem jurídica e do processo legislativo contra sua 
substituição “por critérios que variem ao sabor das forças 
políticas em conflito.”39

Anos depois da decisão, o ministro Sepúlveda Pertence 
fez referência à ressonância deste processo e às possibilida-
des de retaliação legislativa: “se fizeram notórias as reações 
de setores dominantes da Câmara dos Deputados contra 
o deferimento da liminar pelo Ministro Marco Aurélio 
no MS 21.754”40

De fato, a Mesa do Congresso Nacional manifes-
tou-se nos autos em tom elevado, alegando que o Poder 
Legislativo “não pode continuar com seus trabalhos 
suspensos diante da Nação estarrecida, da economia trau-
matizada pelas incertezas institucionais e da reputação 
externa do País abalada pelo conflito de dois Poderes 
da República.”41

À exceção do ministro-relator, todos os demais mi-
nistros acolheram o recurso à liminar42e não conheceram 
do mandado de segurança. Apelando que o Supremo não 
mudasse sua jurisprudência interferindo em questões po-
líticas, o ministro Francisco Rezek fez referência à história 

39 MS Ag. Reg. 21754-5/DF, fls. 289 e 299.
40 Este comentário foi feito no MS Ag. Reg. 23.466-1/DF, julgado 

em 16 de junho de 1999, portanto, seis anos depois do MS 21.754-
5/RJ, decidido liminarmente no dia 5 de outubro de 1993, e em 
caráter final, em 7 de outubro do mesmo ano. 

41 MS Ag. Reg. 21.754-5/RJ, fls. 285. 
42 O recurso tratava-se de um agravo regimental, interposto para 

impugnar decisões tomadas individualmente pelo relator de 
outro recurso.
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institucional da Corte e afirmou que o judiciário no Brasil 
já possuía muitas competências: 

“Esta não é uma casa de invenção recente. O 
Supremo Tribunal Federal existe há 164 anos, 
ao longo dos quais foi possível, em repetidas 
ocasiões, debater e decidir sobre o tema da re-
gência constitucional dos poderes do Estado 
– mais exatamente, desde o advento do regime 
republicano, sobre a partilha horizontal do poder 
público entre o Congresso Nacional, o governo 
e autoridade judiciária.”43

“Este é um dos países em que se terá chegado 
mais longe – em processo que começa no final 
do século passado e se estende ao longo deste 
século – na extensão da prerrogativa jurisdicional 
e, pois, na redução ao extremo daquilo que se 
exclui da análise judiciária.”44

Seguindo a mesma linha argumentativa, o ministro 
destacou o modo como a estrutura institucional influen-
cia na dinâmica entre os poderes, comparando o modelo 
brasileiro com o de países parlamentaristas:

“Pondero que não estamos sós; este país não é 
uma ilha de isolamento, e quando estimo que 
não deveríamos levar mais longe ainda o alcance 
do controle judiciário estou sendo motivado 
pela consideração de que a larga maioria numé-
rica dos países hoje existentes no mundo sequer 
conhece a ideia do judicial review. São países 

43 MS Ag. Reg. 21.754-5/RJ, fls. 318.
44 MS Ag. Reg. 21.754-5/RJ, fls. 319.
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praticantes do parlamentarismo. São países que 
por razões históricas e vezo local se conformam 
com um regime de assembleia; são países onde, 
em linhas gerais, o governo não é mais que uma 
comissão executiva do parlamento, e onde a 
autoridade judiciária faz apenas o que fazia no 
Império do Brasil: resolver assuntos criminais e 
assuntos civis dos particulares entre si, por amor 
dos seus interesses privados.”45

Embora reconheça a filiação norte-americana, o mi-
nistro conclui por ressalvar as características próprias do 
modelo presidencialista brasileiro:

“Certo que aquele não é o nosso modelo. O 
modelo que dotamos com a República é o dos 
Estados Unidos da América, onde não é muito 
o que tradicionalmente escapa do controle da 
justiça, porque confinado do domínio político.”46

“Mas aí ficamos. (...) Preservamos, pois, nosso 
sistema, onde os poderes do Estado são três – 
independentes, horizontais, harmônicos. Não 
acho que tenha cabimento estendermos, além 
de seus já largos limites tradicionais, o domínio 
do judicial review interferindo sob provocação 
da minoria em procedimentos de estrita índole 
congressual.”47

Este mandado de segurança foi decidido de maneira 
muito célere, com um intervalo de apenas quatorze dias 

45 MS Ag. Reg. 21.754-5/RJ, fls. 325 e 326.
46 MS Ag. Reg. 21.754-5/RJ, fls. 326.
47 MS Ag. Reg. 21.754-5/RJ, fls. 328.
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até seu julgamento final pelo Plenário, o que demonstra o 
empenho do Supremo em resolver a paralisia institucional 
que a liminar do ministro-relator causou ao Congresso 
Nacional48. Diante de possíveis retaliações legislativas, a 
Corte preservou sua integridade institucional com ex-
trema velocidade.

No Mandado de Segurança 22.503-3/DF, dezoito 
parlamentares alegaram ofensa ao processo legislativo e ao 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados na votação 
da reforma da previdência, o Projeto de Emenda Consti-
tucional nº 33-A de 199549. 

Em decisão liminar de 12 de abril de 1996, o ministro 
Marco Aurélio Mello mais uma vez comprovou a impor-
tância colegial da relatoria ao acolher o pedido, determi-
nando a suspensão do trâmite do Projeto50. Sozinho, mas em 
posição extremamente estratégica, o ministro interrompeu 
completamente o processo legislativo.

Tendo em vista este impasse interinstitucional, o Man-
dado de Segurança foi ao julgamento pelo Plenário de forma 
rápida, em menos de um mês após a liminar, em 8 de maio 
de 199651. A maioria dos ministros rejeitou a verificação  

48 Numa ordem cronológica: em 22 de setembro ocorreu a Sessão 
impugnada; em 23 de setembro o Mandado de Segurança foi 
impetrado; em 5 de outubro a liminar foi concedida; em 6 de 
outubro foi interposto o agravo regimental; e em 7 de outubro 
houve o julgamento final. Todos os andamentos no ano de 1993. 
Em seu voto, o ministro Francisco Rezek chega a se referir à 
“hora urgente” da decisão do mandado de segurança. MS Ag. 
Reg. 21.754-5/RJ, fls. 301.

49 MS 22.503-3/DF.
50 MS 22.503-3/DF, fls. 402.
51 Na ordem cronológica, no ano de 1996: a distribuição do processo 

foi feita em 11 de abril, a liminar foi concedida no dia seguinte e 
o julgamento, em 05 de maio.
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de qualquer violação regimental, por se tratar de um as-
sunto interna corporis do legislador52. Este posicionamento 
se solidificou na ementa do acórdão e serviu de parâmetro 
para embasar outros julgados posteriores à decisão53.

Voto vencido, o ministro-relator Marco Aurélio Mello 
permaneceu fiel ao que estabelecera na concessão da li-
minar ao indicar a manipulação conceitual estratégica de 
seus pares: 

“As regras norteadoras do referido processo 
existem para serem respeitadas, pouco im-
portando as consequências práticas e políticas 
daí decorrentes. A não se entender assim, a 
concluir-se que, diante de alegado quadro de 
abandono ao que nelas se contém, Deputados 
que formaram em corrente minoritária so-
mente podem vir a se lamentar, é reconhecer 
a magia do rótulo interna corporis, elevando-o 
a dogma, transformando a maioria no soberano 
absoluto, passando a ter a faculdade de respeitar, 
ou não, o Direito objetivo, as regras disciplina-
doras do processo legislativo.”54

O ministro-relator ainda tornou clara sua preocupa-
ção com a autoridade institucional do Supremo Tribunal, 

52 No MS 22.503-3/DF, os ministros Maurício Corrêa, fls. 436, Fran-
cisco Rezek, fls. 444, Carlos Velloso, fls. 449, Octávio Gallotti, fls. 
484, Sydney Sanches, fls. 486, Néri da Silveira, fls. 493-502, Moreira 
Alves, fls. 504 e 505 e Sepúlveda Pertence, fls. 507-514, defenderam 
que apenas uma suposta violação da Constituição poderia ser ava-
liada, rejeitando a interferência judicial em questões interpretativas 
regimentais, da esfera interna do Poder Legislativo.

53 Neste sentido, o MS 22.494-1/DF, julgado em 19 de dezembro de 
1996, em fls. 374, 394 e 439. 

54 MS 22.503-3/DF, fls. 411.
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apelando que o Plenário fosse mais incisivo na definição 
da margem de competência, reação e intervenção diante 
das reformas constitucionais que se avizinhavam nos anos 
vindouros55. Diante da fixação de uma posição interventiva 
moderada, a Corte poderia ter problemas para exercer sua 
jurisdição em processos semelhantes no futuro.

Embora tenha rejeitado a interferência em matéria in-
terna corporis, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre 
a possibilidade de conhecer o mandado de segurança para 
apurar a suposta violação do art. 60, §5º, da Constituição 
Federal56. Como um substitutivo ao Projeto de Emenda 
havia sido rejeitado pela Casa, os impetrantes do Mandado 
de Segurança condenavam que pudesse haver a votação da 
reforma da previdência na mesma sessão legislativa57. 

Para defender que o Plenário apreciasse esta violação, o 
ministro Celso de Mello baseou a intervenção da Corte na 
Constituição e na democracia, um recurso que a abordagem 
colegial qualificaria como uma tática de referência abstrata 
a valores para angariar legitimidade à sua preferência:

“A questão básica, que se coloca neste mo-
mento no presente mandado de segurança, 
consiste em definir os limites da atuação insti-
tucional do poder judiciário, nomeadamente 
do Supremo Tribunal Federal”58

55 MS 22.503-3/DF, fls. 400.
56 Art. 60, § 2º, CF: “A matéria constante de proposta de emenda 

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova 
proposta na mesma sessão legislativa”. A sessão legislativa como um 
período anual de trabalhos parlamentares, está previsto no art. 57, 
caput, da CF. MS 22.503-3/DF, fls. 555.

57 MS 22.503-3/DF, fls. 387-391.
58 MS 22.503-3/DF, fls. 456.
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“Desse modo, eventuais decisões proferidas por 
esta Corte, no específico desempenho de sua 
magna função institucional de fazer prevalecer, 
sempre, a superioridade irrecusável de nossa 
Constituição – inclusive no que se refere ao 
direito dos legisladores à fiel observância 
do devido processo –, não podem ser quali-
ficadas como gesto de interferência indevida do 
Supremo Tribunal Federal na esfera de atuação 
do Congresso Nacional.”59

“A opção do legislador constituinte pela concep-
ção democrática do Estado de Direito – onde 
o legislador e o Judiciário desempenham 
papel preponderante – não pode esgotar-se 
numa simples proclamação retórica. A opção 
pelo Estado democrático de direito há de 
ter conseqüências efetivas no plano de nos-
sa organização política, na esfera das relações 
institucionais entre os poderes da República e 
no âmbito da formulação de uma teoria das 
liberdades públicas. Em uma palavra: ninguém 
se sobrepõe aos princípios consagrados 
pela Constituição.”60

“Tenho enfatizado, em diversos votos que já 
proferi no Supremo Tribunal Federal – e dos 
quais guardo firme convicção – que os po-
deres do Legislativo, em nosso sistema cons-
titucional – tanto quanto os do Executivo e 
do Judiciário – são essencialmente definidos e 
limitados pela própria Carta Política.”61

59 MS 22.503-3/DF, fls. 458.
60 MS 22.503-3/DF, fls. 477.
61 MS 22.503-3/DF, fls. 479.
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Em posição muito mais cuidadosa, cioso da inconveni-
ência institucional de interferência da Corte no Legislativo, 
o ministro Sepúlveda Pertence se escorou em razões práticas 
e no mesmo apelo a um conceito abstrato de Constituição 
que o ministro Celso de Mello, porém, em sentido oposto:

“Mas, na verdade, é preciso ponderar, que, efe-
tivamente, nas linhas em que se pôs a questão, 
o da existência de um direito público subjeti-
vo de cada congressista ao que se chamou do 
‘devido processo legislativo’, a doutrina dos 
dois magníficos votos, data vênia, converte-
ria o Supremo Tribunal Federal numa câmara 
revisora de toda a elaboração legislativa pelo 
Congresso Nacional.
Com efeito, será rara a proposição que divida 
o politicante Congresso onde não haja, criada 
pela notável imaginação criadora dos grandes 
parlamentares, uma polêmica regimental que 
viria a ter a esta Casa.
Não creio vá a este ponto o judiciarismo da 
nossa Constituição, ainda que não me proponha 
a estabelecer, com pretensões de rigor acadêmico 
(em relação às quais, ando cada vez mais céti-
co), um critério a priori, uma base dogmática 
inequívoca para dimensionar essa contenção do 
Poder Judiciário.”62

A despeito do recurso a conceitos abstratos de Consti-
tuição que o jogo colegial considera como um mecanismo 
de constrangimento coletivo, o pano de fundo dos debates 
ministeriais sempre perpassou a definição de uma margem 
de ação institucional do Supremo Tribunal Federal.

62 MS 22.503-3/DF, fls. 510.
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Embora tenha conhecido o Mandado de Segurança 
para apurar a suposta violação inconstitucional do processo 
legislativo, a Corte assumiu as alegações da Presidência da 
Câmara de que a continuidade do trâmite de votação se 
baseava numa emenda aglutinativa de diversas propostas, 
que não guardava correspondência com o substitutivo re-
jeitado – este sim, impassível de reapresentação na mesma 
sessão legislativa. Sendo assim, a desaprovação anterior não 
viciava todo o Projeto de Emenda e a ação foi indeferida63.

Nas sessões de 7 e 8 de março de 2012, o Supremo Tri-
bunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
4.029/DF, proposta pela Associação Nacional dos Servidores 
do Ibama contra a Lei nº 11.516 de 2007, que criou o Ins-
tituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade64.

A Corte reconheceu que a Constituição Federal bus-
cou ampliar os canais democráticos de provocação da juris-
dição constitucional abstrata, com a necessária superação de 
sua jurisprudência restritiva da legitimidade de associações 
nas ações diretas65. No entanto, declarou sua insuficiência 
técnica e incapacidade institucional em apreciar a conve-
niência da gestão do Sistema Nacional de Meio Ambiente 
e, por conseguinte, da criação do Instituto66.

O maior debate se concentrou no fato de a Lei nº 
11.527 ter se originado da Medida Provisória nº 366 
de 1997, apreciada pelo Plenário com base em um re-
latório singular de parlamentar, de acordo com disposi-
tivo regimental67, mas em descumprimento à exigência  

63 MS 22.503-3/DF, fls. 447-455, 481-483, 529, 534 e 542-544.
64 ADIN 4.029/DF, processo eletrônico, pp. 6-10.
65 ADIN 4.029/DF, processo eletrônico, pp. 11.
66 ADIN 4029/DF, processo eletrônico, pp. 28 e 29.
67 Resolução do Congresso Nacional nº 1 de 2002, art. 5º, caput e art. 

6º, caput.
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constitucional de análise por uma comissão mista de de-
putados federais e senadores68.

O ministro Ricardo Lewandowski elevou a medida 
provisória como um instituto contextualizado com a neces-
sidade de celeridade decisória do mundo contemporâneo e 
não visualizou o dispositivo regimental como uma violação 
inconstitucional à atividade legislativa69.

Apesar desta posição isolada, o Plenário considerou 
que o desrespeito frontal da Constituição Federal implicava 
numa circunstância de déficit na fiscalização legislativa sobre 
o Executivo, com aprovações de medidas provisórias sem 
a devida cautela de uma avaliação mais ampla, ponderada 
e compartilhada da comissão mista70.

No entanto, a maioria71 dos ministros seguiu a reticência 
do ministro-relator Luiz Fux, que indicou o perigo de se 
reconhecer a invalidade de todas as leis derivadas da conver-
são de medidas provisórias que não respeitaram o comando 
constitucional, o que geraria consequências graves à segurança 
jurídica em diversas relações e situações já consolidadas72.

Sendo assim, foi adotada a tese da inconstitucionalidade 
futura – “prospective overruling” ou “pure prospectivity”. 

68 CF: “Art. 62. (...) § 9º Caberá à comissão mista de Deputados e 
Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir pa-
recer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário 
de cada uma das Casas do Congresso Nacional.”

69 ADIN 4.029/DF, processo eletrônico, pp. 58-61.
70 ADIN 4.029/DF, processo eletrônico, pp. 19-26.
71 Além da posição contrária do ministro Ricardo Lewandowski, o 

ministro Marco Aurélio Mello adotou uma posição mais radical que 
o colegiado, acolhendo integralmente a inconstitucionalide da Lei 
nº 11.527. ADIN 4.029/DF, processo eletrônico, pp. 58-65.

72 A exigência de apreciação das MPs pela comissão mista foi inaugu-
rada em 2001, na EC nº 32. ADIN 4.029/DF, processo eletrônico, 
pp. 27 e 35.
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Apesar de reconhecer a irregularidade na aprovação da Lei 
nº 11.527, o Supremo modulou sua decisão para que não 
atingisse as normas já produzidas ou em trâmite no Con-
gresso Nacional. Apenas as novas medidas provisórias seriam 
obrigadas a cumprir o crivo da comissão parlamentar mista73.

Numa ótica estratégica, esta sofisticação tinha como 
objetivo afirmar a preferência da ala majoritária do Tribunal 
sem gerar maiores dificuldades à atividade legislativa que 
resultassem em possíveis críticas e retaliações. 

No Mandado de Segurança 31.816/DF, o deputado 
federal Alessandro Molon questionou o ato congressual 
de acolher o Requerimento nº 12 de 2012, que solicitava 
urgência na votação do Veto presidencial nº 38 de 2012 ao 
Projeto de Lei nº 2.565 de 2011, norma que estabelecia um 
novo sistema de distribuição dos “royalties” de exploração 
do petróleo entre os entes federativos74.

Em decisão liminar do dia 17 de dezembro de 2012, o 
ministro-relator Luiz Fux lembrou que a ordem constitucio-
nal de 1967 previa a aprovação tácita do veto presidencial caso 
não fosse apreciado pelo Congresso Nacional, o que favorecia 
a vontade do Executivo diante da dificuldade de organização 
e arregimentação de forças políticas parlamentares75.

No entanto, a Constituição Federal de 1988 previu 
um prazo de trinta dias para a apreciação, a partir do qual 
todas as demais proposições seriam sobrestadas até que o 
veto fosse deliberado. O privilégio presidencial foi afastado, 
concentrando-se a decisão na esfera volitiva do legislador76.

73 ADIN 4.029/DF, processo eletrônico, pp. 4, 26-28, 62-88.
74 MS MC 31.816/DF, processo eletrônico, pp. 1-6.
75 MS MC 31.816/DF, processo eletrônico, p. 13.
76 CF: “Art. 66. (...) § 4º - O veto será apreciado em sessão conjunta, 

dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser 
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Apesar de a nova ordem motivar a “vitalidade legisla-
tiva”, os parlamentares se comportavam em descompasso 
frontal com a Constituição, num quadro omissivo de mais 
de três mil vetos sem deliberação congressual77.

Além de reconhecer o desrespeito pelo processo legis-
lativo constitucional, o ministro-relator criticou a omissão 
do Supremo em avaliar questões políticas e concordou com 
diversas alegações de violação regimental, como a dispensa 
de uma comissão mista para análise do veto e a apreciação 
de requerimento ausente da ordem do dia. Este quadro de 
irregularidades criou um procedimento legislativo ad hoc 
que ofendia a segurança jurídica das minorias parlamentares, 
o que fundamentou ainda mais sua decisão em determinar 
a abstenção legislativa de deliberar sobre o Veto nº 3878.

Este posicionamento motivou o recurso da Mesa do 
Congresso Nacional, discutido pelo Plenário em 27 de 
fevereiro de 2013. O ministro-relator Luiz Fux renovou 
seu posicionamento de que o “desenho institucional tra-
çado pelo constituinte” tinha o objetivo de estimular a 
manifestação legislativa tempestiva e evitar omissões que 
favorecessem manobras políticas contrárias à Constituição 
Federal79 e ainda reforçou que quando “não quer pagar o 
custo social de uma decisão, os Poderes vêm ao Judiciário e a 
conta fica para nós”80. Diante desta provocação externa, seria 

rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senado-
res, em escrutínio secreto. § 6º Esgotado sem deliberação o prazo 
estabelecido no § 4º, o veto será colocado na ordem do dia da 
sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação 
final.” MS MC 31.816/DF, processo eletrônico, pp. 12-13.

77 MS MC 31.816/DF, processo eletrônico, pp. 13 e 19.
78 MS MC 31.816/DF, processo eletrônico, pp. 17-24.
79 MS MC Ag. Reg. 31.816/DF, processo eletrônico, p. 15.
80 MS MC Ag. Reg. 31.816/DF, processo eletrônico, p. 25.



71

despropositado dizer que o Supremo realiza interferências 
indevidas na esfera legislativa, principalmente, com base 
no “mito” de não interferência em normas regimentais81.

No mesmo sentido, o ministro Marco Aurélio Mello 
citou um artigo da imprensa para chancelar a posição da 
relatoria em determinar o cumprimento da ordem cronoló-
gica de apreciação dos vetos presidenciais82 e usou recursos 
colegiais apelativos para afirmar que a prática legislativa 
estava “rasgando a Constituição Federal”, numa conduta 
em que “a maioria esmaga a minoria”83, favorecendo que 
o veto presidencial se consubstanciasse numa ascensão do 
Executivo sobre o Legislativo, considerações que também 
perpassaram o voto do ministro Joaquim Barbosa84.

 No entanto, o posicionamento majoritário do Tri-
bunal se fixou na jurisprudência de refração à análise de 
matéria regimental e interna corporis85 e no argumento prag-
mático de que a obrigação de uma votação cronológica de 
mais de três mil vetos presidenciais paralisados há treze anos 
no Congresso seria impossível no curto prazo, trazendo 
consequências deletérias ao funcionamento legislativo86, 
prejudicando seu poder de agenda e desequilibrando sua 
força institucional em relação ao Executivo87. 

Embora não tenha desprezado a flagrante inconsti-
tucionalidade do caso88, uma decisão desta natureza traria 

81 MS MC Ag. Reg. 31.816/DF, processo eletrônico, p. 24.
82 MS MC Ag. Reg. 31.816/DF, processo eletrônico, pp. 11 e 95
83 MS MC Ag. Reg. 31.816/DF, processo eletrônico, p. 92.
84 MS MC Ag. Reg. 31.816/DF, processo eletrônico, pp. 96-97.
85 MS MC Ag. Reg. 31.816/DF, processo eletrônico, pp. 31 e 46.
86 MS MC Ag. Reg. 31.816/DF, processo eletrônico, pp. 32-35, 46, 47 e 62
87 MS MC Ag. Reg. 31.816/DF, processo eletrônico, p. 72
88 MS MC Ag. Reg. 31.816/DF, processo eletrônico, pp. 31 e 60
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um quadro de insegurança jurídica sobre a validade de 
todas as normas criadas ao longo deste tempo, aprovadas 
em desrespeito ao processo legislativo89. Além disso, alguns 
ministros afirmaram que o caso não trazia um mandado de 
segurança protetivo de direito violado, mas se configurava 
num meio de controle preventivo de constitucionalidade, 
fato inaceitável pela jurisprudência da Corte90.

O ministro Gilmar Mendes criticou duramente a 
desídia legislativa como indicação de “alguma doença, 
alguma patologia, alguma distorção” e minorou o argu-
mento do ministro Ricardo Lewandowski, que suscitara 
a possibilidade de a omissão se basear no hiato temporal 
entre a comunicação presidencial do veto e o recebimento 
desta deliberação pelo Congresso Nacional – “realmente, é 
preciso que haja um mínimo de seriedade argumentativa.”91

No entanto, afirmou que o caso tratava de um costume 
constitucional contra legem, apelou à integridade institucio-
nal para que os casos sobre atividades legislativas sempre 
fossem submetidas ao Plenário ao invés da análise singular 
e preferiu indeferir a liminar, apontando a necessidade de 
modulação da decisão futura para que a prática parlamentar 
fosse sanada sem consequências deletérias ao seu funcio-
namento ordinário92.

89 MS MC Ag. Reg. 31.816/DF, processo eletrônico, p. 33. A maioria 
do Plenário destacou a insegurança jurídica que a votação cronoló-
gica dos vetos traria para a discussão da Lei Orçamentária, embora a 
ala minoritária tenha ressalvado que a posição da relatoria excluíra 
a votação desta norma do âmbito da decisão. MS MC Ag. Reg. 
31.816/DF, processo eletrônico, pp. 24, 56, 68, 69, 83, 86 e 91.

90 MS MC Ag. Reg. 31.816/DF, processo eletrônico, pp. 39 e 40.
91 MS MC Ag. Reg. 31.816/DF, processo eletrônico, p. 83.
92 MS MC Ag. Reg. 31.816/DF, processo eletrônico, p. 82-85 e 88. 

No mesmo sentido, a ministra Carmem Lúcia Antunes, preferiu 
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Esta consideração suscitou um debate em Plenário 
sobre a banalização da modulação, com posicionamentos 
que oscilaram entre a crítica e a defesa destes instrumentos 
de sofisticação decisória como um imperativo de aco-
modação à realidade institucional93.  Numa abordagem 
estratégica, esta preocupação seria um meio de minimizar 
retaliações legislativas.

Porém, esta modulação prometida nem veio a ocor-
rer, uma vez que o Congresso Nacional derrubou o veto 
presidencial em votação do dia 14 de março de 2013, o 
que culminou com a extinção do processo por perda do 
objeto, em 23 de agosto de 2013.

No Mandado de Segurança 32.033/DF, foi discutida 
a constitucionalidade do Projeto de Lei nº 14 de 2013, que 
vedava a transferência das cotas do Fundo Partidário94 e do 
tempo de propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão 
aos parlamentares que trocassem de legenda numa legislatura95. 

Embora o caso importasse na grave possibilidade de 
intervenção judicial no processo legislativo, o ministro-re-
lator Gilmar Mendes abdicou da faculdade de compartilhar 
a responsabilidade de sua decisão com o colegiado para 
julgar o Mandado de Segurança de maneira solitária.

indeferir a liminar para construir uma solução mais ponderada no 
julgamento final da ação. MS MC Ag. Reg. 31.816/DF, processo 
eletrônico, p. 62.

93 MS MC Ag. Reg. 31.816/DF, processo eletrônico, p. 87.
94 O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos 

receitas orçamentárias da União, multas, penalidades e doações que 
são distribuídas entre os partidos na forma das Leis nº 9.096 de 1995 
e nº 9.504 de 1997.

95 O MS 32.033/DF também será analisado à luz do campo analítico 
sobre as intervenções do STF no sistema político e na dinâmica 
partidária do país, item 3.6.5., infra. 
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Tendo em vista que a jurisprudência analisada não 
apontou nenhuma hipótese de chancela do controle pre-
ventivo de constitucionalidade96, nem de interferência mais 
aguda no processo legislativo, a conduta do ministro-rela-
tor pode ser interpretada como uma tentativa de forçar o 
colegiado a mudar sua posição na matéria, uma vez que os 
efeitos de sua decisão perdurariam até o julgamento final 
do mérito pelo Plenário.

Além dessa consideração estratégica colegial, não se 
pode desprezar o fato de que, mesmo sabendo da posição 
majoritária, o ministro concedeu a liminar, o que pode 
comprovar a tese atitudinal de que os juízes constitucionais 
sempre buscam suas preferências, sem preocupações com 
as críticas da opinião pública ou as possíveis retaliações 
internas ou legislativas.

Em outra ação que o jogo colegial consideraria como 
um recurso estratégico disponível ao papel central da rela-
toria, o ministro Gilmar Mendes usou de sua prerrogativa 
permissiva do amicus curiae para aceitar a participação dos 
partidos potencialmente afetados pela legislação gesta-
da no Congresso Nacional, o que poderia encorpar sua 
preferência pela declaração de inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei97.

96 Embora a possibilidade de intervenção judicial tenha sido afixada 
como uma possibilidade na ementa do MS 20.257-2/DF – citado 
pelo ministro-relator Gilmar Mendes no MS MC 32.033/DF, 
processo eletrônico, p. 9 e no MS 32.033/DF, processo eletrônico, 
p. 32 – a pesquisa jurisprudencial não acusou nenhum caso em 
que o STF tenha realmente realizado o controle preventivo de 
constitucionalidade de projetos de lei.

97 MS 32.033/DF, processo eletrônico, p. 9 e 10. O advogado-geral 
da União defendia que diante da ausência de efeito vinculante da 
decisão em mandados de segurança, não haveria a necessidade de 
manifestação de elementos externos ao feito, como os partidos em 



75

Todos estes expedientes surtiram efeitos parciais, uma 
vez que o Plenário aceitou a manifestação das agremiações 
políticas em formação98 e sua decisão liminar suspendeu 
o trâmite do projeto de lei no Congresso Nacional em 
quase dois meses99.

Retomado o julgamento pelo Plenário, em 20 de 
junho de 2013, o ministro-relator iniciou o processo de 
votação antepondo a “polêmica instaurada nos meios de 
comunicação” como base para sua argumentação, o que 
evidencia a força que os fatores exógenos possuem na 
decisão da Corte, conforme destacado pela abordagem do 
sistema político:

“a medida teria sido heterodoxa, não orientada 
pela jurisprudência do Supremo Tribunal Fe-
deral e invasiva da competência reservada pela 
Constituição ao Poder Legislativo. Demons-
trar-se-á, portanto, a absoluta impropriedade 
dessas posições.”100. 

Apesar dos apelos da relatoria, por decisão majoritá-
ria, a Corte conheceu o Mandado de Segurança, cassou a 

formação. Por isso, citou uma série de julgados do STF que vedavam 
a participação do amicus curiae no controle difuso de constitucio-
nalidade, como se verificava no caso em tela. MS 32.033, processo 
eletrônico, p. 13. Como estava alinhado com a relatoria, o ministro 
Dias Toffolli também realizou defesa enfática da manifestação pro-
cessual das novas agremiações políticas, o que reforça o uso do amicus 
curiae como um recurso estratégico garantidor de uma preferência. 
MS 32.033, processo eletrônico, p. 19-20.

98 MS 32.033/DF, processo eletrônico, p. 15-31.
99 Os efeitos da decisão liminar duraram do dia 24 de abril de 2013 até 

o dia de sua rejeição, no julgamento final, em 20 de junho de 2013.
100 MS 32.033/DF, processo eletrônico, p. 32.
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liminar concedida e o indeferiu. O fundamento comum 
dos ministros foi a inviabilidade de intervenção no processo 
legislativo, uma esfera de competência parlamentar101. 

Os únicos votos discordantes foram do ministro Celso 
de Mello, do ministro Dias Toffoli e do ministro-relator 
Gilmar Mendes102, o que já demonstra uma corrente mais 

101 No MS 32.033/DF, processo eletrônico, o ministro Joaquim Barbosa 
reputou como “bizarra a intervenção de uma Corte Judiciária no 
sentido de proibir o Legislativo de deliberar.” (p. 168 e 169); o minis-
tro Teoria Zavascki descaracterizou que os parlamentares estivessem 
impedidos de participar de sua votação (p. 137) e reservou ao STF 
a possibilidade de que o controle repressivo – posterior à edição da 
lei – pudesse ser empregado sustando qualquer inconstitucionali-
dade (p. 148); o ministro Luiz Fux fundou-se na jurisprudência da 
Corte para determinar que não se aceitava o controle preventivo 
de constitucionalidade pelo STF (p. 166); o ministro Marco Aurélio 
Mello esclareceu que não houve frustração do processo legislativo 
constitucional, mas suposta violação de cláusulas pétreas, o que 
importaria na transformação do mandado de segurança em meio 
de controle preventivo de constitucionalidade,fato intolerável no 
histórico decisional do Supremo. Este posicionamento de que a 
jurisprudência da Corte não aceitava o controle preventivo pelo 
STF foi duramente combatido pelo ministro-relator Gilmar Men-
des em seu voto (p.32-41) e em debates no plenário. Ao ministro 
Joaquim Barbosa, afirmou que “essa jurisprudência do Tribunal 
tem mais de cem anos.” (p. 169), fato corroborado pelo ministro 
Celso de Mello (p. 309), e, ao ministro Luiz Fux, advertiu que “eu 
penso que está demonstrado no meu voto que não havia nenhuma 
novidade.” (p. 312-314).  Já no MS MC 26.915/DF, julgado em 8 
de outubro de 2007, o ministro Gilmar Mendes havia defendido a 
possibilidade controle de constitucionalidade de normas constitu-
cionais interpostas, ou seja, que não estão na Constituição Federal, 
mas são previstas pelo texto constitucional, como os regimentos 
internos das Casas Legislativas. Informativo 483 do STF, disponível 
em: <http://www.stf.jus.br// arquivo/informativo/documento/
informativo483.htm>, acesso em 3 de março de 2014. 

102 MS 32.033/DF, processo eletrônico, julgado em 20 de junho de 
2013, p. 45. 



77

substancial de votos do que as posições isoladas do ministro 
Marco Aurélio nos outros mandados de segurança analisa-
dos sobre a intervenção do Supremo no processo legislativo. 
Em debate com o ministro Dias Toffoli, o ministro-relator 
Gilmar Mendes defendeu uma posição institucional mais 
protetiva das prerrogativas decisórias do Supremo, inclusive, 
contra o Poder Legislativo. Em diálogo com o ministro 
Dias Toffoli:

“O Senhor Ministro Dias Toffoli: Essas ten-
tativas não ocorrem só em regimes de exceção.
(...) Nós estamos verificando na Argentina, atu-
almente, um intenso debate, inclusive com um 
pacote de leis editadas para impedir decisões 
liminares das Cortes de Justiça e do Judiciário 
contra atos de Governo.(...) 
O Senhor Ministro Gilmar Mendes (Rela-
tor) - E no dia em que esse projeto foi aprovado 
– é bom não esquecer isso, eu friso porque há 
um dado simbólico importante –, na Câmara dos 
Deputados, foi aprovada, também na Comissão 
de Constituição e Justiça, a proposta daquele 
Deputado Nazareno de tal que fechava este Tri-
bunal, encerrava as suas atividades, se aprovada. É 
preciso que isso seja relembrado e reafirmado.”103

Ambos os ministros adotaram a estratégia colegial de 
colocar o Supremo como uma possível vítima de interven-
ções legislativas futuras como mecanismo de convencer seus 
pares a adotar sua preferência pelo controle preventivo de 
constitucionalidade. Embora sem surtir efeito, este recurso 
conota o peso que a permanência e integridade institucio-
nal podem exercer sobre a dinâmica decisória da Corte.

103 MS 32.033/DF, processo eletrônico, p. 311.
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2.5. BALANÇO 

A análise demonstrou que o Supremo Tribunal Fe-
deral reconhece sua competência interventiva no processo 
legislativo. Obviamente, a Corte só pode agir mediante 
provocação e a jurisprudência é clara em citar que apenas 
parlamentares teriam a legitimidade de impetrar mandado 
de segurança nestas situações de violação inconstitucional104. 

Porém, esta restrição deve ser minorada pelo caráter 
agonístico da atividade legislativa, que cria um cenário 
habitual de disputas entre bancadas específicas e partidos. 
Após derrotas internas, estas forças minoritárias sempre 
poderão explorar o Supremo como uma esfera de apelação 
em ultima ratio.

De maneira efetiva, o processo legislativo só foi para-
lisado em caráter liminar, rapidamente revertida no julga-
mento pelo Plenário. Além destas hipóteses, somente a ADI 
4.029/DF interveio com impacto relevante, ao impedir 

104 Além do precedente fixado no MS 20.257/DF, citam-se o MS 
20.452-4/DF, julgado em 7 de novembro de 1984, em que se negou 
ao Vice-Governador de São Paulo, Orestes Quércia, a possibilidade 
de figurar como impetrante de mandado de segurança contra a 
aprovação de projeto de emenda constitucional; o MS Ag. Reg. 
21.303-5 /DF, julgado em 19 de junho de 1991, em que se negou 
possibilidade de cidadão brasileiro impetrar mandado de segurança 
contra ato de Comissão da Câmara dos Deputados tendente à adoção 
da pena de morte mediante consulta plebiscitária; o MS 27.971/DF, 
julgado em 1º de julho de 2011, em que se negava a legitimidade 
de mandado de segurança por deputado federal que, no momento 
do julgamento pelo STF, perdeu sua condição de parlamentar; o MS 
Ag. Reg. 24.667/DF, julgado em 04 de dezembro de 2003, em que 
foi vedado a servidores públicos federais a impetração de mandado 
de segurança contra iminente ato de deliberação pelo Senado Fe-
deral de projeto de emenda constitucional que previa contribuição 
previdenciária de servidores públicos inativos e pensionistas.
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a relatoria singular das medidas provisórias em nome de 
uma comissão parlamentar. Apesar da limitação, esta de-
cisão representou um afronta muito maior ao Executivo 
Federal, interessado na aprovação célere de seu ato, do que 
à competência legislativa.

Numa perspectiva atitudinal, vários ministros já de-
monstraram total aderência à intervenção no processo 
de elaboração das normas. Numa eventual alteração da 
formação plenarial ou diante das circunstâncias específicas 
de um caso, a chance de que a minoria se torne maioria 
é bastante grande, com a consequente aceitação ampla da 
tese do controle de constitucionalidade preventivo. Neste 
panorama, o legislador permanece sob a possível ameaça 
de um cenário que restrinja suas competências de forma 
mais incisiva.

Sob o enfoque colegial, a jurisprudência apontou a 
relevância de atores individuais e a estratégica posição da 
relatoria na interferência de assuntos da economia interna 
do Congresso Nacional. O “leading case” estabelecido no 
Mandado de Segurança 20.257/DF se configurou numa 
oportunidade para que alguns ministros do Supremo Tribu-
nal Federal pudessem intervir no nascedouro da atividade 
típica do legislador, em decisões que paralisavam projetos 
contrários a suas preferências e servindo como uma ala-
vanca de frenagem institucional à autonomia parlamentar.

Como estratégia de convencimento, o debate colegial 
se dividiu em torno da adoção de concepções abstratas, 
como o conceito de intangibilidade de questões políticas 
ou interna corporis – que vedam a intervenção do Su-
premo – ou de “Constituição” – que inspira o controle 
judicial sobre o Congresso Nacional. Independente do 
fundamento argumentativo adotado, a questão central 
que perpassou os julgados sempre discutiu as margens de 
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competência da Corte, o que ficou mais evidenciado na 
manifestação dos ministros Marco Aurélio Mello e Celso 
de Mello no Mandado de Segurança 22.503-3/DF, e dos 
ministros Gilmar Mendes e Dias Toffolli, no Mandado 
de Segurança 32.033/DF, que apelaram fortemente à 
proteção da autoridade do Tribunal.

Uma análise institucional mais ampla poderia indicar 
a supremacia legislativa neste campo analítico. Este cenário 
seria comprovado tanto pela timidez na restrição efetiva ao 
labor parlamentar, quanto pelos mecanismos de sofisticação 
decisória, como a modulação temporal estabelecida na ADI 
4.029/DF e a fundamentação em aspectos técnico-formais 
para a abstenção interventiva, verificada na rejeição doutri-
nária do controle de constitucionalidade preventivo e na 
ausência de competência para apreciar questões regimentais 
e interna corporis.

No entanto, uma abordagem do jogo de separação de 
poderes aponta num sentido diferente. Tendo em vista que 
a Corte goza de uma aceitação tradicional do seu papel de 
controle de constitucionalidade repressivo, após o processo 
legislativo, não precisaria se desgastar com a afirmação de 
sua competência para viciar a gênese normativa, o que 
poderia corroer seus pressupostos de legitimidade e com-
portamento rotinizado na cultura jurídica.

Uma interferência temerária e questionável na 
atividade parlamentar típica poderia despertar críticas 
exógenas, num cenário muito menos vantajoso que a 
provocação natural de atores descontentes após o aperfei-
çoamento normativo, quando a atuação do Tribunal teria 
uma aceitação muito mais consensual. Entre o risco de 
enfraquecimento institucional e a maior certeza no exer-
cício de sua competência, a Corte meramente posterga  
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a afirmação de sua preferência ao segundo momento, 
quando a possibilidade de contestação decisória e evasão 
legislativa são muito menores.

Este seria o cerne da atuação jurisprudencial do Su-
premo sobre o processo legislativo: afirmar sua competência 
interventiva, relativizá-la com aspectos técnicos formais na 
conjuntura varejista de casos isolados e reservar sua atuação 
para um momento em que sua decisão seja menos contes-
tada. Não troca o certo, pelo duvidoso.
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3A LEGITIMIDADE DA AÇÃO 
DISTRIBUTIVISTA DO ESTADO

Umberto Abreu Noce1

3.1. INTRODUÇÃO

Palco de intermináveis  debates, a atuação do Estado 
na vida econômica é objeto de discordâncias sob as mais 
diversas óticas possíveis. Se de um lado se encontram os 
denominados liberais, que advogam pela prevalência do 
indivíduo em face do coletivo, da redução do Estado ao 
mínimo necessário, de outro existem os comunitaristas ou 
coletivistas, que defendem a predominância de um interesse 
coletivo em detrimento dos individuais, e a consequente 
atuação estatal como instrumento de consecução dos in-
teresses coletivos.

Embora não objetivemos nos aprofundar sobre estas 
teorias no presente trabalho, serão apresentados expoen-
tes de ambas as concepções como forma de, fazendo um 

1 Mestrando em Direito Público pelo Programa de Pós Graduação 
em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
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recorte metodológico, tratarmos da questão de justiça 
tributária e da legitimidade no referente ao sistema tri-
butário distributivo. Para tanto, será exposto o ideário de 
Raymundo Faoro, que pode ser definido como um dos 
próceres do pensamento liberal brasileiro, ainda que esta 
não tenha sido exatamente sua pretensão, como forma de 
justificar a redução do tamanho do Estado, com reflexos 
inevitáveis sobre a atividade tributária.

Em sentido contrário, serão expostas as teses defendi-
das por Liam Murphy e Tomas Nagel, na obra o Mito da 
Propriedade, e a capitaneada por Franco Gallo, na obra As 
Razões do Fisco, que, em sentido diametralmente oposto, 
apresentam defesa de um caráter coletivistas dos tributos, 
sempre com fim de atingir a justiça social. Cabe, desde 
já, a advertência que nenhum destes autores da linha co-
letivista é adepto de outro sistema que não o capitalista, 
não restando margem para retirar o caráter técnico destas 
obras sob alegação de qualquer alinhamento ideológico 
contra-majoritário.

Ao final, será exposta uma conclusão que, muito lon-
ge de se pretender exauriente, tampouco defendendo um 
ou outro conceito quanto à justiça tributária, mas sim 
defendendo que a análise deva ser feita sob a ótica da na-
tureza que se atribui à propriedade, partindo desta noção 
a verificação quanto a legitimidade ou não de um sistema 
tributário distributivista. 

3.2. AS TEORIAS

3.2.1. Teoria Liberal – Os Donos do Poder

Consistente em um estudo de profunda densidade, 
subtrai-se da obra de Raimundo Faoro, o famigerado Os 
Donos do Poder: formação do patronato político brasileiro, 
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o que pode ser considerado como pensamento estruturante 
de um liberalismo nacional. Embora não se possa atestar as 
intenções do autor, jurista de formação mas com uma obra 
cujo trabalho historiográfico impressiona pela profundi-
dade, decerto que o livro Os Donos do Poder influenciou 
sobremaneira o pensamento político brasileiro, se configu-
rando como expoente técnico do pensamento contrário à 
presença do Estado sobre a realidade econômica. 

Em sua empreitada, Faoro lança mão de uma verifi-
cação histórica para explicar o atraso econômico brasileiro, 
sempre fundamentando suas conclusões no que alega ser 
uma excessiva intromissão do Estado sobre a Economia e, 
desta forma, sobre a propriedade privada. Neste sentido, 
o autor aponta que a herança portuguesa foi o elemento 
que condicionou a estrutura do mercado brasileiro, sempre 
muito dependente da Administração Pública. Consta na 
obra que Portugal, em razão de sua unificação precoce em 
relação às demais nações europeias, haveria centralizado 
sobremaneira o poder nas mãos do Rei, que era visto como 
elemento forte de unificação nacional. 

Desse modo, conforme adverte Jessé Souza (2015), 
para Raymundo Faoro o mesmo motivo que teria levado 
Portugal à glória seria o de sua desgraça. Se por um lado 
a unificação precoce ocasionou um fortalecimento eco-
nômico desta nação, gerando protagonismo nas grandes 
navegações, do mesmo modo lhe impôs um poder estatal 
extremamente centralizador, atuando sobre toda a atividade 
econômica. Uma vez verificado este fenômeno no país 
lusitano, o Autor aponta haver sido esta herança transmitida 
ao Brasil, o que justificaria o atraso econômico desta nação 
no pertinente ao avanço de um capitalismo consolidado 
e praticado por quem de fato o deve praticar, a sociedade. 
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É sobre este fundamento que se estrutura pratica-
mente toda a obra do Autor, a de que um Estado forte, 
incidindo sobre o mercado, implica congelamento da ati-
vidade econômica da sociedade e, por conseguinte, impede 
desenvolvimento social e econômico numa estrutura de 
economia de mercado. Assim, o autor aponta que sociedades 
que aderiram com maior flexibilidade a um ideário liberal 
experimentaram melhores índices de desenvolvimento 
social e econômico, mantendo-se a propriedade em sua 
maior relevância nas mãos dos indivíduos e não do Estado.  

Com efeito, a existência de um Estado interventor 
inevitavelmente dependerá de uma estrutura burocrática 
relevante, e do mesmo modo dispendiosa, que não raro 
atuará em sentido diametralmente distinto do interesse 
social. É a advertência de Faoro:

Somente a perspectiva histórica dará o traço 
que completará o quadro. O estamento como 
categoria autônoma, superior à sociedade, eman-
cipado do caudal triturador da história – este o 
problema não solvido. Quatro séculos de hesi-
tações e de ação, de avanços e recuos, de grande 
e de vacilação serão a resposta de um passado 
teimosamente fixado na alma da nação. Estado 
e nação, governo e povo, dissociados e em ve-
lado antagonismo, marcham em trilhas próprias, 
num equívoco renovado todos os séculos, em 
contínua e ardente procura recíproca. (FAORO, 
2016, pg, 113 e 114)

Ademais, uma forte intromissão estatal na economia 
incorreria em estagnação da própria criatividade social, reti-
rando o incentivo empreendedor da comunidade. Segundo 
Faoro, o Poder se assenhorando das atividades empresariais 
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proporciona estagnação do capitalismo de mercado, subs-
tituindo-o por um capitalismo orientado, um capitalismo 
de Estado. Como consequência, define o autor que:

Paralisa e congela as iniciativas, dificulta as ativi-
dades conexas, incompatível com o ascendente 
sistema do liberalismo econômico. Exige, de 
um lado, grossos cabedais capazes de concentrar 
a compra e a distribuição de um exército de 
funcionários e vigias, que, se pouco fiscalizam, 
comprometem-se nas propinas e na corrupção. 
(FAORO, 2016, pg. 263)

Diante de um corpo estatal robusto e interventor, 
Faoro estabelece o conceito de Estamento, inspirando-se 
em Weber, e definindo-o como camada amorfa da socie-
dade, instaurada no seio do Estado, e que se alimentaria 
dos recursos sociais para sua manutenção. Aponta-se, 
na esteira, que todo o excedente social seria utilizado 
para a manutenção desta máquina pública, retirando-os 
da sociedade. 

A Receita não se destina, nem se redistribui 
entre a população sem que o orçamento con-
temple despesas de investimento, despesas que se 
irradiam em benefícios comuns. O alvo visado 
pela dura atividade financeira será o pagamento 
de benefícios à nobreza, reduzida a pedinte de 
favores e renda, ao funcionalismo, para cujo 
recrutamento a origem fidalga tem mercado 
relevo, e ao exército. (FAORO, 2016, pg. 262)

Diante disso, uma vez verificada a injustificada inci-
dência do Estado sobre o mercado, perder-se-ia socialmente 
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a noção de solidariedade social em face do ente estatal, 
sendo que este se consubstanciaria tão somente num ins-
trumento de opressão social e espoliação dos recursos dos 
individuais. Alerta Faoro que o Estado se alimentaria da 
classe comercial para sua manutenção, sem que houvesse 
contrapartida, quando na verdade a relação era de avilta-
mento em face desta classe. 

Estabelece-se, em verdade, uma relação de descon-
fiança entre o Poder e o povo, passando a atividade de 
tributação a ser vista não como forma de possibilitar a 
consecução de fins sociais, mas apenas como instrumento 
de financiamento do Estado, operado através de verdadeiro 
confisco dos bens sociais. A corroborar:

O Estado não é sentido como o protetor dos 
interesses da população, o defensor das atividades 
dos particulares. Ele será, unicamente, monstro 
sem alma, o titular da violência, o impiedoso 
cobrador de impostos, o recrutador de homens 
para empresas com as quais ninguém se sentirá 
solidário. Ninguém com ele colaborará – salvo 
os buscadores de benefícios escusos e de cargos 
públicos (FAORO, 2016, pg. 193)

Amparando-se em dados e relatos históricos, resta 
consolidada nesta obra a noção de que se faz premente ao 
desenvolvimento de qualquer nação a imediata redução da 
participação estatal sobre a vida social e, portanto, sobre 
o livre mercado. Estabelecido este conceito, consequen-
temente haverá transferência deste ideário para a repulsa 
social a atividade tributária, vista como efetivo confisco 
dos bens sociais para manutenção de uma Administração 
Pública paquidérmica, que não atenderia os fins sociais a 
que se destinaria. 
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Diante disso, consolidam-se ideais liberais em relação 
a atividade tributária, consistente na noção de necessidade 
de uma contrapartida perceptível ao indivíduo ante a dimi-
nuição de sua propriedade, tratada como algo naturalmente 
auferida no livre mercado. Isso posto, se verifica  que a noção 
de justiça tributária passa a ser tratada de forma individual, a 
depender do retorno que o contribuinte percebe do Poder 
Público em face daquela lasca de propriedade que lhe foi 
retirada. No mesmo sentido, passa-se inclusive a questionar 
a própria legitimidade de um sistema tributário, porquanto 
imposto aos indivíduos. 

Isso porque restava preponderante, sob esta lógica, 
que os direitos de propriedade – decorrentes de trabalho, 
herança, dentre outros – seriam naturalmente conferidos 
aos cidadãos, cabendo ao Estado tão somente positiva-los 
em seu ordenamento jurídico, bem como protege-los. 
Ainda que o caráter natural da propriedade não fosse um 
conceito amplamente aceito, decerto que, aos liberais, a 
sua prevalência sobre qualquer pretensão de justiça social 
o era. Por sua vez, a existência de um sistema tributário era 
visto como algo arbitrário, imposto de cima para baixo, e 
que retiraria da sociedade algo que lhe pertenceria para 
alimentar um Estado gastador e ineficiente. 

Em oposição a esta crítica, proveniente de uma noção 
liberal de Estado, apresentaremos nesta obra duas obras que 
procuram estabelecer uma função social dos tributos, rela-
cionando-os a um fim coletivo pretendido pela sociedade, 
conforme se verá a seguir. 

3.2.2. Teoria Coletivista –  
O Mito da Propriedade

Exposta a noção acerca do efeito estagnante do Es-
tado sobre a Economia, e por consequência sobre a vida 
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social, apresentaremos neste momento visões em sentido 
claramente oposto, que concebem a atividade estatal como 
instrumento principal da redução das desigualdades sociais 
provenientes de um modelo econômico de livre mercado. 
Para tanto, o instrumento definido como recorte de estudo 
será a atividade tributária, e sua conexão intrínseca com 
o gasto público. 

Neste sentido, destaca-se a tese apresentada por Liam 
Murphy e Thomas Nagel, na obra o Mito da Propriedade, 
que estabelece uma verdadeira ressignificação das noções 
de justiça tributária e, por conseguinte, de capacidade con-
tributiva. Para se compreender a proposição destes autores, 
deve-se inicialmente apreender a reformulação acerca do 
direito de propriedade apresentada nesta obra, para então 
se tornar possível o exame do modelo tributário defendido. 
Com efeito, estes autores afirmam a inexistência de um 
direito inato à propriedade

Atestam que a propriedade é uma construção social 
e, por este motivo, depende de um sistema de Estado que 
a legitime e proteja. Portanto, ressaltam que esta mesma 
estrutura jurídica e de Estado, por ser o que protege e 
possibilita a propriedade, é do mesmo modo legítima  para 
tributar os bens dos indivíduos. 

Ressaltam que não há que se falar em renda pré-tribu-
tada, mas sim naquela que permanece em mãos particulares 
após realizado o ato de tributação estatal, visto ser tanto o 
direito à propriedade como a legitimidade da tributação 
conceitos que emanam da mesma fonte, qual seja, a existên-
cia de um arcabouço legal e de uma força de Estado. Desse 
modo, os autores revisam a noção difundida usualmente 
de que o indivíduo possuiria uma renda pré-tributada e 
o ato de tributação espoliaria esta riqueza. Na verdade os 
autores defendem o oposto, de que somente pela existência 
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de um órgão de tributação – no caso o Estado - que se 
pode garantir o direito à propriedade. O excerto abaixo 
sintetiza som clareza este conceito:

Não existe mercado sem governo e não existe 
governo sem impostos; o tipo de mercado exis-
tente depende de leis e de decisões políticas que 
os governos tem de fazer e tomar. Na ausência 
de um sistema jurídico sustentado por impostos, 
não haveria dinheiro, nem bancos, nem empresas, 
nem bolsas de valores, nem patentes, nem uma 
moderna economia de mercado – não haveria 
nenhuma das instituições que possibilitam qua-
se todas as formas contemporâneas de renda e 
riqueza. ( MURPY;  NAGEL, 2005, pg. 46)

Acrescenta que não há que se falar em mercado 
totalmente livre, porquanto, mesmo que não houvesse 
tributação, haveria uma regulação mínima pelos entes 
estatais. Ademais, qualquer divisão de renda pela noção 
libertária seria inevitavelmente injusta com aqueles que 
supostamente foram menos exitosos em uma estrutura 
capitalista de Estado e, por esse motivo, a noção de igual-
dade tributária com base na divisão de renda operada 
pelo mercado se afastaria da busca por justiça social. São 
utilizados, neste momento, conceitos apresentados por 
Rawls, na direção de que, mesmo que eventualmente 
se possibilitasse que todos partissem do mesmo ponto 
inicial, a decisão social de atribuição de valor a uma ou 
outra habilidade não é particularmente justa, razão pela 
qual não haveria uma noção de justiça atrelada ao mérito 
propriamente dito. 

Neste sentido, e corroborando as noções apresen-
tadas anteriormente:
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Por isso, é logicamente impossível que as pessoas 
tenham algum tipo de direito sobre a renda que 
acumulam antes de pagar impostos. Só podem 
ter direto ao que lhes sobra depois de pagar 
impostos sob um sistema legítimo, sustentado 
por uma tributação legítima – e isso demonstra 
que não podemos avaliar a legitimidade a legi-
timidade dos impostos tomando como critério 
a renda pré-tributada. Pelo contrário, temos de 
avaliar a legitimidade da renda pós-tributária to-
mando como critério a legitimidade do sistema 
político e econômico que a gera, o qual inclui os 
impostos, que são aliás uma parte essencial desse 
sistema. A ordem lógica da prioridade entre os 
impostos e o direito de propriedade é inversa à 
ordem suposta pelo libertarismo. (MURPHY ; 
NAGEL, 2005, pg. 46)

Portanto, com base na imposição de uma análise da 
renda pós-tributaria, os autores criticam as formulações 
que defendem a noção de igualdade de sacrifícios, tanto a 
estrita como a proporcional, vez que dependeriam da análise 
apenas da renda para definir a estruturação de alíquotas, 
base tributária, dentre outros. Como igualdade estrita de 
sacrifício, é apresentada a noção de que a carga tributária 
deve possuir relação estrita com a utilidade marginal do 
dinheiro. Isso é, enquanto se reduz a utilidade marginal do 
dinheiro, pode-se acrescer na incidência de tributos. Desse 
modo, uma vez que os que mais possuem bens são os que 
atribuem menor utilidade marginal ao dinheiro, decerto 
que deles poderá ser cobrada uma alíquota maior sobre 
a renda. No entanto, deve-se destacar que conforme este 
ideal a redução de bem estar deve ser a mesma, tanto aos 
mais ricos como aos mais pobres, mesmo que as parcelas 
cobradas sejam distintas. 
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Por sua vez, a teoria da igualdade proporcional de sa-
crifícios se diferencia da primeira unicamente por defender 
que aos mais ricos deve ser imposta maior perda de bem 
estar, porquanto a renda que lhes restará será suficiente para 
compensação deste tratamento distinto. 

Embora não descartem prontamente ambas as teorias, 
como fazem com as ideias de tributação fixa ou de tributação 
pelo princípio do benefício, os autores formulam críticas 
contundentes por entenderem que ambas desconsideram 
a necessidade de uma análise global2 do sistema tributário, 
bem como se balizam na ótica de uma propriedade anterior 
à tributação. Acrescentam, por fim, que nenhuma análise 
acerca da justiça tributária pode ocorrer sem que se verifique 
a destinação dos recursos públicos. Defendem, portanto, que 
a verificação deva ser holística, em que se analise não apenas 
a renda do contribuinte, mas também os gastos públicos dos 
recursos arrecadados e quais os fins pretendidos pelo Estado. 

Do mesmo modo, não seria aceitável um conceito de 
igualdade horizontal, ao menos não em sua noção clássica, 
em que todos pertencentes a uma camada de renda deve-
riam ser taxados da mesma forma. Com efeito, se justificaria 
a taxação distinta de pessoas que possuíssem a mesma renda, 
mas que se diferenciassem por outros critérios, desde que 
conforme as pretensões públicas. Desta forma se exemplifica 
esta concepção:

Se o estímulo à aquisição da casa própria é um 
objetivo social legítimo, por exemplo, pode se 

2 Dissemos exatamente que a justiça tributária não pode ser reduzida 
a um critério que obriga o governo a impor certas alíquotas tri-
butárias a certas faixas de renda (com base em algum princípio de 
benefício ou sacrifício). A justiça tributária tem de ser inserida no 
contexto de uma teoria global e dos objetivos legítimos de governo. 
(MURPHY ; NAGEL, 2005, pg. 53)
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isentar os proprietários de um renda equivalente 
à do aluguel e permitir que os pagamentos da 
hipoteca habitacional sejam deduzidos da base 
tributária; e; se essas práticas forem consideradas 
inocentes do ponto de vista da justiça distribu-
tiva (uma premissa contestável), a desigualdade 
de tratamento entre os que tem casa própria e 
os que moram de aluguel estará plenamente 
justificada. (MURPHY. NAGEL, 2005, pg. 53)

Entretanto, em seguida os autores formulam uma 
ponderação em face desta diferenciação pura em razão dos 
objetivos do Estado em obter determinados fins, eis que 
poderiam ocasionar que pessoas com maior renda pudessem 
ser agraciadas com isenções que outras de menor renda 
não teriam acesso, em razão da impossibilidade que estes 
eventualmente tivessem de realizar determinada conduta. 
Em suma, o que se pode apreender de toda a obra é que 
para que se atenda a qualquer pretensão de justiça tribu-
tária, indispensável se faz a análise dos destinos atribuídos 
à verba arrecada, ou seja, na forma pela qual se operará o 
gasto público, e nos fins objetivados pela sociedade. 

Logo na introdução da obra já é apresentada uma 
formulação inicial de que a noção de justiça tributária 
deve ser baseada unicamente em dados pós-tributários, 
com análise global de todo o resultado do sistema jurídico 
e estatal vigente, afastando-se por completo da noção de 
moral pré-tributária:

Quando nos posicionamos contra ou a favor 
de uma redução nos impostos, não pensamos 
somente nos efeitos dessa redução sobre a renda 
que teremos à disposição, mas também em suas 
conseqüências sociais e econômicas mais amplas  
(MURPHY. NAGEL, 2005, pg. 10)
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(...)

Os impostos têm de ser avaliados como um 
elemento do sistema geral de direitos de pro-
priedade que eles mesmos ajudam a criar. A 
justiça ou injustiça na tributação não pode ser 
outra coisa senão a justiça ou injustiça no sis-
tema de direitos e concessões proprietárias que 
resultam de um determinado regime tributário. 
(MURPHY. NAGEL, 2005, pg. 11)

Neste sentido, é desenvolvido um raciocínio per-
tinente à utilidade marginal do gasto público e a quem 
ela mais favorece, estabelecendo uma clara relação entre 
financiamento público, através dos tributos, e gasto público. 
Se realizados de forma mais geral, a atender a todos, ou se 
específico para determinada camada ou grupo da sociedade. 
Segue trecho que sintetiza bem a defesa realizada nesta obra:

A verdadeira questão de justiça diz respeito aos 
resultados pós-tributários, e não à relação destes 
com a situação pré-tributária. Queremos saber 
qual a agenda tributária que vai levantar dinheiro 
suficiente para cobrir os custos do governo e dos 
serviços públicos e ao mesmo tempo promover 
a justiça socioeconômica e alimentar, ou pelo 
menos não estorvar, o dinamismo da economia. 
Essa questão não pode ser decidida determinan-
do-se isoladamente quais pessoas devem pagar 
os mesmos tributos e quais devem pagar menos. 
Para declarar de novo o que já repetimos ad 
nauseam:  a pergunta “ Qual função F de qual 
propriedade P dos diversos contribuintes deve 
determinar o quanto de impostos se cobra de 
cada um deles”, feita isoladamente de tudo o 
mais, não é uma pergunta adequada sob o ponto 
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de vista da justiça ou da imparcialidade. A justiça 
é mais complicada do que isso. ( MURPHY ; 
NAGEL, 2005, pg. 225)

Deve-se, por fim, reiterar que, embora apresentem uma 
ruptura das noções tradicionais de justiça tributária, bem 
como reestruturam sensivelmente a própria concepção de 
propriedade como um direito de caráter inato e que os 
tributos seriam expropriação da riqueza dos indivíduos, 
não há em nenhum momento da obra defesa de outro 
sistema econômico que não o capitalista. Em verdade, há 
em sentido contrário a alegação de ser o sistema capitalista 
aquele que melhor dinamiza a economia e possibilita a 
mobilidade social, todavia, sempre como alerta de serem 
intrinsicamente injustas as distribuições de renda pré-tri-
butárias, oriundas do mercado, visto penalizarem despro-
porcionalmente àqueles que não obtenham devido êxito 
em uma concorrência de mercado. 

3.2.3. Teoria Coletivista – As Razões do Fisco

O Tributarista italiano, Franco Galo, em sua obra 
traduzida para o espanhol como “Laz razones del fisco”, 
publicada pela editora Marcial Pons, apresenta noção acerca 
da justiça tributária como instrumento que possibilite a 
convivência entre direito de propriedade – que para este 
autor também não podem ser tratado como inato – e os fins 
de justiça social e distribuição de renda. Para tanto, afirma 
já no início de sua obra que qualquer análise acerca do sis-
tema tributário que porventura se pretenda eminentemente 
jurídica restará insuficiente para garantir esta finalidade.

Ademais, atesta que a decisão quanto a justiça ou 
não de um modelo tributário encontra-se intrinseca-
mente associada a forma pela qual o Estado opera o gasto  
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público, assim como pela necessidade de utilização do 
tributo como instrumento de redução das desigualdades 
sociais. Neste sentido:

O que é como dizer que uma razoável política 
fiscail diretamente vinculada à política de gastos 
está, todavia, em condições de contribuir para a 
superação dos desequilíbrio geoeconômicos e 
á redução das desigualdades sociais, que conti-
nuam também se manifestando nos países com 
economia em desenvolvimento. (Gallo, 2011, 
pg. 37, tradução nossa3)

Entretanto, o autor refuta a ideia de prevalência entre 
direitos, seja o de propriedade ou a busca por justiça social, 
defendendo a ideia de que é a existência de sistema de 
cobrança de tritutos, e portanto com finalidade social, que 
se possibilita a existência do direito de propriedade. Por 
sua vez, é do direito de propriedade que advém a possibi-
lidade de arrecadação fiscal.  Neste sentido, é apresentada 
na obra uma noção bastante próxima da elaborada pelos 
autores acima destacados, advogando pela inexistência de 
naturalização do direito de propriedade, mas sim que estes 
decorrem do mesmo sistema legal que institui os tributos:

A única resposta logicamente possível é dizer 
que os direitos patrimoniais pertencem sim à 
pessoa, porém não são naturais a ela e nem com 

3 Lo que es como decir que una razonable política fiscal directamente 
vinculada a la política de gastos, está, todavia, em condiciones de 
contribuir a la superación de los desequilíbrios geo-económicos 
y a la reducción de las desigualdades sociales que continúan ma-
nifestando-se también em los países con economias em desarrollo. 
(GALLO, 2011, pg 37)
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ela se identificam, sendo fruto não de lei da 
natureza, senão de convenções legais definidas 
no plano de decisões políticas.(Gallo, 2011, pg. 
83, tradução nossa)4

Desse modo, é veemente a defesa na obra pelo caráter 
consensual dos tributos, devendo a forma de sua instituição 
ser objeto de profundo debate social. Convencido do poder 
dos tributos, o autor afirma que, à medida que sua real 
utilidade for difundida socialmente, o sentimento inicial 
de desconfiança da população em relação aos tributos será 
substituído pela consciência de sua necessidade e senti-
mento de cooperação. 

Assim, em clara oposição à noção liberal de Estado, 
é inadmitida a visão de ser o sistema tributário um ins-
trumento de homologação da lógica privada, de forma 
a estabelecer-se unicamente em observância às regras 
de mercado. Como já visto, não pode a propriedade 
ser qualquer limite para a liberdade legislativa, deve, na 
verdade, estar adequada a todo o complexo normativo 
estabelecido em determinado contexto social. Da mesma 
forma, ante ao caráter deliberativo dos tributos, não se 
pode conceber que ao legislador, quando do debate junto 
à sociedade, se limite à mera homologação de uma noção 
pronta advinda do mercado. 

Na esteira, o autor apresenta duas correntes que se 
oporiam, a deontológica naturalista e a político jurídica 
consequencialista. A primeira, de matriz liberal, defende 

4 La única respuesta logicamente possible, es decir, que los derechos 
patrimoniales pertenecen, sí, a la persona, pero no son connaturales 
a ella, ni com ella se identifican, siendo el fruto no de leyes de la 
naturaliza, sino de convenciones legales definidas em el plano de 
las elecciones políticas(GALLO, 2011, pg. 83). 
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que os tributos devem observar principalmente as questões 
econômicas provenientes de um mercado livre, de forma 
a maximizar os ganhos individuais. Em oposição – e de-
fendida pelo autor – a corrente consequencialista aponta 
que a economia de mercado pode sim eventualmente ser 
relevante nas decisões fiscais, no entanto é a economia 
que deve ser adequar às conformações legislativas, oriun-
das de debates sociais, e não o contrário. Segue excerto 
bastante ilustrativo:

A economia de mercado depende da confor-
mação legislativa e é apenas uma das possíveis 
conteúdo da decisão de política e da eleição da 
legislatura. A delimitação de valores, portanto, 
para o legislador, sem subordinação a quaisquer 
resultados do mercado. O que em matéria fiscal 
específica significa que é livre de repartir os en-
cargos públicos que escolhem orçamentos fiscal 
de acordo com a avaliação independente que faz 
SUA relevância social e sua virtualidade económi-
co e, portanto, sujeitas a tais resultados ou separar 
deles (Gallo, 2011, pg. 120, tradução nossa5)

Em uma sociedade complexa como a moderna, não 
mais se admitiria a noção do homem apenas como homo 

5 La Economía de mercado depende de la conformación legislativa 
y es sólo uno de los contenidos posibles de la decisión política 
y de las elecciones del legislador. La delimitación de los valores 
corresponde, pues, al legislador sin subordinación alguna a los 
resultados del mercado. Lo que em el específico campo fiscal 
significa que es libre de repartir las cargas públicas eligiendo los 
presupuestos de imposición según la autónoma valoración que 
haga de sua relevância social y de su virtualidade económica y, por 
tanto, ateniéndose a tales resultados o separándose de los mismos. 
(GALLO, 2011, pg. 120)
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economicus, de sorte que não seriam mais as consequências 
econômicas a força maior a balizar as condutas humanas. 
Com efeito, devem ser consideradas uma série de variáveis 
para se definir o ato de tributar, avaliando quais as conse-
quências globais desta decisão, e não apenas as de cunho 
econômico. Neste sentido o autor defende a instauração 
de tributos sobre atividade que cause dano ambiental 
independentemente de possuir objetivos econômicos, ou 
mesmo a tributação de atividades exercidas por entidades 
sociais, caso provoquem externalidades inevitáveis. 

Dessa forma, e também como defendido por Murphy 
e Nagel, Franco Gallo desconsidera o princípio da capaci-
dade contributiva como instituto maior para a definição de 
justiça tributária, mas sim apenas como uma das variáveis a 
ser considerada, devendo ser cotejada com diversos outros 
elementos. Assim, a capacidade contributiva seria um mero 
critério distributivo, com vistas a atender o interesse geral. 

Por fim, e em profunda consonância com o objeto 
deste trabalho, Franco Gallo repele a tendência, em sua 
visão dominante, de implantação de um Estado mínimo, 
com redução dos gastos públicos e que por consequência 
minimizaria a carga tributária. Com efeito, o autor defende 
a redução apenas dos gastos inúteis, que configurem efe-
tivo desperdício de recursos do erário. Desse modo, com 
a necessária manutenção dos investimentos públicos para 
consecução de fins socialmente desejáveis, a redução de carga 
tributária somente se justificaria quando possibilitasse alguma 
vantagem coletiva, mantendo-se, portanto, sua clara relação 
com o sistema tributário e com a busca pelo welfare state. 

3.3. CONCLUSÃO

Dada a profundidade dos fundamentos apresentados 
neste trabalho por todas as correntes acerca da noção de 
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participação estatal em uma economia de livre mercado, 
em que nos concentramos sobre a atividade tributária, 
entendemos que não caberia, neste trabalho, a apresentação 
de uma conclusão que defina uma ou outra corrente como 
mais justa ou eficiente.  Se a concepção liberal possui os 
méritos quanto ao  diagnóstico de uma atuação ineficiente 
da máquina pública, a visão mais intervencionista é meritó-
ria por defender com veemência a necessidade de atuação 
do Estado com vistas a reduzir a desigualdade social. 

Ao seu turno, ao mesmo tempo que a defesa liberal é 
exitosa em apresentar uma moral individual, questionando, 
com propriedade, a legitimidade de um sistema tributário 
que retire os bens que entendem pertencer ao indivíduo, a 
concepção coletivista logra êxito ao garantir que o Estado 
proporcione o fim social de garantia maior justiça social. 

Não bastasse, é característica dor ordenamentos ju-
rídicos conciliar estas duas visões que são aparentemente 
antagonistas. Isto é, os mesmos ordenamentos que usual-
mente garantem as liberdades individuais, a propriedade 
privada, a vedação ao confisco, outrossim estabelecem como 
finalidade do Estado a redução das desigualdades sociais, a 
garantia de uma existência digna, instauram direitos sociais, 
e positivam, em alguns casos, o princípio da solidariedade. 

Assim, de que lado estaria a razão? A nós não parece 
que a resposta esteja sob uma ótica de justiça, mas sim de 
legitimidade. Embora possa passar despercebido quando 
apresentadas as noções acima, decerto que o caráter atri-
buído à propriedade se consubstancia como de patente 
relevância para que possamos aderir a uma ou outra linha 
de pensamento. 

Como ressaltado, ainda que não necessariamente 
atribuam um caráter inato à propriedade, os defensores 
de uma visão liberal quanto a participação do Estado no 
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livre mercado entendem ser a atividade tributária algo que 
incide sobre uma riqueza que pertence aos indivíduos. 
Seria, em outras palavras, uma espoliação – eventualmente 
até com fins justos – por parte do Estado sobre a riqueza 
individual. Defendem que o mercado possibilitaria uma 
justiça baseada no mérito e que qualquer intromissão es-
tatal com a finalidade de alterar este quadro padeceria de 
legitimidade, não cabendo ao ente público um papel de 
redistribuição de renda. Ademais, impõem-se sacrifício de 
uns, sem legitimidade para tanto, em favor de outros, o que 
caracterizaria uma lógica claramente utilitarista.

E é exatamente neste ponto que reside o questiona-
mento liberal. Embora legal, careceria de legitimidade um 
sistema tributário redistributivo, que expropriasse a riqueza 
de uns em favor de outros. 

Como já exposto quando estudadas as teses coletivistas 
acima, não há sentido em se falar em qualquer atribuição 
de caráter inato à propriedade, atribuindo-se a esta um 
sentido de direito natural do indivíduo. Sem adentramos na 
evolução epistemológica do Direito, decerto que a noção 
natural de direitos encontra-se majoritariamente supera-
da, vigendo a defesa do caráter consensual dos direitos, 
a depender sempre de deliberação em um determinado 
território e em um determinado tempo. 

Assim, ambas as teorias coletivistas acima apontam que 
não existiria mercado e propriedade sem tributo, porquanto 
todos decorrem – e dependem – de uma mesma estrutura 
legal que os arrime. Não se nega que a propriedade seja 
legítima, mas do mesmo modo não há justificativa razoável 
para se negar a existência dos tributos, visto que ambos se 
fundamentam sobre a mesma estrutura de legitimidade. 

Portanto, a análise que se deve fazer é se naque-
le ordenamento específico, o mesmo que garante a  
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propriedade, há também a busca por justiça social, redução 
das desigualdades, garantia de direitos sociais e de exis-
tência digna. Se houver tal previsão no ordenamento, não 
se sustentará, por mais que se procure definições morais 
contrárias à solidariedade, a negativa acerca da legitimi-
dade imposição de redistribuição de renda em desfavor 
de uns de forma compulsória.

É certo que com a evolução do direito de propriedade, 
o qual deverá necessariamente cumprir sua função social, 
houve profunda reformulação da própria noção de prepon-
derância do direito de propriedade sobre os demais, bem se 
reestruturou a própria forma como se opera o gozo deste 
direito. Assim, mesmo que não se atribua qualquer caráter 
inato ao direito de propriedade, não mais se admite apon-
ta-lo como prevalente em face da coletividade, devendo os 
fins sociais e o interesse público serem indispensavelmente 
observados para que se legitime sua fruição. 

Mesmo aos mais profundos defensores de um libe-
ralismo contrário aos sistemas tributários distributivos, é 
melhor que se garanta, com base em um ordenamento 
jurídico que também defenda a redução de desigualdades, 
o direito à propriedade daqueles, do que a ausência de 
qualquer sistema.
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4
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4.1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa apresentar um breve estudo, a 
partir de definições e características, sobre o direito positivo 
e o pluralismo jurídico quanto à possibilidade e necessidade 
de convivência de ambos nas atuais conjunturas social e 
política desta sociedade contemporânea.
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É preciso se estabelecer alguns critérios de análise em 
relação ao sistema de justiça e a atuação do Estado frente 
às realidades sociais, principalmente quanto à hegemonia 
do direito positivo como uma representação de classe, ou 
melhor, como a expressão do poder dominante de vários 
grupos sociais, e não mais de uma classe. 

Não há mais o monopoder estatal, aquele representan-
te de uma classe dominante, como bem dizia Karl Marx em 
relação à ideologia burguesa hegemônica, ou como poder 
único sobre a sociedade. O Estado, em relação a todo o 
seu aparato administrativo, é mobilizado em função dos 
interesses dos poderes diversos circulantes dentro e fora 
dele, o que representa a pluralidade de poderes estatais. Em 
paralelo a isso, apesar de haver um poder legítimo estatal, 
existem os chamados Estados paralelos ilegais construídos 
pelas máfias e traficantes em “seus territórios”, onde os 
chefes criam normas e ações próprias, independente do 
Estado oficial.

O Estado recebe as influências culturais locais e 
transnacionais com os efeitos da globalização e seus re-
flexos na governança, na política e no direito. E essa 
mistura heterogênea resulta na coexistência de ordens 
jurídicas locais, infra-estatais e transnacionais num mes-
mo espaço-tempo. E apesar da existência de um único 
direito oficial na maioria dos países ocidentais e orientais, 
considerando as especificidades culturais entre as duas 
bandas, a pluralidade jurídica é marcante, e as sociedades 
contemporâneas, razão de existência dos sistemas jurídicos 
(oficiais e não-oficiais), devem ser consideradas jurídica e 
judicialmente plurais, onde circulam não um, mas vários 
sistemas jurídicos e judiciais3.

3 SANTOS, Boaventura de Sousa. O Estado heterogêneo e o plu-
ralismo jurídico. In: SANTOS, B. S.; TRINDADE, J. C. (Orgs.). 
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Frente à realidade plural acima descrita, o direito tem 
papel fundamental como recurso essencial à legitimação do 
Estado de Direito, e investigar o resultado de sua aplicação 
em bases ainda fortemente positivistas, uma herança do 
Estado Moderno em contraposição às práticas da Idade 
Média ocidental, é salutar como critério de investigação e 
reflexão crítica sobre a redução do direito ao Estado4 e as 
conseqüências dessa prática ainda disseminadas nas facul-
dades de direito, quiçá nas demais áreas.

Neste sentido, abordar-se-á adiante sobre a constru-
ção e definições do direito, sua relação com o Estado e a 
atuação deste frente às pluralidades culturais e jurídicas, os 
resultados advindos da conduta estatal e a forma como atua 
a sociedade na busca das soluções aos seus conflitos internos.

4.2. PARA ALÉM DO CONCEITO DE DIREITO 
COMO DIREITO DO ESTADO

O direito, recurso da sociedade para sua “salvação”, 
seja ele oficial ou não oficial5 (legal), vem, no decorrer da 
história das sociedades, transformando-se na perspectiva 
de acompanhar as necessidades crescentes e de manter-se 
como parâmetro de resolução dos interesses contraditórios 
inconciliáveis naturalmente. Contudo, nem sempre o direito 

Conflito e transformação social: uma paisagem das justiças 
em Moçambique. Porto: Edições Afrontamento, vol. I, 2003, p. 48.

4 Idem, p. 61.
5 “A variável oficial/não oficial decorre da definição político-admi-

nistrativa do que é e do que não é reconhecido como direito ou 
como administração da justiça. No Estado moderno, compete ao 
Estado ditar o critério de definição. E esse critério, tem sido, na 
esmagadora maioria dos casos, o próprio Estado. Ou seja, é oficial 
o que é estatal, no caso, o direito e a justiça produzidos e/ou con-
trolados pelo Estado.” Idem, ibidem.
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oficial consegue acompanhar as mudanças exigidas pela 
sociedade, tornando-se inócuo e ineficiente muitas vezes.

Afirmar que o direito não é necessário penderíamos 
ao caos social, sem controle dos conflitos e das contradições 
entre os indivíduos, seria a falta de uma autoridade (a lei 
no caso do direito estatal) para apontar o parâmetro das 
soluções e dizer os caminhos para a “paz” social. É possível 
alcançar este objetivo na atual sociedade, apesar de possuir 
pluralidade e heterogeneidade cultural? O Estado se investe 
no máximo poder da lei, ou seja, do direito, com o objetivo 
de buscar a satisfação do interesse público, constantemente 
prejudicado em função dos interesses das classes hegemô-
nicas plurais, em seus jogos de poder, apesar do código de 
ética do poder moderno se fundamentar na distinção entre 
público e privado e na sobreposição dos interesses coletivos 
sobre os interesses de grupos ou setores da sociedade6.

As Constituições que formaram o chamado constitu-
cionalismo moderno resumem em seus textos políticos os 
direitos e liberdades de um povo e fixam os limites do poder 
político7, com o propósito de assim assegurar os direitos das 
maiorias e das minorias na perspectiva do cumprimento ao 
princípio da igualdade, uma das bases da democracia mo-
derna. Contudo, nem o Estado nem o direito conseguem 
abranger todas as satisfações e expectativas da sociedade 
contemporânea. E, para Boaventura de Sousa Santos, há 
discrepância entre as experiências e expectativas sociais 
como conseqüência da modernidade ocidental, pois pela 
primeira vez a experiência social de grandes grupos sociais, 

6 Idem, p. 82.
7 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e 

teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra, Edições Almedina, 2003, 
p. 52.
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não só das elites como ocorria antes, já não coincidem com 
as expectativas sociais, e isso gera instabilidade que se apóia 
no paradigma da modernidade: o pilar da regulação e da 
emancipação8, nem sempre estáveis.

Apesar das consequências de uma instabilidade pro-
vocada pelo descompasso entre regulação e emancipação 
é salutar entender que a regulação representa a maximi-
zação do Estado e a emancipação neste contexto tende à 
estatização, a cientifização ou a judicialização da prática 
social9, representando assim um risco à boa relação entre 
a prática e a teoria.

O Estado Democrático de Direito, expressão mais 
forte da maximização regulatória do Estado, aponta para a 
concretização dos direitos sociais numa conjuntura política 
onde os atores sociais buscam estabelecer um equilíbrio 
entre a legislação e os interesses da coletividade, vez que 
apesar de teoricamente o sistema normativo legal ser for-
matado pelos representantes da sociedade, isso no modelo 
da democracia representativa, nem sempre as leis têm 
legitimidade para atender aos reclamos sociais, seja por 
incoerência política, impossibilidade de positivação de to-
dos os direitos e deveres, haja vista a complexidade social 
contemporânea, ou ainda pela ineficiência do judiciário, 
seja pelo aspecto da celeridade processual para atender às 
expectativas de um judiciário promotor da justiça no tempo 
adequado, seja em relação à qualidade das sentenças capazes 
de promover a justiça social.

A Constituição, norma maior de um Estado, tem 
grande influência na vida da comunidade, para isto ela foi 

8 SANTOS, Boaventura de Sousa. Sociología jurídica crítica: 
para um nuevo sentido común em el derecho. Madrid: Editorial 
Trotta, 2009, p. 30.

9 Idem, ibidem.
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concebida: para influenciar. Mas ela sofre as influências 
das novas necessidades que despontam e as mudanças 
legislativas constitucionais e ordinárias dependem das 
relações políticas e de uma unidade capaz de promover 
as alterações. Mas as adequações podem ocorrer fora do 
chamado Estado de Direito, ou seja, a própria comunidade 
ou mesmo a sociedade, busca dentro de sua localidade 
sem intervenção do Estado, sem o uso do código positi-
vista, solucionar os conflitos sob as influências de outras 
culturas nacionais ou transnacionais. 

A realidade da sociedade contemporânea, ao contrá-
rio do que muitos pensam, urge por soluções alternativas 
de conflitos, sejam elas estatizadas ou não, na medida da 
pluralidade de interesses circulantes. O alargamento das 
possibilidades de ajustes não pode e nem deve excluir uma 
terceira pessoa fora dos padrões de justiça estatal como juiz 
de “dar direito”, deve considerar na verdade as diversas 
formas de articulação do direito10 contra a redução do 
direito ao Estado e a ampliação de acesso à justiça, nem 
sempre a estatal.

Falar em direito significa tratar sobre poder, e este 
por sua vez, é exercido pelo Estado (direito oficial). É o 
poder legítimo da força exercida na condução dos mem-
bros da sociedade a fim de mantê-la relativamente coesa 
com fundamento no ordenamento jurídico. Esta definição 
representa a fase mais moderna do direito por volta do 
século XVI quando o direito começou, gradativamente, a 
representar um meio de liberdade, ao contrário da concep-
ção anterior. Na idade média ocidental, o direito escrito 

10 SANTOS, Boaventura de Sousa. O Estado heterogêneo e o plu-
ralismo jurídico. In: SANTOS, B. S.; TRINDADE, J. C. (Orgs.). 
Conflito e transformação social: uma paisagem das justiças em 
Moçambique. Porto: Edições Afrontamento, vol. I, 2003, p. 51-54.
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ou não escrito, compreendia um dos meios de coerção 
dos monarcas, nobres e membros da igreja, personagens 
medievos detentores de poderes capazes de controlar e 
manipular as diversas comunidades distribuídas nos feudos. 

A queda do império romano contribuiu para marcar 
esse período da história quando a filosofia política e jurídica 
e as áreas da cultura e do conhecimento científico estavam 
sob o comando da igreja católica11, uma instituição muito 
poderoso aliada da nobreza, empenhada em disseminar o 
cristianismo e os valores morais daquela sociedade. 

A Igreja Católica investiu em solidificar seu poder 
político e econômico através de alianças com os nobres e 
monarcas, muitas vezes em troca de vultosas doações que 
contribuíram para fazê-la suficientemente forte material-
mente, passando a latifundiária de grandes feudos. Outro 
poder de alta relevância detido pela igreja era o poder do 
conhecimento, haja vista o domínio das letras e das obras 
por parte dos membros da igreja, diferente da maioria 
analfabeta da população feudal. E essa realidade permitia 
a prática de diversas atrocidades de dominação sobre as 
populações residentes nos diversos feudos. O cristianismo 
marcado por concepções religiosas e morais orientais passa 
a influir no campo do direito, em especial em institutos 
jurídicos como a família, o casamento, filiação natural, a 
condição das mulheres12. Esta organização da igreja leva 
a influir não só nos campos religioso e moral, conforme 
visto, mas também no campo do direito e das instituições 
políticas. A representação do direito canônico enquanto 

11 WOLKMER, Carlos Antonio. Síntese de uma história das idéias 
jurídicas: da antiguidade clássica a modernidade. Florianópolis: 
Fundação Boiteaux, 2006. p 39.

12 Idem, p. 45.
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herança maior do direito romano precedente introduziu 
no direito ocidental um número considerável de termos 
jurídicos e regras individuais13. 

Em nossos dias as interferências religiosas no Estado 
(dentro das instituições políticas que o formam) e nas 
sociedades ocidentais não se restringem às advindas da 
Igreja Católica (costumes e códigos de direito canônico), 
mas também de muitas outras em virtude da pluralidade 
de religiões, empreendedoras de interferências sociais e 
políticas cada vez mais crescentes no cenário brasileiro, 
dividida entre evangélicos de várias igrejas: Batista, Qua-
drangular, Presbiteriana, etc. O crescimento da participação 
evangélica no congresso prova-se com o crescimento de 
45 congressistas eleitos no mandato anterior e para 2011 
são 66 congressistas14, demonstrando assim a capacidade 
de interferência dos evangélicos nas próximas produções 
legislativas, sob o manto da democracia representativa. É 
a politização da religião ou vice-versa. Mas a influência 
religiosa no direito não é algo novo, como vimos anterior-
mente, apenas a forma de atuação era diferente, quando a 
igreja católica era a instituição mais forte da idade média, 
e hoje há uma diversidade religiosa. 

A consolidação da sistematização do direito enquanto 
recurso da sociedade através do Estado ganhou impulso a 
partir da Revolução Francesa como instrumento de con-
sagração e defesa dos interesses da nova classe emergente: a 
burguesia, em contraposição aos antigos interesses do Estado 
feudal. É a mudança de atores na condução da sociedade 
e, consequentemente do direito na medida da ampliação 

13 BERMAN, Harold J. Diritto e rivoluzione: le origini della 
tradizione giuridica occidentale.Bologna:  Mulino, 1998,  p.83.

14 Dados encontrados em: <http://www.diap.org.br/index.php/
noticias/agencia-diap/14637>, acesso em 01-02-2011.
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do poder da nova classe, com os ideais de igualdade, fra-
ternidade e liberdade, consagrando os droits naturels et sacrés 
de l’homme.  Esses ideais vão integrar o direito nascente 
em várias partes do mundo ocidental, entre elas as colô-
nias européias espalhadas nas Américas e na África. E os 
pensadores, filósofos, cientistas e literatos do movimento 
intelectual iluminista europeu contribuíram, com seus ideais 
contrários às injustiças e às desigualdades15, para um novo 
pensar com a preponderância da ciência sobre a tradição 
da fé, ou seja, da razão sobre o dogmatismo, contribuindo 
para uma teoria jurídica mais racional. A preponderância 
da sua contribuição ideológica perpetuados até hoje em 
diversas normas nacionais e transnacionais, em especial do 
direito ocidental que deve ser visto não como um corpo de 
normas, mas como um processo de construção de valores, 
procedimentos e formas de pensar dentro de um contexto 
histórico16. E o iluminismo 

A consolidação do direito estatal ganhou mais força 
com o advento das constituições, e a partir do século XIX 
passa a ter como referente o Estado, e não mais a sociedade, 
por três razões: a de cariz histórico-genérico, a de natureza 
político-sociológica e a filosófico-política17. A constituição 
e o Estado confundem-se, independentemente das razões. 
É a consolidação do positivismo jurídico unificado estatal 
com a primazia da lei, na perspectiva para a submissão ao 
direito do poder político18. 

15 WOLKMER, Op. cit., p. 140
16 BERMAN, Harold J. Diritto e rivoluzione: le origini della 

tradizione giuridica occidentale.Bologna: Il Mulino, 1998, p.30.
17 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria 

da constituição. 7. ed. Coimbra, Edições Almedina, 2003, p. 88.
18 Idem, p. 95.
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A limitação do poder do Estado pelo direito rompeu 
com o período de comando dos soberanos que dominavam 
coercitivamente o povo e o Estado, como bem prolatou o 
rei francês Luis XIV ao intitular-se o estado e a lei, ninguém 
estaria acima dele. Contudo, o direito não poderia perma-
necer no tempo sem alterações e continuar a representar 
um papel restritivo ao Estado de Direito. 

O Estado Constitucional passa por novas mudanças em 
face das exigências políticas e sociais motivadas pela busca 
da democracia, e as normas jurídicas passam gradativamen-
te a incorporar direitos e garantias individuais e coletivas 
inerentes ao valor simbólico dos direitos das maiorias e 
minorias, exprimindo a ideia de igualdade social.

As alterações e intenções do direito no decorrer da 
história fomentam uma discussão mais detalhada sobre ou-
tros aspectos importantes para compreensão e delimitação 
da aplicação do direito na atual conjuntura, considerando 
a pluralidade de pluralidades (culturas, normas, direitos, 
justiças, modelos de família, etc). Não há como conceber 
o direito como algo independente do “mundo”, afinal ele 
nasce da sociedade e para ela existe. Palavras do catedrá-
tico Waldemar Ferreira, brasileiro, professor da faculdade 
de direito da Universidade de São Paulo, em meados do 
século passado, fortalecem o entendimento transcrito ao 
dizer que “o direito não se gera espontaneamente, mas 
emerge das condições de vida e desenvolvimento da so-
ciedade que o cria e ele disciplina e ordena19.” Expressa-se 
aqui a incapacidade natural da criação do direito, ele é 
obra intencional dos legisladores, mas as bases dessas in-
tenções devem ser sempre o interesse social. Ademais, ao 

19 FERREIRA, Waldemar Martins. História do direito. São Paulo: 
Editora Max Limonad, 1956, p. XIII.
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contrário do pensamento do ilustre professor, o direito 
tem tarefas além de disciplinar e ordenar uma sociedade, 
ele deve ser emancipatório. 

Impõe-se levantar a essa altura, a preocupação exarada 
em vários escritos de Boaventura de Sousa Santos quanto 
ao papel do direito como instrumento de emancipação 
social. Neste sentido, o referido autor alerta para mudan-
ça de paradigma da pós-modernidade, considerando as 
tensões entre regulação e emancipação recorrentes desde 
tempos remotos. 

Este processo histórico delicado “é ainda mais antigo 
do que no campo da ciência, e numa das suas primeiras 
manifestações, remonta à recepção do direito romano na 
Europa do século XII”, derivado de um movimento inte-
lectual da Universidade de Bolonha, em finais do século 
XI, com o ensino do Corpus Juris Civilis de Justiniano, 
contrariando o direito feudal da época marcada por uma 
pluralidade de normas jurídicas fragmentadas, que poderiam 
mostrar-se caóticas e arbitrárias ou condutoras a liberdades, 
na medida em que permitiam aos cidadãos vários campos 
de defesa de seus direitos 20.

4.2.1. Os marcos regulatórios do Estado 

O termo marco regulatório está aqui usado enquanto 
sistema de normas estatais reguladoras da atividade pública 
e da sociedade civil, permitindo uma compreensão sobre 
a necessidade e capacidade do conjunto normativo estatal 
em contribuir para o bem estar da sociedade.

20 SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: 
contra o desperdício da experiência. A ciência, o direito e a política 
na transição paradigmática. v.I. 2. ed., Porto: Afrontamento, 2002, 
pp. 112-113.
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O direito estatal não pode ser entendido como única 
fonte capaz de contribuir para uma sociedade emancipada, 
ao contrário, como vimos anteriormente, a crise do direito, 
segundo Boaventura de Sousa Santos, tem raízes na des-
consideração de outros direitos, principalmente quando na 
atual conjuntura as culturas e as experiências misturam-se 
formando o chamado multiculturalismo.

O Estado foi um dos instrumentos utilizados pelo 
capitalismo para realizar todas as suas potencialidades21, con-
tribuindo de certa forma para hegemonia do monocultura-
lismo capitalista, focado nos interesses das classes dominantes, 
ou melhor, dos grupos dominantes, em maioria de poder 
econômico suficientemente capaz de ascender sobre os 
gestores públicos, e empreender interesses de “redoma”, em 
detrimento dos interesses da coletividade como resultado das 
“negociatas” eleitorais, quando contribuem financeiramente 
nas campanhas eleitorais e posteriormente cobram com juros 
pagos pela sociedade, os “investimentos” pretéritos.

O direito, como um dos instrumentos coercitivos do 
Estado, não está imune às manipulações disfarçadas no man-
to da democracia representativa, e agrega ostensivamente 
os valores dos poderes dominantes. Mas essa história de 
dominação do Estado e seus recursos legais por grupos 
ou classes dominantes, não é atual, isso vem desde sempre, 
e desde sempre a sociedade vem lutando para inserir nas 
entrelinhas dos sistemas normativos esparsos ou conden-
sados, direitos capazes de fazê-la sentir-se segura.

A regulação estatal tornou-se um instrumento de 
dominação contra a sociedade, na medida em que não a 
faz sentir-se emancipada. Contudo, apesar dos defeitos de 

21 SANTOS, Boaventura de Sousa. A reivenção solidária e par-
ticipativa do Estado. Seminário Internacional: Sociedade e a 
Reforma do Estado.
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produção e execução do sistema jurídico contemporâneo, 
seja do ponto de vista político, sociológico ou cultural, 
não se pode desconsiderar a importância desses parâme-
tros de conduta, mas também há de se ressaltar a urgente 
necessidade da sociedade tomar as rédeas da democracia na 
condução da moralidade pública, na mais ampla acepção, 
obstando condutas inadequadas e incompatíveis com as 
liberdades e direitos das maiorias não incluídas nos grupos 
de comando do Estado.

As Constituições de vários países ocidentais expressam 
os princípios democráticos como marco das liberdades e 
das conquistas sociais e do respeito à dignidade humana. Ao 
contrário, na maioria desses países, uns mais outros menos 
acentuadamente, ver-se um total desrespeito aos direitos 
consagrados, comprovando a incapacidade do direito so-
zinho em cumprir seu papel emancipatório. 

A deficiência da justiça em realizar o controle da 
constitucionalidade do ordenamento jurídico, considerando 
neste caso o papel do juiz constitucional de aplicar o direito 
e colocar freios22 nas imperfeições, e por outro lado a sua 
obrigação em agir com eficiência e eficácia são fatores 
interferentes nesse processo emancipatório, atrelados a uma 
realidade além do campo jurídico estatal, onde também se 
faz justiça e aplica-se outros direitos.

4.3. FUNÇÕES DAS INSTITUIÇÕES POLÍTICAS 
FORMADORAS DO ESTADO

As sociedades contemporâneas que dividem o globo ter-
restre possuem realidades diversificadas, conforme a cultura,  

22 STRECK, Lênio Luiz. Constitucionalismo e concretização de 
direitos no estado democrático de direito. Boletim da Faculdade 
de Direito. Universidade de Coimbra. Coimbra: Coimbra Editora, 
2006, p.117.
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a política, a economia, as instituições públicas, entre outros 
fatores. Considerando a posição mais moderna sobre o 
entendimento de sociedade civil como sendo o não estatal, 
apesar dos diversos processos de transformação do Estado e 
da sociedade terem levado a outras concepções, fato é que 
independente dos questionamentos se há ou não separação 
entre Estado e sociedade, o importante aqui é entender a for-
ma contígua, distinta mas interdependente, do sistema social 
em sua complexidade e em sua articulação23. Destacam-se 
em posições diferentes entre estes, as funções das instituições 
políticas formadoras do Estado, as quais são criadas para 
atender as demandas sociais, conforme aduz Bobbio (2005)

A função das instituições políticas é a de dar 
respostas às demandas provenientes do ambiente 
social ou, segundo uma terminologia corrente, 
de converter as demandas em respostas. As res-
postas das instituições políticas são dadas sob a 
forma de decisões coletivas vinculatórias para 
toda a sociedade. Por sua vez, estas respostas 
retroagem sobre a transformação do ambiente 
social, do qual, em sequência ao modo como 
são dadas as respostas, nascem novas demandas, 
num processo de mudança contínua que pode 
ser gradual quando existe correspondência entre 
demandas e respostas, brusco quando por uma 
sobrecarga das demandas sobre as respostas inter-
rompe-se o fluxo de retroação e as instituições 
políticas vigentes, não conseguindo mais dar 
respostas satisfatórias, sofrem um processo de 
transformação que pode chegar à fase final da 
completa modificação. (BOBBIO, 2005, p. 60)

23 BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: por uma teoria 
geral da política; tradução Marco Aurélio Nogueira. 12. ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2005, p. 52.
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Bobbio (2005), com excelente maestria, aponta a 
inter-relação entre sociedade e Estado (através das institui-
ções políticas), mostrando a necessidade de uma existência 
concomitante de ambos, ao contrário da teoria marxista 
que defende o fim do Estado quando a sociedade alcançar 
determinado grau de desenvolvimento. Alerta ainda o autor 
para a possibilidade de transformação das instituições no 
caso de não cumprir bem seu papel em dar as respostas 
satisfatórias solicitadas pela sociedade.

Estaria então o sistema jurídico atual, na maioria dos 
países ocidentais, a não cumprir uma das tarefas do Estado 
quando não dá as respostas às demandas na velocidade e 
qualidade merecidas? Estaria o direito estatal a cumprir seu 
papel de apaziguador das aflições individuais e coletivas? 
Essas perguntas impõem um breve estudo sobre o positivis-
mo jurídico e o pluralismo jurídico para melhor avaliação 
“de como se apresenta o Estado enquanto detentor do 
direito oficial para “estabilizar” a sociedade, confrontando 
as realidades e demandas latentes.

4.3.1. Entre positivismo e pluralismos jurídicos

O direito desenvolveu-se juntamente com a sociedade, 
pois dela é reflexo. As palavras pronunciadas (o oral) e os 
costumes (a cultura) de determinadas sociedades, em dife-
rentes momentos da história do direito, foram suficientes 
para declarar os direitos das pessoas, para tratar sobre guerra 
e paz, definir funções e competências, como ocorria, por 
exemplo, na Grécia Antiga. Era um ordenamento jurídico, 
sem as atuais formalidades exigidas na maioria dos países: 
com discussões, apresentações de projetos, votações, elei-
ções, promulgações, publicações, etc. Uma pluralidade de 
tarefas de um processo que se tornou muito formal, mas, 
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infelizmente, com grandes possibilidades de incorrer em 
erros de não absorver no resultado de seu produto (o direito 
oficial) as pluralidades existentes nas sociedades contempo-
râneas complexas e não conseguir ser emancipador. 

As duas realidades, a mais recente e a mais remota 
(atualmente alguns países, especialmente na África, ainda 
adotam a justiça e o direito informais) podem trazer imper-
feições no cumprimento da tarefa de produzir um direito 
capaz de ser emancipatório para sociedade. 

O positivismo jurídico representa um processo de con-
solidação do sistema jurídico enquanto criação do Estado, 
e somente ele é considerado válido para resguardar a paz, 
dirimindo os conflitos e adequando direitos de forma iso-
nômica, sem levantar privilégios de classes. Este é o retrato 
do direito oficial da maioria dos países ocidentais. Contudo, 
há de considerar-se as mutações sofridas nas normas de 
determinados sistemas jurídicos no decorrer do tempo, 
revelando-se em momentos distintos como instrumentos 
de emancipação social, na medida do reconhecimento de 
direitos individuais e coletivos (sociais e políticos), e em 
outros se revelando sinônimo de aprisionamento coletivo, a 
exemplo dos privilégios declarados nas Leis Fundamentais 
do Reino de Portugal, como na generalidade dos países, 
que se circunscreviam a uma função legitimadora da insti-
tuição régia e da sucessão no trono, regulando a mais, mas 
vagamente, as atividades dos governantes e a relação desses 
com os governados difusa e vagamente, além de estarem 
pouco documentadas 24,  revelando-se um instrumento de 
negação dos direitos da sociedade.

24 MIRANDA, Jorge Miranda. O constitucionalismo liberal lu-
so-brasileiro. Comissão nacional para as comemorações dos Des-
cobrimentos Portugueses. Lisboa, 2001, p. 7.
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As diversas fases do Estado Liberal incluem a con-
solidação paulatina do direito estatal, o surgimento do 
sistema capitalista de produção de bens com a chamada 
revolução industrial (ocorreu em duas fases - séc. XVII 
e séc. XVIII) e a burguesia, com a ideologia em defesa 
da propriedade privada e dos direitos individuais e a 
liberdade plena como garantias do equilíbrio funcional 
do sistema e a felicidade de todos: capitalistas e trabalha-
dores. Esta realidade redundou na união de classes com 
sociedades mais unitárias em contraposição ao feudalis-
mo do Estado absolutista25 europeu. E tempos depois, 
o liberalismo proliferou-se em várias partes do mundo 
através dos colonizadores, em momentos diferenciados 
fundado na ideologia capitalista da felicidade para todos 
com base na igualdade de oportunidades. Esta era a pro-
messa da modernidade até hoje não cumprida, já que na 
pós-modernidade os “desastres” do capitalismo, ou seja, 
os fracassos desse sistema demonstram a coexistência de 
desigualdades mesmo com a suposta igualdade jurídica 
contida nas normas consagradas nos países europeus e 
nos por eles colonizados.

Apesar da problemática ligada à contaminação do di-
reito pela ideologia hegemônica em todos os momentos da 
história, ainda assim não se pode desconsiderar o seu valor 
enquanto produto do homem e limitador de arbitrarieda-
des em contraposição a valores religiosos postos de forma 
interesseira como ocorreu na Idade Média. Neste sentido 
Streck (2006) reforça a importância da Constituição como 
instrumento da democracia: 

25 PEREIRA, William Eufrásio Nunes. Do Estado Liberal ao Neolibe-
ralismo. Revista Interface, Rio Grande do Norte, vol I, n. 1, jan/
jun de 2004, p. 16. Disponível em: <www.ufrn.br/interface/1-1/
artigo01.htm>, acesso em 03-03-2011.
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A Constituição é uma invenção destinada à 
democracia exatamente porque possui o valor 
simbólico que, ao mesmo tempo em que asse-
gura o exercício de minorias e maiorias, impede 
que o próprio regime democrático seja solapado 
por regras que ultrapassem os limites que ela 
mesma – a Constituição – estabeleceu para o 
futuro. (STRECK, 2006, p. 115)

 
O direito (o sistema jurídico) aplicado pelo Estado en-

quanto obra bastante em si, isolado de outras áreas, também 
não tem cumprido seu papel de condutor dos direitos e 
das liberdades, e este Estado de Direito teria de subordinar 
todos às leis. E por conta da suposta força dela emanada, 
os constitucionalistas consideram a constituição como um 
meio de proteção dos indivíduos, da liberdade e dos direitos 
dos cidadãos, e deposita as virtualidades de melhoramento 
na observância dos preceitos que sejam alcançados a um 
plano hierarquicamente superior26.  É a subordinação plena 
a uma norma do mais alto grau de hierarquia. 

O direito é importante para proteção dos direitos, 
contudo a conjuntura política e a realidade social onde se 
realiza a sua formação fazem a diferença em relação aos 
propósitos e forma de aplicação. Ademais, não se pode 
negar que, do ponto de vista sociológico, as sociedades 
contemporâneas são jurídicas e judicialmente plurais, e 
nelas circulam não só um, mas vários sistemas jurídicos e 
judiciais. E, apesar de somente um ser reconhecido pelo 
Estado, não impede que os demais operem27, mesmo que 

26 MIRANDA, Op. cit. p. 9.
27 SANTOS, Boaventura de Sousa. O Estado heterogêneo e o plu-

ralismo jurídico.In: SANTOS, B. S.; TRINDADE, J. C. (Orgs.). 
Conflito e transformação social: uma paisagem das justiças em 
Moçambique. Porto: Edições Afrontamento, vol. I, 2003, p. 48.
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não “aconteçam” com a mesma força de influência dos 
sistemas oficiais.

A complexidade das sociedades contemporâneas influi 
para a existência da pluralidade jurídica formada por várias 
ordens (locais, infra-estatais, nacionais, oficiais, formais, 
populares, etc) que coexistem e devem ser vistas com mais 
atenção, podendo contribuir para melhoria da sociedade e 
o alcance da justiça social.

O mundo é formado geograficamente por vários 
continentes e países, e dentro deles habitam sociedades 
com características específicas. Algumas sociedades de pa-
íses distintos podem até apresentar certas similaridades, 
contudo, nenhuma delas apresentar-se-á idêntica á outra, 
haja vista as peculiaridades culturais, políticas, econômicas, 
geológicas, climáticas, etc. 

As diferenças e as supostas aparências de igualdade em 
diversos países motivadas pela chamada globalização, levam 
a pensar no papel do direito e como ele se apresenta em 
meio a essas características. Ainda considerando que muitas 
vezes o poder se sobrepõe à cultura quando, por exemplo, 
uma ideologia dominante embute nas várias manifestações 
sociais, através de instrumentos ditos legais, obrigatorie-
dades globais. A sociedade e o direito também sofrem os 
reflexos dessa dominação hegemônica, independente de 
suas vontades coletivas, como ocorre nas imposições dos 
grandes bancos internacionais, criadores de modelos eco-
nômico-financeiros, frequentemente postos á prova quando 
colidem com as realidades inesperadamente diferenciadas 
de cada sociedade experimentada. 

O direito não foge a regra, e a política neoliberal, 
como vem ocorrendo, usa o direito como instrumento de 
efetivação de suas necessidades que se alastram pelo globo. 
Isso quer dizer que a relação entre o direito e a emancipação 
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social, antes uma questão ocidental está a transformar-se 
numa questão global, atingindo países ocidentais e não-oci-
dentais, países centrais, periféricos e semi-periféricos. E para 
o direito cumprir seu papel emancipador, significa travar 
uma luta contra-hegemônica à globalização neoliberal 28.  

A crise da maioria dos Estados neo-liberais do ponto 
de vista das respostas às demandas sociais mostra uma rea-
lidade de dominação de alguns grupos sociais (em especial 
os de cunhos econômicos e políticos ou de aliados destes) 
beneficiados em muitos aspectos em detrimento dos in-
teresses da sociedade, mesmo que haja direitos positivados 
em sua defesa. Esta crise leva à crise do direito, refletindo 
na sociedade de forma avassaladora e preocupante, pois 
contesta a capacidade do sistema jurídico em cumprir os 
seus objetivos. É um modelo de cultura liberal-burgue-
sa que criou essa forma específica de racionalização do 
mundo, enquanto princípio organizativo, definida como 
racionalidade instrumental positiva que não liberta, mas 
reprime, aliena e coisifica o homem29, levando à urgente 
necessidade de mudança de paradigma da ciência jurídica, 
e por conseqüência direta, do direito para bem cumprir sua 
função emancipatória. Reforça ainda a ideia de mudança, 
José Eduardo Faria (1988):

À medida que a sociedade é vista como um 
sistema necessariamente conflituoso, tenso e 
em permanente transformação, toda e qualquer 
análise passa a ser considerada válida apenas se 

28 SANTOS, Boaventura de Sousa. Poderá o direito ser emancipatório? 
Revista Crítica de Ciências Sociais, nº 65. Coimbra: Maio, 2003, 
p. 11.

29 WOLKMER, Carlos Antonio. Introdução ao pensamento 
jurídico crítico. 5. ed. ver. São Paulo: Saraiva, 2006, p 2.
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for capaz de identificar os fatores de mudança 
responsáveis pela contínua inadequação dos mo-
delos culturais tradicionais – entre eles, o Direito. 
(FARIA, 1988, p. 24)

A saída da crise, segundo Santos (2002), implica 
“um repensar radical sobre a ciência moderna e o di-
reito moderno, um repensar tão radical que, na verdade, 
pode ser concebido como um ‘des-pensar’”30, seria uma 
mudança de paradigma marcada por uma emergente 
necessidade de transformações sociais, envolvendo 
áreas econômicas e políticas capazes de equilibrar os 
excessos e os défices provocados pelo desenvolvimento 
excessivo do princípio do mercado em detrimento do 
princípio do Estado e do princípio da comunidade31, 
quando deveria ocorrer um desenvolvimento harmô-
nico destes três princípios da regulação.

O direito, enquanto instrumento da sociedade, deve 
ser aproveitado de forma ampla e agressiva na busca da 
satisfação do interesse público, colocando abaixo a domi-
nação hegemônica para dar lugar à emancipação social. 
Neste sentido, emancipar implica em aproveitar, ou melhor, 
considerar todas as ordens jurídicas de uma sociedade sejam 
ordens oficiais ou não-oficiais capazes de conduzir a uma 
legalidade mais legítima.

Vários países convivem com ordens jurídicas múltiplas: 
local, nacional, transnacional, tradicional, oficial, direito 
comunitário, direito popular, etc. Contudo, alguns países 
as consideram válidas, como ocorre em parte da Ásia e 
da África com o direito comunitário, mas outros sequer 

30 SANTOS, Boaventura de Sousa. Op. cit. p. 152.
31 Idem, p. 54.
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admitem a existência de um direito não-oficial  apesar 
deste modelo monocultural dar muitos sinais de falência, 
em meio a outras questões modificadoras do panorama 
pós-moderno.

O sistema inter-estatal da política hegemônica do 
sistema mundial capitalista e da economia mundial, neste 
início de século XXI, está a passar por transformações 
profundas devido às inovadoras práticas transnacionais e 
interações globais produtoras de alterações no Estado e no 
seu direito, capazes de transformarem, às vezes, as funções 
reguladoras do Estado-nação em caráter derivativo, como 
resultado de práticas formuladas a nível global32 mas afetan-
do a realidade local, trazendo conseqüências na produção 
do direito. Este panorama coloca abaixo a antiga realidade 
do Estado-nação intocável por outras soberanias de forma 
mais intensa. Mais intensa porque toda realidade local 
sempre absorveu práticas “importadas”, mas atualmente, 
com efeito da aclamada globalização, esta influência tem 
sido mais rápida, abrangente e persistente. 

As várias ordens jurídicas (pluralidade de direitos) 
dentro de uma determinada sociedade, independente de 
sua origem, forma e prática devem ser avaliadas como pos-
síveis instrumentos de emancipação social, considerando as 
variáveis dicotômicas oficial/não oficial, formal/informal, 
tradicional/moderno, monocultural/multicultural, aponta-
das por Boaventura. É o pluralismo jurídico e suas vertentes. 

Alerta-se para o seguinte fato: a existência de vários 
sistemas jurídicos dentro de um determinado território 
estatal é uma verdade que ninguém pode fugir, contudo, 
aproveitá-la em benefício da sociedade depende de fatores 
culturais, políticos e do grau de organização social. E se o 

32 Idem, p. 58.
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poder dominante for suficientemente forte para sufocar 
práticas culturais passíveis de contribuir na solução de 
litígios, a sociedade terá de fortalecer suas organizações 
sociais para modificar essa prática, reflexo de um modelo 
neo-liberal hegemônico. Portanto, a realidade histórica 
(envolve todos os aspectos: políticos, sociais, econômicos, 
culturais, etc) e a posição do país no sistema mundial são 
determinantes para caracterizar o valor despótico ou de-
mocrático do sistema jurídico.

4.3.2. Pluralidade jurídica em Moçambique

Moçambique é um país localizado na África e tem 
especificidades, tanto quanto os demais países do mesmo 
continente, apesar de muitos terem o costume de “enxer-
gar” os países africanos como se um só fossem. A África, tal 
como a América Latina, tem sido objeto de caracterizações 
abstratas e homogeneizantes que convertem as diferenças 
e as especificidades de cada país em pormenores sem 
importância33. Este erro de padronização foi provocado 
pela colonização européia nos citados países, apesar de 
apresentarem especificidades bem diferenciadas, como 
ocorre em Moçambique com a presença de várias ordens 
jurídicas e sistemas de justiça, mesmo tendo a cultura 
colonizadora européia impresso sua marca, dando uma 
aparência monocultural. 

O direito e a justiça praticados nesse país são hete-
rogêneos e não restritos ao direito imposto pelo Estado 
de função político-administrativa e reguladora, a conviver  

33 SANTOS, Boaventura de Sousa. O Estado heterogêneo e o plu-
ralismo jurídico. In: SANTOS, B. S.; TRINDADE, J. C. (Orgs.). 
Conflito e transformação social: uma paisagem das justiças em 
Moçambique.. Porto: Edições Afrontamento, vol. I, 2003, p. 47.
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com outras formas de organização e de justiça menos for-
mais, tradicionais, multiculturais, oficiais (é tradicional e 
legalizado por lei - híbrido) ou não-oficiais, locais, muitas 
vezes mais acessíveis a certas parcelas da sociedade, como 
ocorre às tribos indígenas e a outros grupos de áreas rurais, 
devido a ausência das instâncias modernas34, como ocorre 
em Angola.

A administração pública em muitos países ocidentais 
e não-ocidentais passa por problemas de deficiência de 
efetividade e eficiência de suas tarefas, e em Moçambique, 
esses motivos, corroborados pela politização do administra-
tivo, são utilizados os recursos disponíveis localmente para 
tentar suprir as necessidades. Ressalta-se que mesmo após 
a independência, a pluralidade cultural permanece viva e 
afeta a cultura jurídica. Nessas constelações combinam-se 
culturas de maior duração histórica (as culturas tradicionais, 
comunitárias e a cultural colonial) e culturas de menor 
duração histórica (a cultura socialista, revolucionária e a 
cultura capitalista, democrática)35.

Os tribunais comunitários, um dos recursos além dos 
tribunais judiciais usuais de modelo colonialista, atuam na 
resolução de pequenos conflitos de natureza civil e sobre 
questões emergentes de relações familiares, conforme aduz 
o art. 3º da Lei nº 4, de 6 de maio de 1992. Além desses, 
outras instâncias locais não integradas no sistema estatal de 
administração da justiça, como os grupos dinamizadores, 
as secções de assuntos sociais, as OMM, as autoridades 

34 MENESES, Maria Paula. O moderno e o tradicional no campo 
das justiças: desafios conceptuais a partir de experiências africanas. 
In: SANTOS, B.S.; VAN-DÚNEN, J.O. (Orgs.) Luanda e justiça: 
pluralismo jurídico numa sociedade em transformação. Luanda, 
Relatório Final: 2010. Vol. I, p. 173. 

35 SANTOS, Op. cit., p. 65.
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tradicionais e a AMETRAMO (Associação de Médicos 
Tradicionais) ou a AERMO (Associação dos Ervanários 
de Moçambique)36 formam uma paisagem de pluralidade 
jurídica devido a diversidade cultural existente, não plena-
mente sufocada com as práticas dos colonizadores europeus.

A referida norma, aprovada pela Assembléia da Re-
pública, demonstra a interligação entre uma norma do 
Estado (o oficial), e um tipo de justiça comunitária de 
características informal e tradicional, legítima para utilizar 
recursos como a equidade, o bom senso e a justiça no caso 
de não haver conciliação (Art. 2.1).

As chamadas justiças locais se fundamentam prin-
cipalmente em valores culturais e morais para resolução 
dos conflitos, contribuindo para redução de desigualdades 
provocadas pela falta de acesso ampla da população mo-
çambicana aos tribunais estatais. Contudo, tanto quanto à 
estrutura administrativa oficial, apresenta problemas que 
vão desde a deficiência material e humana até os relativos 
ao poder, prova disso é que a última eleição dos atuais tri-
bunais comunitários deu-se em 1987 e só recentemente se 
iniciaram os primeiros cursos de capacitação dirigidos a este 
público-alvo, no Centro de Formação Jurídico Judiciária37.

4.3.3. Pluralidade jurídica em Bolívia

A Bolívia, relatada por Boaventura, quando de sua 
participação em dois eventos politicamente importantes, em 
meio a um processo constituinte, apresenta tanto quanto em 

36 ARTHUR, Maria José; MEJIA, Margarita. Instâncias locais de 
resolução de conflitos e o reforço dos papéis de gênero. A 
resolução de casos de violência doméstica. Outras Vozes: 2006, nº 
17, p.1. 

37 Idem, p. 5.
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Moçambique, considerando as peculiaridades de cada um, 
a presença de uma pluralidade jurídica a ser observada e 
relevada. O autor propõe, dada a realidade multicultural do 
país, onde as comunidades indígenas têm tido seus direitos 
e modos de viver desrespeitados, a possibilidade de formas 
de convivência capazes de considerar, por exemplo, uma 
corte constitucional idônea, plurinacional, intercultural e 
pós-colonial, com capacidade para resolver conflitos38.  Isso 
significa que a globalização de idéias impostas em muitos 
países tem demonstrado alguns fracassos, principalmente 
quanto à imposição de modelos sem a adequada adaptação 
e inclusão da realidade local, considerando nesta também 
a pluralidade cultural.

O estado plurinacional é uma realidade implantada 
pelo neoliberalismo, e o seu principal “pecado” é “sufocar” 
a multicultura, provocando um colapso das necessidades 
sociais, como ocorre em relação aos direitos dos indígenas 
e dos camponeses da Bolívia. 

O processo de luta por uma constituinte pluralista que 
adote em seu texto constitucional os direitos e tradições 
locais tem sido a reivindicação boliviana (e de outros países) 
na busca de mais equilíbrio social, não considerado somente 
as práticas colonialistas ainda muito marcantes nos textos e 
nas práticas jurídicas da Bolívia, e em outros países. Seria 
uma adequação entre a teoria e a prática para deduzir as 
desigualdades sociais.

Na constituinte deve estar emanado o poder do povo, 
e os movimentos sociais devem contribuir com a cons-
trução de uma constituição capaz de promover melhorias 

38 SANTOS, Boaventura de Sousa. La reinvención  del Estado y 
el Estado plurinacional. Santa Cruz de la Sierra: Alianza Inte-
rinstitucional CENDA, CEJIS, CEDIB, 2007  p. 24.
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à sociedade, e este processo político constituinte ocorre 
antes, durante e depois, ou seja, as lutas continuam após a 
proclamação da constituição na expectativa de prevalência 
dos direitos sociais conquistados.

Os indígenas bolivianos lutam para ter uma autonomia 
despida de eurocentrismo, e como povos originários têm 
direitos muitos antes da constituição do Estado de modelo 
europeu. Essa autonomia implica a liberdade de governar 
seus espaços de acordo com sua cultura, e apesar de trazer 
práticas ancestrais, los movimientos indígenas son movimientos 
y por eso sus culturas no son estáticas, no están paradas[...]39.

4.4. CONCLUSÕES

O pluralismo jurídico e o positivismo jurídico podem 
apresentar fatores negativos40 e positivos, e por isso deve-se 
falar em pluralismo jurídico de forma cautelosa quando 
ampliá-lo como a saída para alguns problemas nos campos 
do direito e da justiça. A análise não deve ter um tom “ro-
mântico”, como a solução para as mazelas sociais, mas sim 
como algo a agregar-se à conjuntura político-administrativa 
pós-colonial com as devidas alterações, tirando-lhe a parte 
podre para não contaminar a parte boa, pois há ordens 
jurídicas não estatais que são mais despóticas do que a or-
dem jurídica estatal do país em que operam (por exemplo, 
o direito da Máfia). Aliás, defendemos que nos Estados 
centrais, particularmente naqueles com um forte Esta-
do-providência, a ordem jurídica estatal é provavelmente  

39 Idem, p. 64.
40 “Há até exemplos de pluralismos jurídicos bem reacionários de que 

foram exemplos trágicos os Estados coloniais e a África do Sul no 
tempo de apartheid.”. O Estado heterogêneo e o pluralismo jurídico 
(...), p. 53.
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menos despótica do que muitas ordens jurídicas não estatais 
neles existentes41. É assim a realidade, sempre há um lado 
bom e um lado ruim, contudo tem sido mais prevalente o 
direito positivo em relação a outras formas de direito ou 
de justiça no contexto de diversos países. 

O direito e a justiça da grande maioria dos países de 
práticas econômicas capitalistas e de política neo-liberal 
urgem, pelos fatos apontados, por descolonizar a eco-
nomia, como forma de reconhecimento de que não há 
justiça cognitiva global42. Mas não só a economia leva à 
emergência por mudanças, mas também as práticas cul-
turais refletem na vida da sociedade de ponta a ponta. O 
respeito e o aproveitamento do pluralismo jurídico em 
suas diversas formas contribuem para resolução de confli-
tos aproveitando-se melhor a realidade local, quando um 
modelo pós-colonial de resolução de conflito se apresenta 
ineficiente em muitos países.

As situações de alguns países como Moçambique e 
Bolívia exigem um olhar mais apurado das realidades sociais 
para melhor compreender as necessidades, respeitando os 
limites e contribuições locais, nacionais e transnacionais que 
afetam a vida das pessoas, e quando estas buscam o direito 
e a justiça para resolverem seus litígios dos mais simples 
aos mais complexos.   

41 SANTOS, Boaventura de Sousa. O Estado heterogêneo e o plu-
ralismo jurídico. In: SANTOS, B. S.; TRINDADE, J. C. (Orgs.). 
Conflito e transformação social: uma paisagem das justiças em 
Moçambique. Porto: Edições Afrontamento, vol. I, 2003, p. 60.

42 MENESES, Maria Paula. Justiça cognitiva. In: Antonio David Cattani 
(Coord.) et.al. Dicionário internacional da outra economia.  
Coimbra: Ed. Almedina: CES, 2009, p. 235. Para a autora a justiça 
cognitiva representa o tratamento igualitário de todas as formas de 
saberes e daqueles que o possuem e trabalham [...]
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A pluralidade jurídica não deve levar a uma fragmenta-
ção do sistema jurídico, ao contrário, ele deve ser unificado, 
mas não uniforme, devendo haver pelo menos dois sistemas 
jurídicos: um eurocêntrico e um indocêntrico, que não 
devem estar separados para não pôr em risco a unidade 
do Estado43, importante enquanto instrumento necessário 
à paz e à segurança sociais.

A teoria política disseminada globalmente vem de 
alguns países do norte, em especial da Inglaterra, França, 
Alemanha, Itália e Estados Unidos, mas os conceitos pro-
duzidos não se adaptam facilmente às realidades dos países 
que os recepcionam, deixando-os distantes das práticas 
políticas. Isso porque as teorias são produzidas no Norte, 
mas as práticas são do Sul e não conseguem se comunicar, 
pois a maioria desses teóricos não conhece a realidade 
transformadora das práticas, não as tornando viáveis44, pro-
vocando uma dissonância prejudicial à sociedade, e que 
reflete também no direito posto de forma hegemônica. 

O pluralismo jurídico tem problemas a serem dirimi-
dos tanto de ordem teórica como prática, mas a resolução 
dos mesmos somente será possível na medida do desen-
volvimento e organização da sociedade, não desconside-
rando a possibilidade do direito positivo contribuir para 
os avanços sociais.
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5

PERDA DE MANDATO 
DECORRENTE DE SENTENÇA 
CONDENATÓRIA DO STF: 
Normas constitucionais inconstitucionais 
ou mutação constitucional?

Diogo Lopes Cavalcante1

5.1. INTRODUÇÃO

A perda de mandato de Deputado ou de Senador 
decorrente de condenação criminal, com trânsito em jul-
gado, consoante redação originaria da Constituição Federal 
em seu artigo 55 inciso VI parágrafo segundo, depende 
de pronunciamento da casa respectiva por voto secreto e 
maioria absoluta dos membros. 

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal (STF), no 
bojo da Ação Penal (AP) 470 – o chamado caso “mensa-
lão” – por maioria dos votos, afastou referido dispositivo 
da Constituição e passou a adotar o entendimento de 
que a perda de mandato do parlamentar é automática, 
considerando aparente incompatibilidade com o cum-
primento da pena.

1 Mestre em Processo Civil pela UNIPAR. Especialista em Direito 
Público pela UnB. Graduado em Direito pela UFPR. Procurador 
da Fazenda Nacional. Docente da UNIPAR e FASUL.
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De modo que, cabe analisar tecnicamente o funda-
mento teórico, à luz da teoria constitucional, de referida 
decisão: i) seja pela adoção da teoria que aceita a existência 
de normas constitucionais (originárias) inconstitucionais; 
ou ii) seja para adoção da teoria da mutação constitucional. 

Sem prejuízo, todavia, cabe analisar esse posicionamen-
to a luz do artigo 15 da Constituição Federal, que trata das 
hipóteses de perda de direitos políticos. E, por fim, cabe 
citar entendimento contrário no bojo do Recurso Extra-
ordinário 179.502-6/SP e da Ação Penal n. 565.

5.2. PREVISÃO CONSTITUCIONAL

O mandato político, atualmente decorrente da vontade 
popular, expressado através do sufrágio universal, pelo voto 
direto, periódico e secreto, confere ao seu titular certas 
prerrogativas estabelecidas e asseguradas constitucionalmen-
te, as quais decorrem, precipuamente, da complexidade e 
importância do respectivo mandato político.

Por essa razão, a Constituição Federal de 1988 traz em 
seu bojo o Estatuto Congressista, o qual estabelece certas 
garantias e prerrogativas aos detentores de mandato eleti-
vo, especificamente aplicáveis aos Senadores e Deputados 
Federais, e também aos Deputados Estaduais e Distritais 
em razão do Princípio da Simetria.

O referido Estatuto trata-se, em breves palavras, de um 
conjunto de normas constitucionais que estatui o regime 
jurídico dos membros do Congresso Nacional, prevendo 
suas prerrogativas e direitos, seus deveres e incompatibilida-
des. Tais determinações angariam tratamento diferenciado 
aos respectivos congressistas.

Não obstante, cumpre destacar as hipóteses que ense-
jam a perda ou a suspensão dos direitos políticos, as quais 
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estão previstas, no perfilhado artigo 15, da Constituição 
Federal do Brasil de 1988, nos seguintes termos, ipsis litteris:

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, 
cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:

I - cancelamento da naturalização por sentença 
transitada em julgado;

II - incapacidade civil absoluta;

III - condenação criminal transitada em julgado, 
enquanto durarem seus efeitos;

IV - recusa de cumprir obrigação a todos im-
posta ou prestação alternativa, nos termos do 
art. 5º, VIII;

V - improbidade administrativa, nos termos do 
art. 37, § 4º.

Cumpre esclarecer, ainda, que os direitos políticos, 
stricto sensu, dizem respeito ao direito de votar e ser votado, 
jus sufragii, assim como na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos: “Todo ser humano tem direito de tomar parte 
no governo de seu país, diretamente ou por intermédio 
de representantes livremente escolhidos” (art. 21, 1). Em 
sentido amplo, lato sensu, esclarecedora é a definição de 
Pimenta Bueno (1958, p. 458.): 

Os direitos políticos são as prerrogativas, os atri-
butos, faculdades ou poder de intervenção dos 
cidadãos ativos no governo de seu país, interven-
ção direta ou só indireta, mais ou menos ampla, 
segundo a intensidade do gozo desses direitos. 
São o jus civitatis, os direitos cívicos, que se re-
ferem ao poder público, que autorizam o cida-
dão ativo a participar na formação ou exercício  
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da autoridade nacional, a exercer o direito de 
votante ou eleitor, os direitos de deputado ou 
senador, a ocupar cargos políticos, e a manifestar 
suas opiniões sobre o governo do Estado.

Dessa forma, aquele que for privado dos direito polí-
ticos não pode, dentre várias consequências, participarem 
de eleições, plebiscitos ou referendos; nem se candidatar a 
qualquer cargo público efetivo, por exemplo.

Com efeito, somente nas situações excepcionais, arro-
ladas pelo constituinte em numerus clausus, é que um cidadão 
poderá ser privado, de forma transitória ou permanente, 
dos seus direitos políticos.

Destacam-se as hipóteses que ensejam a perda ou 
suspensão dos direitos políticos, pois a privação dos direitos 
políticos constitui hipótese que enseja a perda do mandato 
parlamentar, conforme se verificará adiante.

Não obstante, enquanto o artigo 15 da Constituição 
erige as causas que ensejam a suspensão e a perda dos di-
reitos políticos, o artigo 55, nos seus seis incisos, também 
da Constituição, erige, de forma taxativa, as hipóteses que 
ensejam a perda do mandato parlamentar de Deputados e 
Senadores, nos seguintes termos, ipsis litteris:

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:

I - que infringir qualquer das proibições esta-
belecidas no artigo anterior;

II - cujo procedimento for declarado incompa-
tível com o decoro parlamentar;

III - que deixar de comparecer, em cada sessão 
legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da 
Casa a que pertencer, salvo licença ou missão 
por esta autorizada;
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IV - que perder ou tiver suspensos os di-
reitos políticos;

V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos 
casos previstos nesta Constituição;

VI - que sofrer condenação criminal em sen-
tença transitada em julgado.

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do 
mandato será decidida pela Câmara dos De-
putados ou pelo Senado Federal, por maioria 
absoluta, mediante provocação da respectiva 
Mesa ou de partido político representado no 
Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.   

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos III a V, a 
perda será declarada pela Mesa da Casa respec-
tiva, de ofício ou mediante provocação de qual-
quer de seus membros, ou de partido político 
representado no Congresso Nacional, assegurada 
ampla defesa.

5.3. O CONFLITO CONSTITUCIONAL 
QUANTO À PERDA DO MANDATO 
DE PARLAMENTAR CONDENADO 
CRIMINALMENTE

Na atual Constituição Federal, fica a cargo do artigo 
55, conforme já mencionado, elencar as hipóteses que 
propiciam a perda do mandato parlamentar. 

Dessa forma, dentre as hipóteses que ensejam a perda 
do mandato parlamentar, destaca-se o disposto nos incisos 
IV e VI, do artigo 55, da Constituição Federal de 1988, os 
quais prescrevem, respectivamente, que perderá o mandato 
parlamentar, o deputado ou senador que perder ou tiver 
suspensos os direitos políticos; que sofrer condenação cri-
minal transitada em julgado.
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Oportuno destacar, que o artigo 55 deve ser analisado 
em consonância com o disposto no artigo 15, inciso III, 
da Constituição Feral, haja vista a condenação criminal 
transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, estar 
elencada como uma das hipóteses que ensejam a perda ou 
suspensão dos direitos políticos, ipso facto, enquadrando-se 
também no rol do artigo 55, que elenca as hipóteses que 
ensejam a perda do mandato parlamentar.

Com efeito, verifica-se que, na vigente Constituição, 
encontram-se duas hipóteses expressamente previstas 
de perda do mandato parlamentar e que resultam da 
mesma causa, qual seja, a condenação criminal transitada 
em julgado.

Não obstante, cumpre esclarecer, que com as alterações 
provenientes da Emenda Constitucional n. 35, de 20 de 
dezembro de 2001, a imunidade formal do mandato do 
senador, deputado federal, estadual ou distrital diz respeito 
a processo por crime ocorrido após a diplomação, caso 
em que, por iniciativa de partido políticos representado 
na respectiva Casa Legislativa, e mediante deliberação de 
maioria dos seus membros, pode-se sustar o andamento 
da ação penal, nos termos do artigo 53, parágrafo 3º, da 
Constituição Federal.

No entanto, inexistindo pedido de sustação ou, existin-
do, se for negado, o senador e o deputado federal deverão 
ser julgados perante o Supremo Tribunal Federal.

Desenvolvido o devido processo legal, se advir conde-
nação criminal com sentença transitada em julgado, a perda 
do mandato não será automática, como efeito imediato da 
condenação, conforme pode-se imaginar em um primeiro 
momento. De acordo com a literalidade dos dispositivos 
constitucionais, o parlamentar detém direito, ademais, de 
ser, ou não, excluído do Corpo Legislativo, somente após 
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a deliberação de seus pares, isto porque de acordo com o 
parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição Federal, deve a 
respectiva Mesa da Casa Parlamentar exaurir o seu poder 
político deliberando sobre a perda ou não do mandato do 
parlamentar condenado pelo Poder Judiciário.

Diante desse cenário, portanto, verifica-se com base 
apenas na literalidade do inciso VI combinado com o pa-
rágrafo 2º do artigo 55 da Constituição Federal de 1988, 
que a perda do mandato não se dará automaticamente, 
decorrente da condenação criminal em processo já tácita ou 
expressamente autorizado pelo legislativo, mas será decidida 
por voto secreto da maioria absoluta dos membros da Casa 
Legislativa. Aí sim, exaurir-se-á o poder político do Con-
gresso Nacional na solução do caso, independentemente 
de já ter decidido, num primeiro momento, não autorizar 
a sustação do processo criminal. Vale dizer, a negativa de 
sustação do processo não significa que, se, ao final, nele vier 
a ser condenado, o parlamentar perderá consequentemente, 
o mandato. Poderá perdê-lo, sim, mas aí por efeito exclusi-
vo de nova deliberação de natureza constitutiva feita pela 
respectiva Casa do Congresso Nacional.

Entretanto, a questão fica tormentosa quando se ve-
rifica o disposto no IV em combinação com o parágrafo 
3º do artigo 55, os quais prescrevem que se o parlamentar 
perder ou tiver suspenso os seus direitos políticos também 
em razão de uma condenação criminal, a perda será de-
clarada e não deliberada pela Mesa da Casa respectiva que 
o parlamentar faça parte.

Evidencia-se, portanto, que ocorrendo algumas das 
hipóteses do artigo 55 da Constituição Federal, que ensejam 
a perda do mandato parlamentar, a consequente perda do 
mandato poderá se dar por cassação ou extinção.



146

Nos casos de cassação entende-se que, configurada a 
hipótese, a perda do mandato parlamentar será decidida por 
uma das casas do Congresso Nacional, quais sejam, Câmara 
dos Deputados ou Senado Federal.

Com relação à extinção do mandato parlamentar, a 
perda do mandato parlamentar será decretada pela respectiva 
Casa do Congresso Nacional que o parlamentar faça parte.  

Nesse sentindo, em relação aos incisos IV e VI do 
artigo 55, verifica-se uma diferença crucial, pois enquanto 
uma será declaratória a outra será constitutiva. Respecti-
vamente, no caso do inciso IV, a perda “será declarada pela 
Mesa”, conforme preconiza o parágrafo 3º do artigo 55; 
já, no caso do inciso VI, a perda “será decidida pela Câmara 
dos Deputados ou pelo Senado Federal”, de acordo com o 
parágrafo 2º deste mesmo artigo, sendo que ambas as causas, 
conforme já destacado, derivam da mesma causa, qual seja, 
da condenação criminal transitada em julgado.

Com efeito, um conflito de normas é identificado 
entre os dispositivos em enfoque. Esse conflito ocorre, 
principalmente, em razão do artigo 55 em seu inciso IV, 
combinado com o seu §3º elencar a perda ou suspensão 
dos direitos políticos como causa de extinção do mandato 
eletivo, enquanto o inciso VI, do artigo 55, combinado com 
o seu §2º, trata a condenação criminal transitada em julgado 
como causa de cassação do mandato eletivo, sendo que nos 
termos do inciso III, do artigo 15, da Constituição Federal, 
a condenação criminal transitada em julgado é causa de 
suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos 
da condenação, incidindo, portanto, no inciso IV, do artigo 
55, que enseja a extinção do mandato eletivo.

Dessa forma, em razão do antagonismo propiciado 
pelos dispositivos constitucionais em evidência e, pela 
falta de hierarquia entre estes, é imperioso uma análise 
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abrangente que propicie a harmonização e a máxima 
efetividade de cada norma constitucional, a fim de ga-
rantir o equilíbrio não tão somente das normas consti-
tucionais, mas, principalmente, do ordenamento jurídico 
como um todo. Neste buscar, evidencia-se o Princípio 
da Unidade da Constituição. 

Quanto ao Princípio da Unidade da Constituição 
destaca-se a lição de Luis Roberto Barroso (2009, p. 148):

O papel do princípio da unidade é o de reco-
nhecer as contradições e tensões — reais ou 
imaginárias — que existam entre normas cons-
titucionais e delimitar a força vinculante e o 
alcance de cada uma delas. Cabe-lhe, portanto, 
o papel de harmonização ou “otimização” das 
normas, na medida em que se tem de produzir 
um equilíbrio, sem jamais negar por completo 
a eficácia de qualquer delas.

No mesmo sentido, Alexandre de Morares (1997, p. 
585) enfatiza:

Em face de duas normas constitucionais aparen-
temente conflitantes, deve-se procurar delimitar 
o âmbito normativo de cada uma, vislumbrando-
-se sua razão de existência, finalidade e extensão, 
para então interpretá-las no sentido de garan-
tir-se a unidade da Constituição e a máxima 
efetividade de suas previsões.

Através de uma interpretação sistemática, portanto, 
que os referidos dispositivos constitucionais devem ser 
analisados, para que a partir de então seja possível conciliar 
as respectivas normas, não tão somente entre si mesmas, 
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mas principalmente conciliá-las e interpretá-las em con-
formidade com os princípios básicos e fundamentais que o 
ordenamento jurídico brasileiro se propõe, cuidando, toda-
via, de jamais anular integralmente uma em favor da outra.

Ora, em matéria de controle de constitucionalidade 
resta pacífico o entendimento que não são todos os tipos 
de normas que podem sofrer controle, que podem sofrer 
supressão ou reparo à luz da ordem jurídica em vigor. 
Quanto às normas previstas na Constituição, admite-se 
reparo apenas com relação às emendas à Constituição, ape-
nas com relação àquelas normas não originárias. Melhor 
dizendo, apenas aquelas modificações do texto originário 
de 15 de outubro de 1988 podem sofrer reparo a luz da-
quilo que se tem como controle de constitucionalidade, o 
controle  de  adequação  das  normas  tendo  em vista a 
supremacia da Constituição.

Em sentido oposto a este entendimento, o professor 
alemão Otto Bachof desenvolveu em sua obra “normas 
constitucionais inconstitucionais?” (Verfassungswidrige Verfas-
sungsnormen?) um estudo acerca da hierarquia entre as nor-
mas da Constituição. Estudo que conduz para a conclusão 
de que é possível a verificação de normas constitucionais 
inconstitucionais, inconstitucionais a luz de outras normas 
constitucionais de hierarquia maior. 

Exatamente hipótese que se apresenta, de que os 
Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) teriam 
reconhecido o parágrafo segundo do artigo 55 da Cons-
tituição, como norma originária, inconstitucional a luz 
de outros preceitos.

Otto Bachof sustenta que o reconhecimento da exis-
tência do direito natural não pode ensejar um reconheci-
mento parcial, indicando que, ou este existe, sendo, portanto, 
válido – independentemente de estar positivado –, ou não 
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existe, implicando uma contradição o seu reconhecimento, 
mesmo que parcial. 

O conceito material de Constituição presume que se 
leve em consideração o direito natural. Dessa constatação 
resulta a característica de autonomia ilimitada do poder 
constituinte originário, somente persistindo diante das 
vinculações supralegais. A violação de direito supralegal, 
destarte, acarretaria a alcunha de inconstitucionalidade.

É possível, no entanto, que, em um momento posterior 
à sua criação, se verifique a ilegalidade de uma Constituição, 
desde que esta não atenda aos requisitos formais constantes 
no seu próprio texto.

Parece paradoxal imaginar que uma norma elaborada 
pelo poder constituinte originário seja inconstitucional, 
pois uma lei constitucional não pode, manifestamente, 
violar a si mesma.

A teoria de Otto Bachof toma como pressuposto a 
existência de um direito supralegal e a hierarquia entre as 
normas constitucionais. No que tange ao direito supralegal, 
o entendimento é pela não existência do mesmo, acreditan-
do, inclusive, que não há limitação ao Poder Constituinte 
originário. Este Poder configura-se como poder de fato e 
não de direito, sendo autônomo, pois não existe outro antes 
nem acima dele, e incondicionado, pois não se subordina 
a nenhum outro poder.

Tal entendimento do professor Otto, portanto, não 
aceita a necessária compatibilização pelo tribunal constitu-
cional de normas constitucionais contraditórias. Defende, 
portanto, o que para muitos seria a invasão do interprete 
constitucional do território reservado para o exercício 
daqueles titulares do poder constituinte originário, para 
aqueles que tem o poder de criar as normas constitucionais. 
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Vale ressaltar, por oportuno, que o STF já negou o 
entendimento do professor Otto no julgamento da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade de número 815 (de 28 
de marco de 1996) nos seguintes termos: A tese de que há 
hierarquia entre normas constitucionais originárias dando azo à 
declaração de inconstitucionalidade de umas em face de outras e 
incompossível com o sistema de Constituição rígida. 

O STF, nesta oportunidade, reafirma que o principio 
da unidade da Constituição determina uma necessária in-
tepretação sistemática do texto global da carta maior, uma 
interpretação de todo ordenamento jurídico em conjunto 
e não de apenas retalhos. Trata-se da ideia de compatibi-
lização de princípios e regras aparentemente opostos aos 
casos concretos.

Muitos diriam que para determinação dos graus de 
hierarquia entre as normas constitucionais bastaria resgatar o 
conceito de normas formal e materialmente constitucionais 
de Carl Schmitt, de determinação de normas materialmente 
constitucionais como de maior hierarquia – direitos fun-
damentais, organização do Estado e divisão dos poderes –, 
e determinação de normas formalmente constitucionais 
como de menor hierarquia. 

Observe-se, contudo, que a incorporação deste racio-
cínio de nada serve para justificar o posicionamento do 
STF na AP 470. 

Ora, a norma ora negada pelo STF, o parágrafo se-
gundo do artigo 55 da Constituição Federal está topo-
graficamente ligado à divisão dos poderes, e pode ser 
correlacionado com o disposto no artigo 2º - atinente ao 
principio fundamental da independência dos poderes –, 
ambos comandos de normas materialmente constitucionais. 
Normas que não poderiam sofrer reparo frente a outros 
dispositivos da Constituição. Tema, ainda, que e classificado 
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como clausula pétrea, como normas constitucionais que 
não podem sofrer qualquer tipo de reparo em sua redação 
originaria determinada  pelos constituintes  reunidos em 
assembleia popular.

Mais do que isso, a negativa do parágrafo segundo do 
artigo 55 da Constituição não pode ser atrelada a teoria de 
Otto Bachof não apenas pela impossibilidade de se “rebai-
xar” tal dispositivo, mas também pela impossibilidade de se 
identificar outro preceito da Constituição que o sobrepõe. 
De modo que, o pressuposto da negativa do parágrafo se-
gundo é em si um pressuposto lógico, de incompatibilidade 
de cumprimento da pena criminal e exercício de mandato 
de parlamentar. Ou muitos diriam que se trata de aplicação 
do princípio da proporcionalidade, que se trata, em verdade, 
de um postulado normativo.

Apesar disto, evidente que o pensamento de Otto 
Bachof não pode ser simplesmente descartado consideran-
do o raciocínio na doutrina, em ascensão, de que o Poder 
Constituinte Originário não é ilimitado, de que os grupos 
sociais não permitem quaisquer dispositivos na Constitui-
ção Federal. Razão pela qual a mesma redação originária 
aprovada da Constituição não pode ser interpretada como 
absoluta ou como imutável. 

Enfim, o poder constituinte originário – assim como 
a redação originária da Constituição – não é absoluto para 
grande parte da doutrina, frente a uma visão preponderan-
temente jusnaturalista do Direito. Pressuposto que nos leva 
para possibilidade de antinomia das normas constitucionais 
originarias e de possibilidade, consequente, de preponde-
rância de normas de hierarquia elevada; preponderância 
que deve ser declarada pelo Supremo Tribunal Federal 
com exclusividade.
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Contra esse entendimento de Otto Bachof, reitere-
-se, esta a ampla maioria da doutrina como o professor 
Paulo Bonavides:

O Tribunal Constitucional, poder constituído, 
não há de inverter a sua função, como ocor-
rerá caso reconheça a si mesmo competência 
para desfazer ou invalidar preceitos da própria 
Constituição. Nessa hipótese, não se arvora ele 
tão-somente em “quarto Poder”, mas em Poder 
dos Poderes, acima do Executivo e do Legislativo, 
sobranceiro à própria Constituição, deslembrado 
de que desta lhe provém toda a autoridade exer-
cida no desempenho da função jurisdicional. A 
Magistratura Suprema não pode, pois, ser fiscal 
de regras da Constituição com a faculdade de 
anulá-las a seu livre alvedrio, sem repudiar e sub-
verter a mesma de legitimidade. Transformada 
em primeira instância constitucional do País, ela 
acorrentaria aos seus pés aquilo que outrora fora 
a soberania do povo e da Nação. (BONAVIDES, 
2003, p. 219)

5.4. AS PRINCIPAIS POSIÇÕES ADOTADAS 
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

No presente cenário jurídico-político, principalmente 
em razão do conflito propiciado pelos dispositivos retro 
mencionados, surgem várias teses sobre como e quando 
deve ocorrer a perda do mandato do parlamentar conde-
nado criminalmente. Enquanto alguns defendem que a 
condenação criminal transitada em julgado enseja a perda 
do mandato parlamentar de forma automática, em razão 
de o parlamentar ter os seus direitos políticos suspensos 
automaticamente após a condenação criminal, há outros 
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que refutam a ideia de automaticidade da perda do man-
dato, haja vista, para estes, ser necessário a deliberação 
pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado, a fim de ser 
decidida a perda ou não do mandato do parlamentar con-
denado criminalmente, exaurindo assim o poder político 
da respectiva Casa parlamentar.

Discorrendo sobre o assunto, José Afonso da Silva 
(2010, p. 540-541) orienta:

A Constituição Federal não disse como se de-
fine a perda do mandato no caso em que o 
congressista perde ou tem suspensos os seus 
direitos políticos, mas, à evidência, nesse caso, se 
dá a extinção do mandato como consequência 
direta daquele fato; não há nada mais a fazer, 
senão a própria Mesa da Casa do congressista 
reconhecer, por declaração, a perda do mandato.

O Supremo Tribunal Federal Brasileiro já teve a opor-
tunidade de deparar-se com tais questionamentos por 
diversas ocasiões, entretanto, conforme será demonstrado, 
evidencia-se que as suas decisões foram divergentes. 

Em um primeiro momento, o Supremo Tribunal 
Federal, seguindo o voto do Ministro Moreira Alves no 
RE n. 179.502-6/SP (DJ de 8-9-1995), entendeu que a 
solução para a antinomia posta estaria circunscrita à regra 
da especialidade, pelo relacionamento entre uma lei geral 
e uma lei especial.

Nesse sentido, Norberto Bobbio (1999, p. 96-97) indi-
ca três critérios fundamentais para a solução de antinomias, 
quais sejam, cronológico, hierárquico e da especialidade das 
normas, lecionando que: “Quando se aplica o critério da 
‘lex specialis’ não acontece a eliminação total de uma das 
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duas normas incompatíveis, mas somente daquela parte da 
lei geral que é incompatível com a lei especial.”

Com efeito, no RE n. 179.502-6/SP (DJ de 
08/09/1995), o Ministro Moreira Alves enfatizou:

Assim sendo, tem-se que, por esse critério da 
especialidade - sem retirar a eficácia de qualquer 
das normas em choque, o que só se faz em úl-
timo caso, pelo princípio dominante no direito 
moderno, de que se deve dar a máxima eficácia 
possível às normas constitucionais -, o problema 
se resolve excepcionando-se da abrangência da 
generalidade do artigo 15, III, os parlamentares 
referidos no artigo 55, para os quais, enquanto 
no exercício do mandato, a condenação criminal 
por si só, e ainda quando transitada em julgado, 
não implica a suspensão dos direitos políticos, só 
ocorrendo tal se a perda do mandato vier a ser 
decretada pela Casa a que ele pertencer. (STF, 
1995, p. 1700)

No mesmo sentido, a fim de complementação, com-
pilo a orientação do jurista Alexandre de Moraes (2002, p. 
261) que leciona nos seguintes termos:

A razão de existência do art. 55 VI e parágrafo 2º, 
da Constituição Federal é de garantir ao Con-
gresso Nacional a durabilidade dos mandatos de 
seus membros (deputados federais e senadores 
da República), com a finalidade de preservar a 
independência do Legislativo perante os demais 
poderes, tendo sua extensão delimitada, tão so-
mente, aos próprios parlamentares federais, por 
expressa e taxativa previsão constitucional. Tra-
ta-se, pois de uma norma constitucional especial 
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e excepcional em relação à previsão genérica do 
art. 15, inciso III.

Não obstante, ainda no julgamento do RE n. 179.502-
6-SP (D.J. 08/09/95), argumentando que após uma conde-
nação criminal transitada em julgado, a perda do mandato 
não se dará de forma automática, pois deve exaurir-se 
o poder político do Congresso Nacional na solução do 
caso e garantir sua independência, sob pena de violação 
do Princípio da Separação de Poderes, o Ministro Celso 
de Mello votou sobre a questão posta dizendo o seguinte:

A norma inscrita no art. 55, § 2º, da Carta Fe-
deral, enquanto preceito de direito singular, 
encerra uma importante garantia constitucio-
nal destinada a preservar, salvo deliberação em 
contrário da própria instituição parlamentar, a 
intangibilidade do mandato titularizado pelo 
membro do Congresso Nacional, impedindo, 
desse modo, que uma decisão emanada de ou-
tro poder (o Poder Judiciário) implique, como 
consequência virtual dela emergente, a suspen-
são dos direitos políticos e a própria perda do 
mandato parlamentar.

(…) É que o congressista, enquanto perdurar 
o seu mandato, só poderá ser deste excepcio-
nalmente privado, em ocorrendo condenação 
penal transitada em julgado, por efeito exclusivo 
de deliberação tomada pelo voto secreto e pela 
maioria absoluta dos membros de sua própria 
Casa Legislativa.

Não se pode perder de perspectiva, na análise da 
norma inscrita no art. 55, § 2º, da Constituição 
Federal, que esse preceito acha-se vocacionado a 
dispensar efetiva tutela ao exercício do mandato 
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parlamentar, inviabilizando qualquer ensaio de 
ingerência de outro poder na esfera de atua-
ção institucional do Legislativo. (STF, 1995, p. 
1731-1732)

Ressaltou-se, ainda, o argumento de que a suspensão 
dos direitos políticos e a consequente perda do mandato 
não deve ocorrer de forma automática após a decisão do 
Poder Judiciário, mas deve ser deliberada, em plenário, a 
gravidade do crime cometido, a fim de verificar se tal crime 
demanda a perda do mandato parlamentar.

Ocorre que a questão propicia a seguinte dúvida: 
Quais os crimes são suficientemente graves a ponto de 
ensejar a perda do mandato parlamentar e quais não acar-
retariam a perda do mandato?

Discorrendo sobre o questionamento, Lênio Luiz 
Streck, Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira e Dierle 
Nunes (2013, p. 625), lecionam:

De todo modo, trata-se de um problema a ser 
resolvido de lege ferenda e/ou a partir da ins-
titucionalização de uma tradição interpretativa, 
a ser aplicada respeitando a coerência e a inte-
gridade. Nesse sentido, parece correto afirmar 
que crimes contra o patrimônio, a administração 
pública em geral, atentados dolosos contra a vida 
(incluídos os delitos sexuais), devem fazer parte 
de um “núcleo duro” de hipóteses de perda de 
mandato. Isto é, essa modalidade de crimes não 
poderia ensejar absolvição do parlamentar por 
seus pares.

Nesse sentido, mas contrariando a tese de que o rol de 
crimes graves o suficiente para ensejar a perda do mandato 
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pode partir apenas da interpretação do julgador, o Ministro 
Marco Aurélio, no RE 179.502 (DJ de 8-9-1995), orientou:

Há de vir a lei que especifique os crimes que 
ensejam, uma vez sobrevindo condenação, a 
suspensão em comento, valendo notar, também, 
que o aconselhável seria a previsão no próprio 
título criminal (...) A definição dos crimes ca-
pazes de ensejar a drástica consequência, que é 
a suspensão dos direitos políticos, não pode ficar 
sujeita à formação humanística e profissional 
do julgador. É preciso que venha um diploma 
legal que, potencializando certos interesses da 
sociedade, revele quais os crimes que, imputados 
e extremos de dúvida via sentença condenatória 
coberta pelo manto da coisa julgada, ensejam 
a suspensão dos direitos políticos. (STF, 1995, 
p. 1719)

Ante todas as razões até então expostas, portanto, o 
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 179.502, 
entendeu que o artigo 15, inciso III, da Constituição Fe-
deral, é uma norma geral de aplicação imediata, e o art. 55, 
§ 2º, é uma norma especial. 

Assim, conforme o entendimento da Suprema Corte 
na ocasião, a suspensão dos direitos políticos enquanto 
durarem os efeitos da condenação deve ser excepcionado 
para os Deputados e Senadores que forem condenados 
criminalmente, pois para estes a suspensão dos direitos 
políticos estará condicionada à decisão da Casa legislativa, 
nos termos do artigo 55, § 2º.

Todavia, no julgamento da Ação Penal 470 (D.J.E. de 
22/04/2013), a Suprema Corte brasileira voltou a analisar 
a questão. Em razão de ter ocorrido a condenação criminal 
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de alguns parlamentares federais a Suprema Corte teve que 
se manifestar acerca da interpretação e aplicação do artigo 
15, inciso III, combinado com o artigo 55, §§ 2º e 3º, para 
posteriormente decidir se, com o trânsito em julgado da 
decisão criminal condenatória, caberia à Casa Legislativa 
que o parlamentar fizesse parte apenas declarar, por ato da 
respectiva Mesa, a perda do mandato, nos termos do artigo 
55, § 3º, ou competiria exclusivamente a Casa Legislativa 
não declarar apenas, mas sim deliberar sobre a perda do 
mandato, nos termos do § 2º, do artigo 55. 

Por maioria de votos (5 a 4), o Supremo Tribunal Fe-
deral decidiu a perda do mandato parlamentar condenado 
criminalmente, seria um efeito automático da decisão do 
Poder Judiciário, competindo a Casa do Legislativo apenas 
decretar a perda do mandato.

Atuando com Relator, o Ministro Joaquim Barbosa, 
proferiu o seu voto enfatizando que:

A Constituição não submete a decisão do Poder 
Judiciário à complementação por ato de qual-
quer outro órgão ou Poder da República. Não 
há sentença jurisdicional cuja legitimidade ou 
eficácia esteja condicionada à aprovação pelos 
órgãos do Poder Político. A sentença condena-
tória não é a revelação do parecer de umas das 
projeções do poder estatal, mas a manifestação 
integral e completa da instância constitucional-
mente competente para sancionar, em caráter 
definitivo, as ações típicas, antijurídicas e cul-
páveis. (STF, 2013, p. 20-21)

Nesse sentido, ainda, o Ministro enfatizou que nos ca-
sos em que o Poder Judiciário decreta a perda do mandato 
parlamentar com base em algumas das hipóteses previstas 
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no artigo 92, inciso I, do Código Penal, a perda do mandato 
seria efeito automático da condenação, não necessitaria, 
portanto, da deliberação política e discricionária do Le-
gislativo, haja vista que a deliberação nesses casos violaria 
o Princípio da Separação de Poderes.

No entanto, ressalvou que caberia à Casa Legislativa 
deliberar e decidir sobre a perda do mandato nos casos 
em que a sentença condenatória não decretasse a perda 
do mandato seja pelo fato de ter sido proferida antes da 
diplomação, de modo que o trânsito em julgado tenha se 
operado em momento posterior, ou, pelo fato de não esta-
rem presentes os requisitos legais para a perda do mandato. 
Caberia, portanto, a respectiva Casa Legislativa deliberar e 
decidir se a condenação foi grave o suficiente a ponto de 
tornar impossível o mandato. 

Não obstante, o Ministro Gilmar Mendes, por sua vez, 
em seu voto na Ação Penal 470, fundamentou a tese da 
automaticidade da perda do mandato parlamentar de depu-
tados e senadores decorrente de uma condenação criminal 
com sentença transitada em julgado, com o argumento de 
que o disposto no inciso VI e parágrafo 2º, do artigo 55 
da Constituição Federal, trouxe antinomia com o artigo 
15 da Constituição e, incongruência com a sistemática da 
perda do mandato derivada de improbidade administrativa 
e suspensão dos direitos políticos:

A antinomia fica ainda mais evidente, gerando 
uma completa incongruência na sistemática de 
perda do mandato parlamentar, quando se leva 
em consideração que o próprio art. 55, em seu 
inciso IV, estabelece a hipótese de perda do 
mandato decorrente da suspensão dos direitos 
políticos, a qual ocorre por incidência do inciso 
III do art. 15 (condenação criminal transitada em 
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julgado) e deve ser apenas declarada pela Mesa 
das Casas Legislativas, conforme preceitua o § 
3º do art. 55.

A incongruência também decorre de a decisão 
condenatória da Justiça Eleitoral – por captação 
ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei 9.504/97), 
por exemplo – poder gerar a perda do mandato 
parlamentar, bastando, nessa hipótese, a decla-
ração da Mesa da Casa Legislativa. Também no 
caso de decisão judicial condenatória por ato 
de improbidade administrativa, cuja pena seja a 
suspensão dos direitos políticos, há 8 previsão de 
perda do mandato, por incidência do já citado 
inciso IV do art. 55 da Constituição.

De todo modo, a falta de racionalidade do 
sistema torna-se patente ao se constatar que 
a exigência de decisão deliberativa das Ca-
sas Legislativas quanto à perda do mandato 
na hipótese de condenação criminal apenas 
atinge Deputados Federais, Estaduais, Distri-
tais e Senadores, não valendo para Vereadores, 
nem mesmo para os Chefes do Poder Exe-
cutivo (conforme decidiu o próprio STF no 
RE 225.019), que igualmente são mandatários 
eleitos diretamente pelo voto popular.

Atualmente, a Lei da Ficha Limpa (LC 135/2010) 
estabelece que a condenação criminal por órgão 
colegiado impede que o cidadão se candidate a 
cargos políticos. O substrato ético é semelhante 
àquele adotado pelo art. 15, III, que considera o 
indivíduo condenado criminalmente inapto para 
o exercício pleno dos direitos políticos. Assim, a 
incongruência também fica transparente aqui, se 
considerarmos que o cidadão condenado crimi-
nalmente em segunda instância fica inelegível e 
que, por outro lado, determinada categoria de 
mandatários políticos, mesmo que condenados 
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em ação penal transitada em julgado, não dei-
xam de exercer plenamente o mandato. (STF, 
2013, p. 8182)

Dessa forma, para o Ministro Gilmar Ferreira Men-
des, a antinomia residiria no fato de que um parlamentar 
com seus direitos políticos suspensos em razão da uma 
condenação criminal pudesse manter-se no exercício 
do mandato eletivo. Já a incongruência se caracterizaria 
pelo fato de que o próprio artigo 55, no inciso IV, prevê 
a perda do mandato em decorrência da suspensão dos 
direitos políticos, e, o mesmo artigo 55 também esta-
belece que a sentença condenatória da Justiça Eleitoral 
pode ocasionar a perda do mandato sem a deliberação 
do Legislativo.

No entanto, opondo-se ao entendimento de que a 
perda do mandato é um efeito automático da decisão pro-
latada pelo Poder Judiciário que condena criminalmente 
um parlamentar, foi o voto do Revisor da Ação Penal 470, 
Ministro Ricardo Lewandowski:

Quando o mandato resulta do livre exercício da 
soberania popular, ou seja, quando o parlamentar 
é legitimamente eleito, excluída a existência de 
fraude, e incorrendo impugnação à sua eleição, 
falece ao Judiciário, competência para decretar 
a perda automática de seu mandato, pois ela 
será, nos termos do art. 55, VI, § 2º, da Consti-
tuição, decidida pela Câmara dos Deputados ou 
pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria 
absoluta, mediante provocação da respectiva 
Mesa ou de partido político representado no 
Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. 
(STF, 2013, p. 8059)
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Conclui-se, portanto, que, para o Ministro Ricardo 
Lewandowski, a Constituição é clara em outorgar ao Se-
nado Federal ou a Câmara de Deputados, a competência 
para decidir e não apenas declarar a perda do mandato de 
parlamentares condenados criminalmente.

Ocorre que, em razão dos fundamentos retro mencio-
nados pelos Ministros Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes, 
na Ação Penal no 470/MG, a maioria dos Ministros do 
Supremo, acolheram a tese da automaticidade da perda do 
mandato parlamentar de deputados e senadores condenados 
criminalmente em sentença transitada em julgado.

Em tempo, insta salientar, que a referida decisão foi 
tomada sem a composição integral da Suprema Corte, 
sendo que apenas 9 (nove) ministros votaram, 4 (quatro) 
votos contra e 5 (cinco) a favor da tesa da automaticidade 
da perda do mandato parlamentar.

Meses depois, no entanto, o Supremo Tribunal Fe-
deral, no julgamento da Ação Penal 565/RO (D.J.E. de 
23-5-2014), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, diante 
da condenação do Senador Ivo Cassol, já com a sua com-
posição plena de 11 (onze) ministros devido a presença 
de dois novos Ministros, Luís Roberto Barroso e Teori 
Zavascki, alterou novamente o seu entendimento quanto 
a questão posta. 

Neste novo julgamento, a Suprema Corte assentou o 
entendimento de que a perda do mandato deverá resultar da 
deliberação da Casa Legislativa do parlamentar condenado 
pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, colaciono trecho do voto do Ministro 
Teori Zavascki: 

No caso específico dos parlamentares, essa rela-
ção natural entre suspensão dos direitos políticos 
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e perda do cargo público (...) não se estabelece 
como consequência natural. E a Constituição, no 
art. 55, parágrafo 2º, diz claramente que, nesses 
casos, a perda do mandato será decidida pela 
Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal 
por (...) maioria absoluta, mediante provocação 
da respectiva Mesa ou de partido político re-
presentado no Congresso Nacional, assegurada 
ampla defesa. (STF, 2014, p. 286)

Desta forma, constata-se que os argumentos trazidos 
na Ação Penal 565, assemelham-se com os argumentos 
trazidos no Recurso Extraordinário n. 179.502-6-SP.

No entanto, cumpre colacionar, os dizeres do Ministro 
e doutrinador Gilmar Ferreira Mendes (2015, p. 765), que 
dá análise do novo posicionamento da Suprema Corte no 
julgamento da Ação Penal 565, alerta:

Essa nova interpretação tampouco pode-se dizer 
firme e tranquila, uma vez que contou com os 
votos dos dois ministros mais recentes da Corte, 
Teori Zavascki e Roberto Barroso, todavia, este 
último parece haver alterado o seu entendimen-
to, visto que concedeu liminar em mandado 
de segurança impetrado por parlamentar para 
suspender o resultado de deliberação levada a 
cabo pela Câmara dos Deputados, que mesmo 
ante a condenação do deputado federal Natan 
Donadon, manteve o seu mandato (MS 32.326, 
Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 4-9-2013).

Deste modo, conclui-se que a questão não se en-
contra pacificada, haja vista a sistemática constitucional 
propiciar diversos e, por vezes, divergentes fundamentos 
sobre a questão.
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Parece interessante ao caso, todavia, levantar-se a tese de 
uma hipótese de reconhecimento de mutação constitucional.

A chamada mutação constitucional pode ser conceituada 
como os processos informais de alteração da constituição, 
sem que haja modificação em seu texto. Mutação ou transição 
constitucional e um processo  (...) que pode conviver com os me-
canismos formais (emenda e revisão). Pela mutação constitucional, 
altera-se o sentido da norma  constitucional,  sem, contudo, mudar 
o texto. (FACHIN, 2013, p. 65).

A ideia de mutação foi criada em contraposição à 
reforma, que é um processo de alteração formal da cons-
tituição, prevista no artigo 60 da Constituição de 1988:

(...) a modificação da Constituição pode dar-se 
por via formal e por via informal. A via formal 
se manifesta por meio da reforma constitucio-
nal, procedimento previsto na própria Carta 
disciplinando o modo pelo qual se deve dar sua 
alteração. (...) Já a alteração por via informal se 
da pela denominada mutação constitucional, 
mecanismo que permite a transformação do 
sentido e do alcance de normas da Constituição, 
sem que se opere, no entanto, qualquer modifi-
cacao do seu texto. A mutação esta associada a 
plasticidade de que são dotadas inúmeras normas 
constitucionais. (BARROSO, 2011, p. 146)

Trata-se de uma teoria mais moderna de alteração das 
constituições, que prega um maior dinamismo para a ordem 
constitucional posta, que foi eminentemente difundida no 
Brasil pelo professor e hoje ministro Gilmar Mendes.

A mutação constitucional se trata, pois, de um resul-
tado de um processo interpretativo realizado por parte 
do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a Constituição; 
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notadamente processo de intepretação sistemática. Um 
processo em que se incorpora as transformações históricas 
da sociedade:

A analise interpretativa da Constituicao não 
pode, por conseguinte, prescindir do critério 
evolutivo, mediante o qual se explicam as trans-
formações ocorrentes no sistema, bem como as 
variações de sentido que tanto se aplicam ao 
texto normativo, como a realidade que lhe serve 
de base – a chamada realidade constitucional, 
cuja mudança e, não raro, lenta e imperceptível 
ao observador comum,

Esse critério, como elemento hermenêutico de 
extrema relevância, esta todo impregnado de 
historicidade, a qual se comunica ao método 
de intepretacao, não tanto para colher a Cons-
tituicao jurídica ou a norma na sua origem 
senão, em primeiro lugar, para acompanhar a 
consequente evolução ou desdobramento que 
no seio do sistema constitucional ocorre com a 
norma codificada na Constituicao e com a reali-
dade que lhe imprime eficácia, vida e conteúdo. 
(BONAVIDES, 2010, 138)

Entretanto, em uma visão mais completa, pode-se dizer 
que a mutação não esta apenas centralizada na intepretação, 
na hermenêutica constitucional. 

O caso clássico de mutação constitucional indicado 
pelo Ministro Gilmar Ferreira Mendes se trata da negativa 
de vigência do dispositivo que determina que o Senado 
promova a suspensão da execução de leis no caso de reco-
nhecimento de inconstitucionalidade no controle difuso 
de constitucionalidade. Como as decisões do STF tanto 
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no controle concentrado quanto no difuso atualmente 
têm efeitos erga omnes, esse papel do Senado tem que ser 
redefinido. O papel do Senado, a partir de agora, deveria 
ser apenas dar publicidade das decisões do STF, expedindo 
resolução. Assim, o texto não foi alterado, mas foi redese-
nhado informalmente. Gilmar Mendes assim escreve:

A única resposta plausível nos leva a acreditar que o 
instituto da suspensão pelo Senado assenta-se hoje 
em razão exclusivamente histórica. Observe-se 
que o instituto da suspensão da execução da lei 
pelo Senado mostra-se inadequado para assegurar 
eficácia geral ou efeito vinculante as decisões do 
Supremo Tribunal que não declaram a inconstitu-
cionalidade de lei, liminando-se a fixar a orientação 
constitucionalmente adequada ou correta. Isso se 
verifica quando o Supremo Tribunal afirma que 
dada disposição há de ser interpretada desta ou 
daquela forma, superando, assim, entendimento 
adotado pelos tribunais ordinário ou pela própria 
Administração. A decisão do Supremo Tribunal 
não tem efeito vinculante, valendo nos estritos 
limites da relação processual subjetiva. Como não 
se cuida de declaração de inconstitucionalidade de 
lei, não há cogitar aqui de qualquer intervenção 
do Senado, restando o tema aberto para inúmeras 
controvérsias. (MENDES, 2011, p. 1159)

Coincidência ou não o artigo 55 também se insere na 
ideia de separação dos poderes, de tripartição dos poderes, 
de uma outra função ou competência do poder legislativo 
que, a partir do julgamento desta AP 470, passa a ser mo-
dificada ou suprimida. 

Ressalta-se, entretanto, que o professor português JJ 
Gomes Canotilho aponta para o risco de excesso na aplicação  
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da mutação constitucional. Para Canotilho, a mutação 
haveria que se dar somente dentro dos limites possíveis do 
texto para ser considerada legítima. Além disso, não poderia 
violar os princípios estruturantes da Constituição. 

Ou seja, para alem de uma analise jurídica, cabe o 
questionamento de que a supressão do parágrafo segundo 
do artigo 55 da Constituição se trata de mutação viável, de 
que ele não estaria violando o principio da tripartição dos 
poderes, evidentemente estruturante do Estado brasileiro.

Ocorre que, por constituir a mutação um processo in-
formal, que não está expresso no texto, mas sim na mudança 
de sentido dado à norma, poderão existir mutações que 
fujam aos limites impostos pela Constituição, violando seu 
texto e seu espírito, sendo manifestamente inconstitucionais. 
Anna Cândida da Cunha Ferraz (FERRAZ, 1986) refere-se 
a mudanças que não são manifestamente inconstitucionais, 
tais como a inércia e o desuso no plano constitucional e 
a mudança tácita da Constituição. Percebe-se, contudo, 
que essas situações não seriam propriamente mutações 
inconstitucionais, e nem mesmo inconstitucionalidade de 
normas constitucionais, mas sim cessação de vigência da 
norma e perda de sua eficácia.

Enfim, o principio da separação dos poderes, inega-
velmente, sofre uma revisão no Estado Contemporâneo, 
face uma crise da democracia representativa e pela neces-
sidade de se dar força normativa aos direitos fundamentais 
(CAMBI, 2009, p. 182/183 e 190). Um movimento que é 
chamado por muitos como movimento de ativismo judicial. 

Entretanto, o entendimento em contrário, de violação 
das normas constitucionais materiais pelo entendimento 
do Supremo Tribunal Federal, também é razoável. Cabe-
ria, para muitos, invocar a impossibilidade de redação de 
retrocesso de princípios constitucionais, da impossibilidade  
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em se retroceder na aplicação do princípio do devido 
processo legal, como bem citado em outros casos práticos 
por Luis Roberto Barroso (BARROSO, 2009, p. 383). 
Ora, o processo administrativo no âmbito do Congresso 
Nacional, após a sentença condenatória, tratar-se-ia de 
decorrência direta do devido processo legal, tanto formal 
(pelo amparo em garantias processuais mínimas) como 
material (pela suposta garantia do processo representativo 
no âmbito do legislativo).

5.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da análise das principais decisões do Supremo Tri-
bunal Federal, em relação a questão da perda do mandato 
parlamentar de deputados e senadores condenados crimi-
nalmente em sentença transitada em julgado, verifica-se 
decisões divergentes da Suprema Corte Brasileira. Em 
certos julgamentos decide-se pela automaticidade da perda 
do mandato parlamentar em razão de uma condenação 
criminal em sentença transitada em julgado, já em outro 
decide-se pela necessidade de deliberação do Senado ou 
da Câmara. 

Conclui-se que a questão não deve ser analisada so-
mente por meio de uma análise literal do § 2º do artigo 
55 da Constituição Federal. Evidentemente, se for consi-
derado apenas a literalidade do parágrafo 2º do artigo 55 
da Constituição Federal, portanto, a sistemática constitu-
cional possibilitará, consequentemente, a continuidade no 
exercício do mandato do deputado ou senador que venha 
a ter suspensos seus direitos políticos (art. 55, inciso IV) 
por condenação criminal transitada em julgado (art. 15, 
inciso III e art. 55, inciso VI) bastando para tanto que a 
Casa Legislativa não decida pela perda do mandato. 
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Paradoxalmente, nesta situação, haverá um parlamen-
tar, no exercício do mais conspícuo dos direitos políticos, 
que é o da representação no exercício do mandato com 
os seus direitos políticos suspensos, ipso facto, gerará no 
ordenamento jurídico constitucional incompatibilidades e 
incongruências com outros dispositivos, bem como afron-
tará princípios e valores que o cargo parlamentar exige, 
tais como, a probidade administrativa e a moralidade para 
o exercício do mandato. 

Dessa forma, considerando que a interpretação, in casu, 
do parágrafo 2º do artigo 55, de forma literal e isolada não 
é adequada, e que entre os dispositivos constitucionais não 
há hierarquia, devemos optar por uma interpretação mais 
abrangente, conjugando o dispositivo com o conjunto que o 
completa, ou seja, indo do todo para a parte e da parte para 
o todo, objetivando o respeito e a preservação da coerência 
do sistema de direitos e princípios fundamentais presentes 
no ordenamento jurídico brasileiro. Evidencia-se, nesse 
sentido, o Princípio da Unidade da Constituição.

Nessa linha, cabe destacar que a teoria acerca de nor-
mas constitucionais originárias inconstitucionais de Otto 
Bachoff não se mostra aceitável no Brasil para afastar o 
comando do artigo 55 da Constituição Federal.

Aceitável, por outro lado, pensar na aplicação da muta-
ção constitucional tem componentes extrajuridicos, com-
ponentes sociais:

O tema da mutação constitucional tem o seu 
ambiente natural na fronteira em que o Direito 
interage com a realidade. Já ficou para trás, na 
teroria jurídica, a visão do positivismo norma-
tivista que apartava o Direito do mundo fático, 
assim como o dissociava, igualmente, da filosofia, 



170

da ética e de considerações em torno da idéia 
da justiça. (...) O Direito não existe abstrata-
mente, fora da realidade sobre a qual incide. (...) 
A mutação constitucional se realiza por via da 
interpretação feita por órgãos estatais ou por 
meio dos costumes e praticas politicas social-
mente aceitas. (BARROSO, 2011, p. 149/150)
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6
REFORMAS ELEITORAIS 
BRASILEIRAS À LUZ DA TEORIA 
DA LEGISLAÇÃO SIMBÓLICA

Lílian Balmant Emerique1

Mariana Musse Pereira2

6.1. INTRODUÇÃO 

É notório, desde a promulgação da Constituição de 
1988, uma tendência generalizada no Brasil, em especial 
por parte dos partidos políticos, independente da corrente 
ideológica seguida, de trazer para o centro dos debates na-
cionais a necessidade de se promover uma ampla reforma 
política e depositarem nessa questão a solução para os mais 
diversos problemas enfrentados pelo país. 

Nesse contexto, reiteradas vezes optou-se por reformas 
pontais da legislação eleitoral em detrimento de uma análise 

1 Pós-Doutora, Doutora e Mestre em Direito. Mestre em Ciências 
Políticas e Relações Internacionais. Pesquisadora e Professora Ad-
junta do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. lilamarcia@gmail.com

2 Doutoranda da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestre em 
Ciências Jurídicas Contemporâneas pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (2015). Email: marianamusse@gmail.com
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mais aprofundada dos problemas inerentes ao sistema po-
lítico brasileiro. Muitas vezes, tais reformas guardam como 
traço em comum o fato de serem aprovadas nas vésperas de 
anos eleitorais, o que contribui para se questionar o caráter 
instrumental destas leis.

Desde as últimas duas décadas do século XX, tem sido 
difundida a percepção acerca da acentuada complexidade 
dos sistemas jurídico e político de tal forma que se faz ne-
cessário refletir sobre a capacidade de as normas jurídicas 
emanadas pelo Estado se apresentarem como instrumento 
seguro de controle social (NEVES, 2011, p. 29).

Diante desse quadro, as normas podem se apresentar 
como instrumentais e simbólicas. Instrumentais são aquelas 
que produzem efeitos reais na sociedade, que se apresen-
tam como meio adequado e suficiente para a tutela dos 
interesses sociais. São eficazes, pois funcionam a partir da 
existência de outros instrumentos políticos que permitem 
que a norma alcance sua finalidade. Já as leis simbólicas são 
aquelas através das quais o legislador se restringe a formular 
uma pretensão de produzir normas, sem tomar nenhuma 
providência no sentido de criar os pressupostos para a sua 
eficácia (NEVES, 2011, p. 31).

Assim, a proposta do presente trabalho é estabelecer 
um paralelo entre as reformas eleitorais implementadas após 
a promulgação da Constituição de 1988 e a concepção de 
legislação simbólica, discutida pela doutrina alemã e trazida 
para o Brasil por Marcelo Neves, para que dessa maneira 
seja possível ampliar os debates acerca dos efeitos dessa 
legislação, evidenciando dois pontos principais: primeiro, o 
problema não reside apenas na ineficácia do ato normativo 
e, segundo, o excesso da utilização dessa legislação pode 
ter contribuído acentuadamente para o esgotamento do 
modelo político-eleitoral brasileiro. 
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6.2. LEGISLAÇÃO SIMBÓLICA
Um dos trabalhos do professor Marcelo Neves que 

mais repercutiu no meio acadêmico foi a teoria da consti-
tucionalização simbólica como explicação para muitos dos 
problemas enfrentados pela Constituição de 1988.

A teoria da constitucionalização simbólica foi ela-
borada por Marcelo Neves no ano de 19943 e tem como 
foco a preocupação com o problema da concretização e da 
função social dos sistemas jurídicos, dando destaque para as 
normas constitucionais. A análise do mencionado estudioso 
procura centrar-se no fracasso da função instrumental de 
determinadas Constituições. 

Segundo a concepção de Marcelo Neves, o texto 
constitucional por desempenhar uma função simbólica 
em detrimento da sua função normativo-jurídica (sentido 
positivo), encontraria sérias dificuldades de concretização 
de seus dispositivos (sentido negativo). Dito de outra for-
ma, o Direito serviria para a manutenção do status quo, na 
medida em que teria por efeito principal a imunização 
política contra as prestações do sistema jurídico. O efeito 
normativo de estabilização generalizada e congruente de 
expectativas normativas ficaria em segundo plano.

Entretanto, após uma análise cuidadosa4 dos pilares da 
teoria formulada por Marcelo Neves há de se concluir que, 

3 Trata-se de trabalho por meio do qual o autor obteve o cargo de 
Professor Titular da Universidade Federal de Pernambuco, publicado 
inicialmente em 1994, pela Editora Acadêmica, sem, entretanto, 
receber a devida visibilidade em razão de problemas de distribuição. 
Em 1998 sua obra foi reeditada e ganhou maior visibilidade e debate 
na doutrina nacional.

4 Em dissertação de mestrado elaborada por Mariana Musse sob a 
orientação da Professora Lílian Emerique e defendida junto ao 
Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade Nacional 
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após mais de 27 anos de vigência da Constituição de 1988, 
as dificuldades enfrentadas na concretização dos direitos 
constitucionalmente assegurados parecem guardar uma 
relação mais direta com a incapacidade do sistema jurídico 
dar conta das demandas de uma sociedade profundamente 
excludente e desigual do que com a falta de autonomia 
do sistema jurídico.

Em que pese as alegações do mencionado estudioso 
acerca do enquadramento da Constituição de 1988 como 
exemplo de constitucionalização simbólica serem passíveis 
de crítica, é importante destacar que suas observações sobre 
os efeitos da legislação simbólica são pertinentes tendo em 
vista a sua ampla utilização no Brasil.

O fracasso da função instrumental da lei não é apenas 
um problema de ineficácia das normas jurídicas. Diante 
dessa afirmativa abre-se o debate em torno da função sim-
bólica de determinadas leis. Grande é a quantidade de leis 
que desempenham funções sociais latentes em contradição 
com sua eficácia normativo-jurídica, ou seja, em oposição 
ao sentido jurídico manifesto. Neves (2011, p.30), após 

de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, objeti-
vando avaliar a adequação da tese de Neves acerca do enquadra-
mento da Constituição de 1988 como exemplo de Constituição 
simbólica, o estudo foi restringindo a observação da situação 
vivenciada no Brasil e após uma análise mais detida sobre o atual 
estágio de desenvolvimento das instituições no país, verificou-se 
que os problemas atuais enfrentados com relação ao respeito aos 
direitos e garantias fundamentais, às eleições livres e a separação 
dos poderes nem são dificuldades típicas e restritas ao Brasil 
(existindo inclusive nos países centrais), nem guardam relação 
com a falta de autonomia dos sistemas. Trata-se de problemas 
internos de adequação das esferas do Poder Público aos anseios 
da sociedade, mas não se pode falar em afetação do desempenho 
das funções dos sistemas, com hipertrofia de qualquer um deles 
em relação aos outros. 
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as referidas explanações define legislação simbólica nos 
seguintes termos: 

Considerando-se que a atividade legiferante 
constitui um momento de confluência concen-
trada entre sistemas político e jurídico, pode-se 
definir legislação simbólica como produção de 
textos cuja referência manifesta à realidade é 
normativo-jurídica, mas que serve, primária e 
hipertroficamente, a finalidades políticas de ca-
ráter não especificadamente normativo-jurídico. 

Na visão de Neves (2011, p. 32) a legislação simbólica 
não é conceituada a partir de um modelo simplificador que 
a explica ou a define com fundamento nas intenções do 
legislador. O que o autor vai sustentar é que nas situações 
nas quais o legislador produz normas sem tomar nenhuma 
providência no sentido de criar os pressupostos para a efi-
cácia das mesmas, embora esteja em condição de criá-los, 
haverá indício de legislação simbólica. 

O conceito de legislação simbólica se refere ao signi-
ficado específico do ato de produção e do texto produzido, 
sendo que o sentido político de ambos prevalece hiper-
troficamente sobre o aparente sentido normativo-jurídico. 

São muito heterogêneos os casos enquadrados no cam-
po conceitual de legislação simbólica, sendo que para fins de 
facilitar a identificação e estudo dos mesmos Neves faz uso 
do modelo tricotômico proposto por Harald Kindermann 
(apud NEVES, 2011, p. 33). Segundo o jurista alemão, o 
conteúdo da legislação simbólica pode ter como objetivo: 
a) confirmar valores sociais; b) demonstrar a capacidade de 
ação do Estado; e c) adiar a solução de conflitos sociais por 
meio de compromissos dilatórios.
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O primeiro tipo de legislação simbólica são aquelas leis 
cujo objetivo consiste em confirmar valores sociais. Com 
relação a estas leis, o que se observa é que os legisladores, 
com frequência, são compelidos a tomar posição em re-
lação a conflitos sociais em torno de valores (aborto, uso 
de células-tronco, maioridade penal, direitos de minorias 
etc.) e, dessa forma, direcionam suas atividades legislativas 
em conformidade com a posição assumida. 

Nesses casos, os grupos que se encontram inseridos 
nos debates ou lutas pela prevalência de determinados va-
lores percebem a “vitória legislativa” como uma forma de 
reconhecimento da superioridade ou da prevalência social 
de sua concepção valorativa.

Esses grupos procuram influenciar a atividade legi-
ferante de forma que sejam permitidas ou obrigatórias as 
condutas que se adéquam com seus valores e sejam proi-
bidos os comportamentos que se desviem de seus padrões 
valorativos, sendo-lhes secundária a eficácia normativa da 
lei. Para esses grupos, basta, simplesmente, a expedição de 
ato normativo que se coadune com valores aceitos (NE-
VES, 2011, p. 33). 

Alguns exemplos clássicos da legislação simbólica con-
firmando valores sociais podem ser identificados no caso 
da “lei seca” nos Estados Unidos e na legislação sobre es-
trangeiros na Europa, conforme Neves (2011, p.34) destaca: 

A sua tese central afirma que os defensores da 
proibição de consumo de bebidas alcoólicas não 
estavam interessados na sua eficácia instrumental, 
mas sobretudo em adquirir maior respeito social, 
constituindo-se respectiva legislação como sím-
bolo de status. Nos conflitos entre protestantes/
nativos defensores da lei proibitiva e católicos/
imigrantes contrários à proibição a “vitória 



179

 legislativa” teria funcionado simbolicamente a 
um só tempo como ato de deferência para os 
vitoriosos e de degradação para os perdedores, 
sendo irrelevantes os seus efeitos instrumentais. 

[...]

Um outro exemplo, muito significativo para a 
experiência social européia mais recente, é a 
legislação sobre estrangeiros. O debate a respeito 
de uma legislação mais rigorosa ou mais flexível 
em relação aos estrangeiros seria predominan-
temente simbólico: nesse caso, a legislação teria 
uma força simbólica muito importante, na medi-
da em que influenciaria a visão que os nacionais 
têm dos imigrantes – como estranhos e invasores, 
ou como vizinhos, colegas de trabalho, de estudo 
de associação e, portanto, parte da sociedade. 
Primariamente a legislação funcionaria.

A outra modalidade de legislação simbólica é aquela 
ligada ao objetivo de demonstrar a capacidade do Estado 
e, de acordo com Kindermann (apud NEVES, 2011, p. 36), 
nestes casos o fim das leis é o de fortalecer “a confiança dos 
cidadãos no respectivo governo ou, de um modo geral, no 
Estado”. Nessas hipóteses, não se trata de confirmar valores 
de determinados grupos sociais em detrimento de outros, 
mas sim o de criar confiança nos sistemas político e jurídico.

O legislador, por vezes, por pressão da opinião públi-
ca ou da mídia, elabora normas jurídicas para satisfazer as 
expectativas da sociedade, sem que elas possuam o mínimo 
de condições para serem efetivadas, daí o nome dado por 
Kindermann de legislação-álibi. Por meio dela, o legislador 
busca “descarregar-se de pressões políticas ou apresentar 
o Estado como sensível às exigências e expectativas dos 
cidadãos” (NEVES, 2011, p. 37).
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A legislação pode ser considerada como álibi por-
que só, aparentemente, irá solucionar conflitos sociais ou 
atender aos anseios populares posto que ela foi elabora-
da para ser utilizada com o fim de retardar, impedir ou 
camuflar mudanças indispensáveis. Tal legislação serve, 
portanto, tão somente para fortalecer o Estado ou para 
que o legislador dê satisfação à sociedade – que está a 
reclamar, pressionar ou exigir avanços – muito embora o 
poder legiferante saiba que ela não terá eficácia plena ou 
a mínima condição de efetivação. 

É, portanto, secundário ao legislador ou ao Estado, 
se tal lei irá ou não surtir seus efeitos. Neves (2011, p. 
38) destaca que “[...] a atitude legiferante serve como 
álibi do legislador perante a população que exigia uma 
reação do Estado”. 

A legislação-álibi decorre da tentativa de dar aparência 
de uma solução dos respectivos problemas sociais ou, no 
mínimo, da pretensão de convencer o público das boas 
intenções do legislador. Como se tem observado, ela não 
apenas deixa os problemas sem solução, mas, além disso, 
obstrui o caminho para que eles sejam resolvidos. 

A essa formulação do problema subjaz uma crença 
instrumentalista nos efeitos das leis, conforme a qual se 
atribui à legislação a função de solucionar os problemas 
da sociedade. Entretanto, é evidente que as leis não são 
instrumentos capazes de modificar a realidade de forma 
direta, pois as variáveis normativo-jurídicas defrontam-se 
com outras variáveis orientadas por outros códigos e cri-
térios semânticos. 

Em verdade, a resolução dos problemas da sociedade 
depende da interferência de fatores que não sejam normati-
vo-jurídicos. Sendo assim, a legislação-álibi destina-se a criar 
a imagem de um Estado que responde normativamente  
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aos problemas da sociedade, mesmo que as relações sociais 
não sejam realmente normatizadas por respectivos textos 
legais. Pode-se, então, afirmar que a legislação-álibi se tra-
ta de forma de manipulação ou de ilusão que imuniza o 
sistema político contra alternativas mais eficazes. 

A legislação-álibi nem sempre obtém êxito, e esta 
quanto mais empregada, mais probabilidade de fracassar terá, 
ante ao fato de que ela, quando empregada abusivamente, 
leva à descrença no próprio sistema jurídico.

Marcelo Neves (2011, p. 40/41) menciona que a 
legislação-álibi quando identificada pelo povo pode pro-
duzir um estado de mal estar social, tensões, descrédito nos 
poderes constituídos e em seus legisladores, fazendo com 
que as lideranças políticas não sejam apenas produtoras, 
mas também “vítimas de interpretações simbólicas”, visto 
que perdem a lealdade das massas e também o respeito e a 
reverência que cercam a mitologia de uma instituição mais 
do que simbólica, como a justiça.

Outra função da legislação simbólica é a de protelar a 
solução de conflitos sociais por intermédio de compromis-
sos procrastinadores. Dessa forma, embora o teor da nova 
norma jurídica aparentemente resolva o conflito social por 
ela tratado, na verdade posterga para o futuro sua solução, 
na medida em que se manifesta ineficaz. Durante a trami-
tação da proposição que origina essa norma, as divergências 
existentes entre os grupos políticos não são resolvidas. En-
tretanto, é aprovada consensualmente pelas partes envolvidas 
porque se verifica a perspectiva de ineficácia da futura lei. 
O acordo, destarte, não se funda no conteúdo da norma, 
mas sim na percepção que a solução do conflito é adiada 
para um futuro indeterminado (NEVES, 2011, p. 41).

Após essa breve incursão sobre as modalidades que 
a legislação simbólica pode apresentar, cumpre fazer um 
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paralelo com a situação vivenciada no sistema político-
-eleitoral brasileiro.

6.3. AS REFORMAS ELEITORAIS PÓS-1988

Ao final do regime militar em 1985, o sistema político 
brasileiro necessitava de alterações profundas que elimi-
nassem o aparato legislativo-constitucional do período de 
exceção, bem como delineassem um novo desenho insti-
tucional para o país, razão pela qual a realização de uma 
Assembleia Constituinte era essencial para concretizar esta 
tarefa. Os parlamentares responsáveis por ela foram eleitos 
no ano seguinte, e logo após tomarem posse iniciaram as 
discussões a respeito do novo texto constitucional. 

O resultado dos trabalhos culminou com a promulgação 
de uma nova Constituição no dia 05 de outubro de 1998, 
verdadeiramente um marco no qual se sustentaria a nova 
república no país. Informalmente intitulada de “Constitui-
ção Cidadã”5, ela foi idealizada de modo que o nascente 
Estado Democrático tivesse como diretrizes uma legislação 
eficiente do ponto de vista estatal e ao mesmo tempo capaz 
de assegurar a execução dos direitos civis pela população.

Contudo, em que pese os inegáveis avanços que o 
novo texto constitucional proporcionou, é inconteste que 
o novo desenho institucional inaugurado buscou conci-
liar institutos bastante diversos, o que contribuiu para o 
crescimento de uma série de dificuldades enfrentadas no 
sistema político brasileiro.

5 Constituição Cidadã foi o título de discurso proferido por Ulysses 
Guimarães, na presidência da Assembléia Constituinte, em 27 de 
julho de 1988, onde afirmou: “Repito: essa será a Constituição 
cidadã, porque recuperará como cidadãos milhões de brasileiros, 
vítimas da pior das discriminações: a miséria. (íntegra do texto em 
http://www.fugpmdb.org.br/frm.publi.htm.) 
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6.3.1. Contextualização da elaboração  
da Constituição de 1988

A Constituição de 1988, ao seguir a mesma linha das 
demais Constituições promulgadas após a Segunda Guer-
ra Mundial6, constituiu um verdadeiro marco na história 
do Brasil porque, de um lado, ela pode ser vista como o 
resultado de um processo lento e gradual que sepulta defi-
nitivamente a ditadura com a abertura à redemocratização, 
contando, inclusive, com expressiva participação popular 
em sua elaboração7, e, de outro, ela inaugura um novo 

6 A passagem de um Constitucionalismo Político para o Constitu-
cionalismo de tipo social refletiu uma tendência quase universal 
nas nações ocidentais. As Constituições políticas liberais – marcadas 
nitidamente pela natureza enunciativa e declaratória – refletiram a as-
censão hegemônica de parcelas da sociedade civil sobre a estrutura de 
dominação absolutista do Estado. Já hodiernamente, as Constituições 
sociais tipificadoras de uma nova ordem política, que evidenciam a 
dinâmica do crescimento e do dirigismo estatal, são caracterizadas 
por um traço de conciliação e compromisso, em outro horizonte 
de interações entre Estado e segmentos societários. Sublinha-se 
que as necessárias e emergentes condições sócio-econômicas de 
fins de século XX propiciaram, no contexto de inúmeros sistemas 
políticos ocidentais, o patamar real para o surgimento também 
de Constituições ideológicas, marcadas por uma outra proposta 
político-jurídica e que, em certo grau de abstração, costumam ser 
inseridas num contexto maior, denominado Constitucionalismo 
Social (WOLKMER, 1989, p. 16).

7 É importante destacar o relevante papel desempenhado pelo mo-
vimento das “Diretas, Já”, em 1984, marcado pela mobilização de 
milhares de pessoas numa manifestação multitudinária, congregando 
a classe política, as principais lideranças da sociedade civil (de cima 
e de baixo), sindicatos, empresários, intelectuais, personalidades e a 
massa do povo. Essa não foi uma manifestação que tenha se esgotado 
num determinado dia, pois ela continua com a eleição indireta de 
Tancredo Neves e, posteriormente, com a cerimônia do seu en-
terro, que teve uma projeção cívica monumental. Logo, quando a 
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modelo de Estado, voltado ao cumprimento das promessas 
da modernidade.

A situação histórica vivida em 1987 era de retorno à 
democracia8, quando as demandas reprimidas durante os mais 
de vinte anos de ditadura militar afloraram e escoaram para o 
processo constituinte. Todos queriam participar da elaboração 
do novo pacto político do País9. Logo, foram depositadas 
grandes expectativas no novo texto constitucional. Assim, “da 
nova Constituição não se esperava apenas uma nova base – 
democrática – para a ordem jurídica, porém muito mais: a 
solução – ou pelo menos o equacionamento – de todos os 
problemas nacionais” (FERREIRA FILHO, 2011, p. 145).  

constituinte é convocada, embora o tema geral seja o da transição 
e o da negociação, há por fora disso a presença de uma sociedade 
que se tinha mobilizado no sentido da democratização do país e 
das suas instituições (VIANNA, 2010, p.34).

8 O momento emblemático do processo brasileiro de transição foi a 
Nova República (1985-1989), fase que compreendeu o mandato 
do presidente José Sarney e que era definida pelos próprios atores 
políticos, naquele contexto, como sendo “a transição” propriamente 
dita. A Nova República foi inúmeras vezes apontada por muitos que 
faziam esta avaliação à época e continuaram a fazê-la posteriormente 
como o período em que se encerrava a transição democrática no 
Brasil. Ao fim deste período, já estavam lançadas as bases de um 
regime democrático, com o ordenamento institucional gerado pela 
Constituição promulgada em outubro de 1988, a realização de elei-
ções diretas para presidente da República em 1989 e o abandono 
das alternativas não democráticas para a resolução de conflitos por 
parte dos atores capazes de lançar mão delas. 

9 Ao longo dos trabalhos, a Assembleia Constituinte esteve aberta a 
propostas de emendas populares. Para tanto, bastaria que as sugestões 
fossem encaminhadas por intermédio de associações civis e subscritas 
por, no mínimo, 30 mil assinaturas que atestassem o apoio popular 
à proposta. Até o encerramento dos trabalhos, a Assembleia Cons-
tituinte recebeu mais de 120 propostas de emendas constitucionais 
nas mais diversas áreas, reunindo cerca de 12 milhões de assinaturas. 
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Havia, portanto, por parte dos integrantes da Comis-
são Constituinte, uma clara e justificável preocupação em 
inserir no texto constitucional um vasto rol de princípios 
e regras essenciais, direitos negativos e positivos, de matri-
zes liberal e social, individuais e coletivos, todos exigindo 
do Estado o compromisso com o desenvolvimento da 
pessoa humana em bases livres e igualitárias. Segundo 
destaca Barroso (2009, p. 41): “os anseios de participação, 
represados à força nas duas décadas anteriores, fizeram da 
constituinte uma apoteose cívica, marcada, todavia, por 
interesses e paixões”.

Outro fator que contribuiu para a constitucionalização 
de uma grande gama de matérias foi a falta de coalizão 
política. O Brasil vivia seu primeiro governo civil após vinte 
anos de governos militares, com a chegada das oposições 
aos postos de governo no plano estadual e, depois, nacio-
nal. Somado a isso, o ambiente internacional mostrava-se 
inóspito, com ampliação da dívida externa brasileira e 
imposição de uma série de restrições.

No meio deste cenário de crise e divergência10, des-
pontava a necessidade de construção de novas instituições 

10 Para se ter uma noção do ambiente conflituoso da época, a convo-
cação dos membros que comporiam a Assembleia Nacional Cons-
tituinte foi o primeiro alvo das discordâncias entre as forças políticas 
da época. A principal divergência, na época, deu-se entre os setores 
que queriam uma eleição exclusiva para escolher os representantes na 
Assembleia, de um lado, e os que queriam transformar o Congresso 
Nacional numa Constituinte, de outro. Os que defendiam a convo-
cação de uma Constituinte exclusiva, desvinculada do Congresso 
Nacional, argumentavam que os responsáveis pela elaboração da nova 
Constituição teriam mais legitimidade e independência para realizar 
seus trabalhos se fossem escolhidos estritamente para essa função. 
Além do mais, alegavam que transformar os deputados e senado-
res em parlamentares constituintes dificultaria qualquer mudança 
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democráticas e uma nova coalizão capazes de sustentar um 
novo projeto de Estado.

Esses fatores acabaram por inviabilizar a construção de 
uma aliança coesa que permitisse a implementação de uma 
agenda coerente de mudanças, o que também refletiu na 
construção do novo texto constitucional. Assim, inexistia 
no interior da Assembléia Nacional Constituinte uma co-
alizão parlamentar majoritária e propositiva, capaz de dar 
direção aos trabalhos de confecção da nova Constituição11.

A ansiedade pela ampliação da proteção constitucional 
aliada a falta de um direcionamento eficaz dos trabalhos da 
Constituinte acabou ocasionando também uma das maiores 
vicissitudes da Constituição de 1988: “as superposições e 
o detalhismo minucioso, prolixo, casuístico e inteiramente 
impróprio para um documento dessa natureza” (BARRO-
SO, 2009, p.42). 

Além disso, muitas matérias foram regulamentas sem 
coerência, pois “o assédio dos lobbies, dos grupos de pressão 

substancial, uma vez que os eleitos estariam mais comprometidos 
com seus próprios mandatos do que com qualquer transforma-
ção profunda da estrutura política, econômica e social do país. 
Esses setores, contudo, foram derrotados pelo governo, que conse-
guiu aprovar a transformação do Congresso Nacional a ser eleito 
em 1986 em Assembleia Constituinte. Aprovada a Constituição, os 
parlamentares voltariam às suas funções normais até o encerramento 
da legislatura, em 1990, quando seriam realizadas novas eleições.

11 Vale destacar que a despeito de não haver um grupo majoritário capaz 
de direcionar os trabalhos da Assembleia Constituinte, politicamente, 
o grupo mais forte foi o Centro Democrático, popularmente conhe-
cido como Centrão, base de apoio do governo Sarney formada por 
parlamentares do PMDB, PFL, PDS, PTB e algumas legendas menores. 
O Centrão, que representava setores sociais mais conservadores, sendo 
maioria na Constituinte, conseguiu decidir votações importantes, 
como a questão da reforma agrária, que manteve a distribuição de-
sigual da terra e o mandato presidencial, estendido para cinco anos.
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de toda ordem, geraram um texto com inúmeras esquizo-
frenias ideológicas e densamente corporativo” (BARROSO, 
2009, p. 42). 

A tentativa de conciliação entre interesses de grupos 
opostos acarretou à Constituição de 1988, conforme bem 
destaca Marcelo Baumann Burgos (2010, p. 119) uma na-
tureza essencialmente contraditória:

A Constituição de 1988 representa um mo-
mento de condensação de forças conservadoras 
e progressistas, que atravessam os campos do li-
beralismo e da democracia, que haviam se unido 
em uma frente política contra o regime militar. 
A própria composição do Congresso Nacional 
que a concebeu exprime esse equilíbrio de for-
ças. Nesse sentido, não surpreende que a Carta 
contenha aspectos contraditórios.

Assim, se por um lado é certo que a Constituição de 
1988 merece destaque pelo seu caráter inovador e demo-
crático, por outro lado não se pode deixar de observar que 
contribuiu para a definição de uma estrutura política frágil 
e de difícil manutenção a longo prazo.

Desse modo, a tratar do arranjo político-institucional 
do país, a nova Constituição o fez através do emaranhado 
de propostas muitas vezes conflitantes e com consequências 
previsivelmente desastrosas. Uma das mais questionáveis foi 
instituir o presidencialismo sobreposto a uma Constituição 
cuja definição das prerrogativas do Congresso revelavam 
a intenção original dos redatores em adotar um sistema 
parlamentarista de governo.12

12 Em 1985 o presidente José Sarney nomeou uma Comissão presidi-
da por Afonso Arinos com a finalidade de elaborar um projeto de 
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Como consequência disso, a Constituição de 1988 
criou um Poder Executivo forte, com atribuição para 
legislar em situações excepcionais através de Medidas 
Provisórias, como também um Legislativo forte, confe-
rindo-lhe uma série de instrumentos de controle sobre 
os atos do Executivo. 

Outros pontos da estrutura institucional delinea-
dos pela Constituição de 1988 que contribuíram para 
um cenário político divergente foram: a ausência de 
mecanismos legais para coibir a proliferação de partidos 
sem programas ideológicos, a inexistência do dever de 
lealdade que levou a crescente infidelidade partidária e 
ao troca-troca de legendas; enfraquecimento da coesão 
partidária ao se possibilitar a formação de alianças sem 
levar em conta as afinidades ideológicas; a consagração 
do pluralismo político sem regulamentação, facilitando 
a proliferação de legendas e prejudicando a criação de 
maiorias estáveis no Congresso.

A Constituição de 1988 optou por não disciplinar 
em seu texto a decisão sobre o sistema de governo (pre-
sidencialista ou parlamentarista), criando uma situação 
de incerteza até o plebiscito de 1993, que decidiu pelo 
presidencialismo. Além disso, o novo texto constitucional 
também contemplou a previsão de revisão constitucional 

Constituição. Esta Comissão apresentou um projeto que delineou 
os contornos de uma grande reforma no arranjo político-institu-
cional, tendo como um dos seus principais aspectos a proposta de 
adoção de um modelo dual parlamentarista no estilo ao adotado 
pela França, ou seja, com um primeiro-ministro aprovado pelo 
congresso e um presidente eleito pelo voto direto. Contudo o 
projeto da comissão Afonso Arinos não agradou ao Presidente José 
Sarney, que acabou não o submetendo à Assembléia Constituinte 
ocorrida em 1987/1988.
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a ser realizada, pelo voto da maioria absoluta dos membros 
do Congresso Nacional, em sessão unicameral, cinco anos 
após a sua promulgação, o que ajudava a manter acesas as 
esperanças dos defensores de mudanças radicais dos proce-
dimentos eleitorais no Brasil, como aquelas que resultariam 
da adoção do sistema majoritário (também chamado de 
distrital) nas eleições das casas legislativas. 

Cumpre ressaltar que das seis emendas constitucionais 
de revisão aprovadas no processo revisional ocorrido em 
1994, três incidiam sobre temas relativos à reforma política. 
A Emenda nº 4 ampliou os fundamentos pelos quais uma 
lei complementar pode estabelecer casos de inelegibilidade 
(art. 14, § 9º, da Constituição Federal); a Emenda nº 5 redu-
ziu a duração do mandato presidencial de cinco para quatro 
anos (art. 82); a Emenda nº 6 determinou a suspensão dos 
efeitos da renúnica de parlamentar submetido a processo 
que pudesse levar à perda do mandato (art. 55, § 4º). 13

Certamente foi a partir do plebiscito e da reforma 
revisional que a discussão acerca da necessidade de refor-
mas políticas ganhou notoriedade na sociedade brasileira.

13 Ainda no plano constitucional, mas fora do processo revisional de 
1994, foram aprovadas quatro outras emendas que se situam no 
âmbito da reforma política. A Emenda Constitucional nº 2, de 1992, 
antecipou o plebiscito em que afinal se decidiu pela manutenção da 
forma e do sistema de governo (república presidencialista); a Emen-
da Constitucional nº 4, de 1993, alterou a redação do art. 16, que 
impede a aplicação de “lei que alterar o processo eleitoral” durante 
o ano posterior a sua publicação; a Emenda Constitucional nº 16, 
de 1997, tornou possível a reeleição, para um segundo mandato 
consecutivo, de presidente, governadores e prefeitos; a Emenda 
Constitucional nº 52, de 2006, assegurou aos partidos políticos 
autonomia “para adotar os critérios de escolha e o regime de suas 
coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as 
candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal”.
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Por outro lado, a mudança do enquadramento jurí-
dico-constitucional da representação política tornou im-
prescindível a adaptação da legislação infraconstitucional, 
em especial do Código Eleitoral datado de 1965, ao novo 
enquadramento. Para esse fim foi promulgada, por exemplo, 
a Lei Complementar nº 64, de 1990, que “estabelece, de 
acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, casos de 
inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras pro-
vidências”. De igual forma merece destaque a Lei nº 9.504, 
de 1997 (Lei das Eleições), que teve por fim estabilizar a 
legislação eleitoral. Com ela, se deixou de promulgar uma 
lei especial para cada eleição, ou seja, de dois em dois anos. 

É importante registrar também a promulgação da Lei 
nº 9.096, de 1995 (Lei dos Partidos Políticos), destinada 
a dar suporte legal as agremiações partidárias, permitindo 
que elas se organizem e ajam de acordo com os princípios 
constitucionais de 1988. Através da mencionada lei foi-lhes 
reconhecido o caráter de pessoas jurídicas de direito privado 
e a ampla autonomia para a determinação de suas regras 
de funcionamento interno. 

  Esse eixo normativo infraconstitucional (Lei Com-
plementar nº 64/1990, Lei nº 9.504/1997 e a Lei nº 
9.096/1995) em conjunto com as Resoluções expedidas 
pelo Tribunal Superior Eleitoral tem o condão de dis-
ciplinar o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. 
Nota-se, portanto, que o tratamento conferido a matéria 
político-eleitoral no Brasil é realizada de maneira extre-
mamente fragmentada.

Apesar desses esforços, o sistema político brasileiro 
tem recebido diversas críticas no que tange a sua estrutura 
e funcionamento. Mesmo após a redemocratização, veri-
ficou-se que tais críticas se aprofundaram, traduzindo-se 
em uma real e urgente necessidade de reestruturação da 
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arena política, intensificada de maneira veemente, pelos 
numerosos e sequenciados escândalos de corrupção. 

6.3.2. Reformas político-eleitorais 
implementadas após 1988

Dificilmente uma sociedade contemporânea deixa de 
questionar suas próprias instituições de decisão política. En-
tre outras razões, porque a dúvida sobre a melhor maneira 
de garantir que a vontade popular efetivamente determine 
as decisões estatais acompanha de perto todo processo de 
construção e reconstrução de instituições representativas. 
Há, portanto, uma ligação direta entre democracia e mo-
delo político-eleitoral adotado, razão pela qual quando se 
busca superar dificuldades ao desenvolvimento econômico 
e social, uma das medidas lembradas como caminho para 
solução é a reforma política.

A reforma política pode ser compreendida, como um 
conjunto de medidas capazes de reestruturar as normas 
que regem o sistema político brasileiro com o objetivo 
principalmente de otimizar as instituições democráticas 
representativas. Leonardo Avritzer e Fátima Anastásia (2006, 
p.11) propõem um conceito stricto sensu e outro latu sensu. 
O primeiro compreende a reorganização de regras espe-
cíficas do processo de competição eleitoral periódico. O 
segundo, a reorganização de regras mais amplas, propondo 
mudanças sob o ponto de vista institucional e estrutural 
do sistema político.

O tratamento pulverizado conferido à legislação elei-
toral contribuiu para que a questão de uma reforma política 
que solucionasse os principais problemas do sistema político 
nacional fosse uma discussão reiteradamente presente no 
Congresso Nacional, razão pela qual desde a promulgação  
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da Constituição de 1988 as legislaturas da Câmara e do 
Senado foram ricas em elaborar projetos de alteração elei-
toral e partidária14.

Contudo, a maioria destes textos produzidos pelo 
Legislativo se refere a temas secundários ou pontuais de 
uma reforma política, apresentados em projetos individuais 
e independentes, e na maioria das vezes não chegam a ser 
votados em plenário, seja por não serem aprovados em 
uma das comissões preliminares ou por não contarem com 
apoio político suficiente.

A disfunção das propostas de reformas políticas oriun-
das do Legislativo era tamanha, que a Câmera decidiu, no 
início de 2003, instituir uma Comissão Especial para estudar 
todos os projetos de reforma política apresentados na Casa 
e elaborar uma proposta ampla e unificada do tema.

A partir do trabalho desenvolvido por tal Comissão, 
foram identificados cinco grandes temas que deveriam ser 
analisados em uma reforma política que tivesse por fim 
implementar mudanças substanciais no sistema brasileiro, 
quais sejam: 1) a adulteração dos resultados eleitorais pelas 
coligações partidárias nas eleições legislativas; 2) o enfraque-
cimento dos partidos políticos pelo voto personalizado; 3) 
o custo crescente das campanhas eleitorais e a dependência 
dos candidatos em relação a grupos de interesse para o 
financiamento das campanhas; 4) um sistema partidário 
excessivamente fragmentado; e 5) as trocas de partido, pelas 

14 Segundo Barbosa Lima Sobrinho (1961, p. 25-40), a reforma política 
sempre esteve presente na agenda do Congresso Nacional, desde 
o período da redemocratização ainda em 1946, tendo como foco 
principal a discussão acerca da representação proporcional com 
lista aberta, cassação do Partido Comunista, eleições majoritárias 
por maioria simples, recadastramento de eleitores, a introdução da 
cédula única e um breve parlamentarismo.



193

quais as bancadas partidárias mudam de tamanho durante 
uma legislatura.

Apesar de haver um relativo consenso no diagnóstico 
dos principais problemas do sistema político nacional, há 
um grande desacordo em relação às medidas que devem 
ser adotadas.

Assim, o que pôde ser observado no âmbito infracons-
titucional15 ao longo dos últimos dez anos foi a aprovação 
de quatro alterações na legislação eleitoral, por intermédio 
das “minirreformas eleitorais”, a saber: 1) Primeira minir-
reforma eleitoral (Lei 11.300/2006); 2) Segunda minirre-
forma eleitoral (Lei 12.034/2009); 3) Terceira minirreforma 
eleitoral (Lei 12.891/2013) e, recentemente, a 4) Quarta 
minirreforma eleitoral (Lei 13.165/2015).

Tais reformas, em que pese terem proporcionado 
alguns avanços, não tiveram por fim promover alterações 
do sistema político-eleitoral, ficando adstritas a tratar de 
questões pontuais da legislação eleitoral.

Nesse sentido, a reforma efetivada em 2006 através da 
Lei 11.300/06 surgiu em decorrência do episódio conhe-
cido como “escândalo do mensalão”16. Tratou-se, portanto, 

15 Como o objeto do presente trabalho se restringe às legisla-
ções simbólicas, a incidência de análise será direcionada às 
mudanças infraconstitucionais. 

16 Mensalão é o nome dado ao escândalo de corrupção política 
mediante compra de votos de parlamentares no Congresso 
Nacional do Brasil, que ocorreu entre 2005 e 2006. Ao final, 
25 réus, entre eles políticos de altos escalões do governo, foram 
condenados. Interessante observar que esse julgamento, devido 
ao seu ineditismo e proporção, despertou grande interesse por 
parte da opinião pública. Isto foi comprovada por pesquisa de 
opinião pública aplicada em todo o país pela Folha de São Paulo 
e publicada na sua edição de 12/8/12 . Os dados são bem elo-
quentes: 81% conheciam o que era o mensalão e 75% sabiam que 
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de uma tentativa de apresentar uma solução ao esquema 
de corrupção nas campanhas eleitorais. Nesta reforma 
objetivou-se, sobretudo, diminuir as fontes de despesas das 
campanhas eleitorais e coibir com maior rigor as práticas 
financeiras irregulares. Contudo, na prática, o financiamento 
de campanhas continuou sendo uma das principais fontes 
de corrupção do sistema eleitoral brasileiro17.

Segundo Ramos (2006), a Lei 11.300/06 “no propó-
sito de apresentar uma solução ao esquema de corrupção 
nas campanhas eleitorais foi elaborada ‘às pressas’, sem o 
devido amadurecimento que o tema exigia. Pertence ao 
grupo das leis feitas por imposições de grupos [...]”. 

Já em 2009, a reforma na legislação eleitoral deixou 
evidente que a preocupação do Congresso estava mais em 
reprimir o ativismo praticado pelo Tribunal Superior Elei-
toral que em promover um real aperfeiçoamento da legisla-
ção eleitoral. Tal inclinação pode ser bem observada através 
da redação conferida ao artigo 105 da Lei nº 9.504/1997, 
que segue abaixo transcrito para melhor entendimento:

o julgamento já havia começado; 73% defendiam a condenação 
e a prisão dos culpados, embora um grupo significativo (43%) 
acreditasse que todos seriam absolvidos.  

17 A operação Lava Jato apurou que o volume de dinheiro público 
desviado aumentou significativamente em comparação com o que 
ocorreu no Mensalão: “O escândalo de corrupção na Petrobrás 
investigado pela Operação Lava Jato é, em quantia de dinheiro 
desviado, pelo menos 20 vezes maior que o Mensalão. Estimativas 
do Ministério Público Federal (MPF) sobre os dois casos apontam 
que o mensalão teria envolvido R$ 101,6 milhões, enquanto o 
‘petrolão’ já está em R$ 2,1 bilhões. O número de empresas e 
pessoas investigadas no episódio atual também é superior”. (http://
www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/esquema-da-lava-jato-
-e-pelo-menos-20-vezes-maior-que-o-do-mensalao-ejzwvjzjgy-
fjoo3dj8yigv87i)
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Art. 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, 
o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao 
caráter regulamentar e sem restringir direitos ou 
estabelecer sanções distintas das previstas nesta Lei, 
poderá expedir todas as instruções necessárias 
para sua fiel execução, ouvidos, previamente, em 
audiência pública, os delegados ou representantes 
dos partidos políticos. (grifo nosso)

Nesta oportunidade algumas reformas pontuais foram 
implementadas, merecendo destaque a preocupação em 
regulamentar a disputa eleitoral na internet, mas chamou 
atenção a derrubada na Câmara da previsão de restrição 
da candidatura dos candidatos enquadrados na categoria 
dos “fichas sujas”18.

Petracioli (2009) ao se debruçar sobre as inovações 
da lei em questão conclui que a chamar de minireforma 
é deveras elogioso para o trabalho do legislativo que foi” 
minúsculo, fisiologista e paliativo”. 

Em 2013, foi dado início a uma nova reforma através 
da Lei 12.891/2013 cuja exposição de motivos trazia como 
finalidade a diminuição dos custos das campanhas eleitorais.  

18 Posteriormente, em 2010, foi aprovada a Lei Complementar nº. 
135 de 2010 que tornou inelegível por oito anos um candidato 
que tiver o mandato cassado, renunciar para evitar a cassação ou for 
condenado por decisão de órgão colegiado (com mais de um juiz), 
mesmo que ainda exista a possibilidade de recursos.O Projeto foi 
aprovado na Câmara dos Deputados no dia 5 de maio de 2010 e 
também foi aprovado no Senado Federal no dia 19 de maio de 2010 
por votação unânime. Esta lei proíbe que políticos condenados em 
decisões colegiadas de segunda instância possam se candidatar. Em 
fevereiro de 2012, o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou a 
lei constitucional e válida para as eleições subsequentes que foram 
realizadas no Brasil em 2010, o que representou uma vitória para 
a posição defendida pelo Tribunal Superior Eleitoral.
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De um modo geral, o texto aprovado mais uma vez re-
presentou mero aperfeiçoamento da legislação eleitoral e 
partidária vigente, posto que trouxe apenas alterações pon-
tuais, sem se aprofundar em qualquer questão estruturante 
do sistema eleitoral e partidário vigente.

Recentemente, em 2015, mais uma reforma foi discu-
tida e aprovada. Dessa vez, a reforma política foi a principal 
resposta da classe política aos protestos que se alastraram 
pelo Brasil em 201319. A presidente Dilma Rousseff (PT) 

19 Em junho de 2013 ocorreram as Manifestações dos 20 centavos que 
se tratavam de várias manifestações populares por todo o país que 
inicialmente surgiram para contestar os aumentos nas tarifas de trans-
porte público, principalmente nas principais capitais. Inicialmente 
restrito a poucos milhares de participantes, os atos pela redução das 
passagens nos transportes públicos ganharam grande apoio popular 
em meados de junho, em especial após a forte repressão policial 
contra os manifestantes, cujo ápice se deu no protesto do dia 13 
em São Paulo. Quatro dias depois, um grande número de pessoas 
aderiu às manifestações nas ruas de várias cidades brasileiras e até 
do exterior. Em seu ápice, milhões de brasileiros estavam nas ruas 
protestando não apenas pela redução das tarifas e a violência policial, 
mas também por uma grande variedade de temas como os gastos pú-
blicos em grandes eventos esportivos internacionais, a má qualidade 
dos serviços públicos e a indignação com a corrupção política em 
geral. Tratou-se, segundo noticiado pela imprensa local, das maiores 
mobilizações no país desde as manifestações pelo impeachment do 
então presidente Fernando Collor de Mello em 1992 e chegaram 
a contar com até 84% de simpatia da população.  Os protestos ge-
raram grande repercussão nacional e internacional. Em resposta, o 
governo brasileiro anunciou várias medidas para tentar atender às 
reivindicações dos manifestantes e o Congresso Nacional votou uma 
série de concessões (a chamada “agenda positiva”), como ter tornado 
a corrupção como um crime hediondo, arquivado a chamada PEC 
37, que proibiria investigações pelo Ministério Público, e proibido 
o voto secreto em votações para cassar o mandato de legisladores 
acusados de irregularidades. Houve também a revogação dos então 
recentes aumentos das tarifas nos transportes em várias cidades do 
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chegou a apresentar uma proposta de Constituinte exclusiva 
e de um plebiscito para que a população opinasse sobre o 
tema, mas tais propostas não foram adiante no Congresso.

Após dois anos, a Lei nº 13.165/2015 foi aprovada 
e promoveu algumas mudanças nas condições e uso das 
doações para campanhas eleitorais, reduziu o período de 
filiação partidária obrigatória e alterou algumas regras 
das propagandas eleitorais.

 Mais uma vez foi seguida a tradição brasileira de 
combinar “intervenções pontuais com mudanças geradas 
endogenamente pelo sistema político” (SOUZA; LA-
MOUNIER, 2006, p. 6).

Feita essa breve análise acerca das reformas eleitorais 
realizadas no Brasil desde a promulgação da Constituição 
de 1988 até os dias atuais, pode-se afirmar que tais refor-
mas guardam um traço em comum: foram elaboradas para 
satisfazer as expectativas dos cidadãos, liberando o legislador 
de pressões políticas e apresentando o Estado como sensível 
às exigências e expectativas populares. 

país, com a volta aos preços anteriores ao movimento. Contudo, a 
inconformidade manifestada nas ruas não se confirmou nas eleições 
realizadas em 2014, aonde houve a reeleição da presidente Dilma, 
e de boa parte dos parlamentares que foram objetos de críticas nos 
movimentos de rua. De igual forma, poucas iniciativas tanto do 
Executivo como do Legislativo propostas após as manifestações 
foram implementadas.

 Em março de 2015, novos movimentos populares tomaram as ruas 
do país, porém com novos contornos. Os protestantes pediam o fim 
da corrupção, reclamavam da situação econômica do país e defen-
deram o impeachment da presidente recém-eleita. Também houve 
parcela dos manifestantes apoiando uma intervenção militar. Porém, 
a marca comum entre os grupos que integraram tais movimentos 
foi uma forte oposição ao Partido dos Trabalhadores, fortemente 
desgastado pelos escândalos de corrupção.  
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É possível também observar um casuísmo e certo 
oportunismo por parte dos agentes públicos, ao se observar 
que, à exceção da primeira minirreforma, todas as demais 
foram aprovadas em anos que antecedem eleições.

O manejo das reformas eleitorais como álibi constitui 
uma forma de manipulação ou de ilusão que imuniza o 
sistema político contra outras alternativas, desempenhando 
uma função ideológica.

Assim, enxergar as reformas eleitorais sob a ótica da 
legislação simbólica nos permite observar o problema não 
apenas referente à ineficácia destas leis, mas também sob 
o sentido positivo que possuem diante da possibilidade de 
induzir “um sentimento de bem-estar” e com isso levar 
à “resolução de tensão” e, portanto, servir à “lealdade das 
massas”. (NEVES, 2011, p. 32).

Esse aspecto se tornou bem evidente na última re-
forma implementada em 2015, que consistiu em um 
claro esforço do Executivo para diminuir o seu desgaste 
perante a população.

Há de se destacar ainda que a legislação-álibi nem 
sempre obtém êxito em sua função simbólica e seu uso 
abusivo pode levar ao descrédito, acarretando ao público o 
sentimento de ser enganado. (NEVES, 2011, p. 41)

A recente crise política vivenciada no país parece 
indicar não apenas a necessidade de se promover uma re-
forma política séria, mas principalmente um esgotamento 
do modelo de reformas simbólicas eleitorais realizadas 
reiteradamente desde a Constituição de 1988.

6.4. CONCLUSÃO

Desde a redemocratização do país, a proposição de re-
formas políticas como solução aos problemas da democracia  
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brasileira é um tema recorrente entre os parlamentares. 
Contudo, como destaca Souza e Lamounier (2006, p. 49), 
“tais propostas têm vindo à tona por motivos às vezes pu-
ramente conjunturais, e quase sempre de maneira fragmen-
tada, isto é, sem a imprescindível fundamentação analítica, 
histórica e comparativa”.

Tais reformas são concretizadas por meio de leis fei-
tas por imposições de grupos, ditadas por circunstâncias 
momentâneas e aprovadas por votos de liderança sem a 
devida discussão.

Representam um exemplo de legislação-álibi e, como 
tal, apresentam não apenas efeitos negativos verificados a 
partir das dificuldades de concretização de seus dispositivos, 
mas também efeitos positivos, na medida em que desempe-
nham uma função simbólica em detrimento da sua função 
normativo-jurídica.

O atual cenário de crise vivido no Brasil indica o 
esgotamento desse modelo simbólico e evidencia a ne-
cessidade de aprimoramento real do sistema político-ins-
titucional como forma de se alcançar o desenvolvimento 
econômico e social. 

REFERÊNCIAS

AVRITZER, Leonardo; ANASTASIA, Fátima. Reforma 
política no Brasil. Editora UFMG, Belo Horizonte, 2006.

BARROSO, Luis Roberto. O direito constitucional e a 
efetividade de suas normas. 9.ed. São Paulo: Ronovar, 2009.

BURGOS, Marcelo Baumann. A Constituição de 1988 e a 
transição como obra em progresso. In: DUARTE, Fernanda; 
KOERNER, Andrei (Orgs.). Justiça constitucional no Brasil: 
política e direito. Revista da Escola da Magistratura Regional 
Federal/Escola da Magistratuta Regional Federal, Tribunal 



200

Regional Federal da 2ª Região. Cadernos Temáticos. Rio de 
Janeiro: EMARF – TRF 2ª Região, 2010.p.119-128.

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Aspectos do 
direito constitucional contemporâneo. 3. ed.  São Paulo: 
Saraiva, 2011.

LAMOUNIER, Bolívar. A democracia brasileira no limiar 
do século 21. Pesquisas. Nº 5. São Paulo: Centro de Estudos 
Fundação Konrad-Adenauer-Stiftung, 1996.

NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. Martins 
Fontes. São Paulo, 2011. 

______. Constitucionalização simbólica e desconstitu-
cionalização fática: mudança simbólica da Constituição e 
permanência dos fatores reais de poder. RTDP. n.12. São Paulo: 
Malheiros, 1996.

______. Do pluralismo jurídico à miscelânia social: o problema da 
falta de identidade da(s) esfera(s) de juridicidade na modernidade 
periférica e suas implicações na América Latina. Revista Direito 
em debate. Rio Grande do Sul: Universidade Regional do 
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul,  Departamento de 
Ciências Jurídicas e Sociais. v.4, n.5,  1994.

______. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. O 
estado democrático de direito a partir e além de Luhmann e 
Habermas. São Paulo, Martins Fontes, 2013.

_______. Luhmann, Habermas e o Estado de Direito. In: V 
Congresso Brasileiro de Filosofia, 1995, São Paulo. Anais 
eletrônicos. São Paulo:v. II, p. 93-106. Disponível em 
<http://www.scielo.br/pdf/ln/n37/a06n37.pdf>. Acesso 
em 04 out. 2013

NOGUEIRA, Octaciano. Sistemas Eleitorais e seus efeitos 
políticos. In: CARVALHO, Maria Izabel Valladão de; RUA, 
Maria das Graças (Orgs.). O estudo da política – tópicos 
selecionados. Brasília: Ed. Paralelo 15, 1998.



201

RAMOS, Wolney. Novas regras para as eleições de 2006. Revista 
Jus Navegandi, Tesina, ano 11, n. 1093, 2006.

SOBRINHO, Barbosa Lima. Evolução de sistemas eleitorais. 
Revista de Direito Público e Ciência Política, Rio de 
Janeiro: FGV-Rio, 4(3), p. 25-40, 1961.

SOUZA, Amaury de; LAMOUNIER, Bolívar. O futuro da 
democracia: cenários político-institucionais até 2022. Estudos 
Avançados. São Paulo, v. 20, n. 56, jan/abr, 2006.

PETRACIOLI, Rafael da Silveira. A minirreforma eleitoral e 
o ativismo judicial do TSE. Revista Jus Navegandi, ano 14, 
n. 2291, 2009.

VIANNA,  Luís Werneck. Judiciário, Constituição e democracia 
no Brasil. In: DUARTE, Fernanda; KOERNER, Andrei (Orgs.). 
Justiça constitucional no Brasil: política e direito. Revista da 
Escola da Magistratura Regional Federal/Escola da 
Magistratuta Regional Federal, Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região. Cadernos Temáticos. Rio de Janeiro: EMARF – 
TRF 2ª Região, 2010.p.31-38.

WOLKMER, Antonio Carlos. Constitucionalismo e direitos 
sociais no Brasil. São Paulo: Acadêmica, 1989.



Este livro foi impresso em papel Off-Set 75g,  
com tipografia Bembo Std 12/14.

editora



INSTITUIÇÕES 
POLÍTICAS, DIREITO 
E DEMOCRACIA 

IN
STITU

IÇ
Õ

ES PO
LÍTIC

A
S, D

IREITO
 E D

EM
O

C
RA

C
IA

 

Helena Colodetti Gonçalves Silveira
Eduardo Martins de Lima
Igor Suzano Machado
[Orgs.]

coleção INSTITUIÇÕES SOCIAIS,  
DIREITO E DEMOCRACIA
Maria Tereza Dias [coord.]

v. 1

1

ISBN 978-85-8425-475-0

A Editora D’Plácido traz a lume a co-
leção “Instituições sociais, direito e 
democracia”, homônima a área de 
concentração do Programa de Mes-
trado em Direito da Universidade Fu-
mec. A temática das obras tem como 
fio condutor a discussão de inquieta-
ções e problemas referentes às inter-
faces que os sistemas legais produzem 
em estruturas sociais (tais como go-
vernos, família, linguagens humanas, 
universidades, hospitais, empresas, 
entre outras) no ambiente democrá-
tico contemporâneo. As instituições 
sociais - consideradas neste contexto 
como padrões estáveis e relativamente 
organizados de atividades humanas – 
precisam fazer face a esses problemas 
fundamentais, para produzir fontes de 
vida sustentáveis e reproduzir indivídu-
os e estruturas societais viáveis dentro 
de um dado ambiente.

Maria Tereza Fonseca Dias 
Coordenadora

Capítulo 1

A efetivação do princípio 
democrático no federalismo 
brasileiro: a necessidade de  
descentralização e cooperação

Alexandre de Almeida Turela

Gustavo Alberto Schneider

Capítulo 2

A intervenção do Supremo 
Tribunal Federal no processo 
legislativo: uma abordagem 
institucionalista estratégica

Fernando Bentes

Capítulo 3

A legitimidade da ação 
distributivista do Estado

Umberto Abreu Noce

Capítulo 4

Direito, instituições políticas e 
pluralismos jurídicos

Maria Anáber Melo e Silva
Ilzver de Matos Oliveira

Capítulo 5

Perda de mandato decorrente 
de sentença condenatória do 
STF: normas constitucionais 
inconstitucionais ou  
mutação constitucional?

Diogo Lopes Cavalcante

Capítulo 6

Reformas eleitorais  
brasileiras à luz da teoria  
da legislação simbólica

Lílian Balmant Emerique
Mariana Musse Pereira

editora




