
      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                         

         Editora Fundação Fênix 

 

A coletânea Constituição e Direitos Fundamentais: comentários de 

jurisprudência selecionada, ora apresentada ao público, é resultado da parceria 

institucional firmada entre a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul (PUCRS), por intermédio de sua Escola de Direito/Programa de Pós-

Graduação stricto sensu (Mestrado e Doutorado), e o Centro Universitário 

Unidade de Ensino Superior Dom Bosco (UNDB), no âmbito do Programa de 

Cooperação Interinstitucional – Nível Mestrado (MINTER) da CAPES.   

Com a publicação desta obra desejamos reafirmar a necessidade de 

permanentemente analisar os caminhos para a concretização dos direitos 

fundamentais, concebendo o poder Judiciário e, em especial, os tribunais 

superiores, como relevantes atores nesse projeto. Além do mais, registramos a 

expectativa de que ela seja recebida pela comunidade jurídica como um 

contributo para as discussões sobre os temas desenvolvidos, bem como sirva 

para corroborar a relevância da união entre Instituições de Ensino, estados e 

culturas na formação de profissionais atentos à promoção e proteção dos 

direitos fundamentais e à concretização do projeto constitucional brasileiro. 

Boas leituras!  
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APRESENTAÇÃO 

Os Organizadores 
A coletânea Constituição e Direitos Fundamentais: comentários de 

jurisprudência selecionada, ora apresentada ao público, é resultado da parceria 

institucional firmada entre a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(PUCRS), por intermédio de sua Escola de Direito/Programa de Pós-Graduação 

stricto sensu (Mestrado e Doutorado), e o Centro Universitário Unidade de Ensino 

Superior Dom Bosco (UNDB), no âmbito do Programa de Cooperação 

Interinstitucional – Nível Mestrado (MINTER) da CAPES.   

Ao ser idealizada, a cooperação entre as referidas Instituições de Ensino 

Superior teve entre os seus propósitos consolidar a qualificação dos integrantes das 

diversas carreiras jurídicas atuantes no Estado do Maranhão e nas regiões próximas, 

aproximando-os dos estudos acadêmicos quer para o aperfeiçoamento da práxis, 

quer para a inserção nos quadros docentes das Instituições de Ensino Superior 

brasileiras comprometidas com um ensino jurídico responsável e pautado em bases 

teóricas sólidas. Desse modo, esta obra, finalizada antes mesmo do término da 

cooperação interinstitucional, em parte antecipa a concretização dos seus 

propósitos ao se apresentar como um empreendimento coletivo de alunos e 

professores compromissados com a expansão do conhecimento jurídico por meio 

da publicação dos resultados de pesquisas acadêmicas.  

Os textos científicos que compõem a coletânea unem-se em torno da temática 

dos direitos fundamentais em seu tratamento jurisprudencial no Brasil. São 

resultantes, em particular, das leituras e discussões que se deram no âmbito da 

disciplina “Direitos Fundamentais e Constituição”, sob a condução do Prof. Dr. Ingo 

Wolfgang Sarlet, co-organizador desta obra, no ano de 2021, sendo todos de autoria 

dos discentes da disciplina. Assim, elaborados à maneira de comentários de 

jurisprudência, eles desenvolvem os temas que compõem a mais atual pauta dos 

tribunais superiores brasileiros, agregando elementos da doutrina constitucional, 

especialmente daquela atenta às peculiaridades concernentes à eficácia e 

efetividade dos direitos fundamentais.  

Com a publicação desta obra desejamos reafirmar a necessidade de 

permanentemente analisar os caminhos para a concretização dos direitos 
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fundamentais, concebendo o poder Judiciário e, em especial, os tribunais superiores, 

como relevantes atores nesse projeto. Além do mais, registramos a expectativa de 

que ela seja recebida pela comunidade jurídica como um contributo para as 

discussões sobre os temas desenvolvidos, bem como sirva para corroborar a 

relevância da união entre Instituições de Ensino, estados e culturas na formação de 

profissionais atentos à promoção e proteção dos direitos fundamentais e à 

concretização do projeto constitucional brasileiro.  

Destacamos que, quanto ao conteúdo dos textos, a responsabilidade é de 

cada um dos autores.  

Por fim, agradecemos à Editora Fundação Fênix, na pessoa do Prof. Dr. Jair 

Tauchen, cujas confiança e parceria permitem a divulgação destes escritos.  

 

Ingo Wolfgang Sarlet.  

Amanda C. Thomé Travincas. 

Manuela Ithamar Lima.  

 

Porto Alegre/RS e São Luís/MA, abril de 2022. 
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PARTE I 

DIREITOS FUNDAMENTAIS E SEUS LIMITES NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA 

COVID-19 

  
 



 



 

1. O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E O PACTO FEDERATIVO NO CONTEXTO 

PANDÊMICO: BREVES COMENTÁRIOS SOBRE A DECISÃO CAUTELAR DO STF NA 

ACO Nº 3473/MA 

 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110703-01  

Rodrigo Maia Rocha 
 

RESUMO 

 

Destina-se o presente trabalho à proposta de comentar o julgamento pelo Supremo 

Tribunal Federal da medida cautelar concedida na ACO nº 3473/MA de Relatoria da 

Ministra Rosa Weber, de modo a apresentar e analisar os critérios decisórios que 

nortearam a referida decisão, na qual restou assentado o dever constitucional da 

União de fornecer suporte técnico e financeiro aos entes subnacionais nas ações de 

enfrentamento da pandemia da COVID-19. Para a concepção do presente artigo foi 

utilizado o método hipotético-dedutivo, com subsídio da pesquisa bibliográfica e 

documental. Conclui que a colaboração entre a União e os entes subnacionais afeta 

diretamente a efetividade do direito fundamental à saúde. 

Palavras-chave: COVID-19; União; Entes Subnacionais. 

 

ABSTRACT 

 

This paper is intended for the purpose of commenting on the judgment by the Federal 

Supreme Court of ACO 3473/MA under the Rapporteurship of Minister Rosa Weber, in 

order to present and analyze the decision-making criteria that guided the 

aforementioned decision, in which the constitutional duty of the Union to provide 

technical and financial support to subnational entities in the actions against the 

pandemic of COVID- 19. For the design of this article, the hypothetical-deductive 

method was used, with subsidy from bibliographical and documentary research. It 

concludes that collaboration between the Union and subnational entities directly 

affects the effectiveness of the fundamental right to health. 

Keywords: COVID-19; Union; Subnational Entities. 

https://doi.org/10.36592/9786581110703-01
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1 À GUISA DE INTRODUÇÃO: ALGUMAS APROXIMAÇÕES QUANTO AO IMPACTO DAS 

RELAÇÕES FEDERATIVAS SOBRE A EFETIVIDADE DO DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE A PARTIR DA DECISÃO DO STF NA ACO Nº 3473/MA 

 

O presente trabalho consiste na análise crítica da medida cautelar concedida 

na Ação Cível Originária nº 3.473/MA pela Relatora, Ministra Rosa Weber, referendada 

à unanimidade pelo plenário da Corte, a qual foi publicada no DJE 24/05/2021, com 

o objetivo de analisar os deveres de proteção decorrentes da eficácia objetiva dos 

direitos fundamentais e em que medida a organização federativa do Estado impõe 

um dever de colaboração da União para com os entes subnacionais na execução de 

suas competências comuns mediante auxílio técnico e financeiro na implementação 

de políticas conjuntas de proteção à saúde, especialmente diante da calamidade 

sanitária decorrente da pandemia da COVID-19. 

Nesse contexto, a referida ação fora ajuizada pelo Estado do Maranhão em 

visando reestabelecer o cumprimento pela União da sua responsabilidade pelo 

cofinanciamento das ações de saúde no âmbito do SUS, notadamente mediante o 

custeio de leitos hospitalares, situação dotada de especial gravidade em face da 

pandemia da COVID-19. 

Conforme fora relatado na peça inaugural, operou-se uma diminuição de leitos 

hospitalares financiados pela União, especialmente os destinados a unidades de 

terapia intensiva. Conforme dados apresentados em dezembro 2020, dos 20.770 

leitos então em uso, 12.003 contavam com o financiamento do Ministério da Saúde 

para sua manutenção. Já em janeiro/2021, esse número foi reduzido para 7.017 e em 

fevereiro passou a ser de apenas 3.187, exatamente no momento em que se 

constatava o recrudescimento da pandemia em todo o país com a elevação 

expressiva no número de casos de contaminação pela COVID-19 e a consequente 

elevação da pressão sobre o sistema de saúde.  

Com o agravamento do quadro sanitário, o Estado solicitou a habilitação 

imediata de 119 leitos de UTI para restabelecer o quantitativo financiado em favor do 

Estado-membro no ano de 2020, sendo tal solicitação recusada pelo Ministério da 

Saúde. Na sequência, em janeiro de 2021 foi reiterada a solicitação de habilitação de 

leitos, que igualmente não foi aprovada pelo Ministério da Saúde, tendo o ente central 
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simplesmente retirado por completo o apoio financeiro para o custeio de leitos de 

UTI, deixando a cargo exclusivamente do ente subnacional a manutenção dos leitos 

existentes e o elevado ônus financeiro de ampliar a oferta diante do aumento do 

número de casos. 

Constatou-se no caso uma nítida desarticulação e a ausência de uma efetiva 

coordenação nacional de esforços no enfrentamento da pandemia pela União, a qual, 

ao invés de ampliar o apoio financeiro para a oferta de leitos de alta complexidade 

nos Estados-membros e Municípios em face do agravamento da crise sanitária 

provocada pela pandemia do novo coronavírus, diminuiu a referida alocação de 

recursos, provocando insuficiência na capacidade de manutenção dos leitos 

existentes e inviabilizando a expansão da rede de atendimento face à indiscutível alta 

de casos e internações, o que se traduziu a toda evidência num grave risco para o 

acesso universal, igualitário e tempestivo às ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação da saúde da população, previsto como direito fundamental e 

dever do Estado plasmado na Constituição da República (art. 6º e 196). 

Diante desse quadro, o Estado do Maranhão postulou concessão de medida 

cautelar no âmbito da referida ação para impor à União a obrigação de garantir a 

efetividade do direito à saúde dos habitantes de seu território mediante o 

reestabelecimento do financiamento pelo Ministério da Saúde de leitos de alta 

complexidades nos mesmos patamares observados até dezembro de 2020, período 

a partir do qual cessara o referido financiamento por parte do Ministério da Saúde. 

Feitas tais considerações de caráter introdutório, cumpre desenvolver uma 

análise da decisão proferida a partir da fundamentação jurídica adotada para a 

solução do caso, cotejando os argumentos adotados com algumas considerações 

doutrinárias e jurisprudenciais acerca do tema em questão.  

 

2 ANÁLISE DOS ARGUMENTOS JURÍDICOS ADOTADOS NA DECISÃO PROFERIDA 

 

O sistema constitucional brasileiro outorgou ao STF a função de mediar a 

solução dos conflitos entre a União e os Estados-membros, a União e o Distrito 

federal, ou entre uns e outros,  inclusive suas entidades da administração indireta, 

conforme dicção expressa do art. 102, inciso I, alínea ‘f’ do diploma constitucional, 
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dispositivo que pela sua amplitude abrange quaisquer conflitos judiciais, afirmando-

se, nesse comando da Constituição, o evidente papel de Tribunal da Federação 

exercido pela Corte Suprema (MENDES, 2017, p. 1034). 

Tal atuação revela-se decisiva para a manutenção do equilíbrio entre os atores 

que compõem a Federação, afetando a capacidade institucional do sistema 

federativo de implementar as ações estatais, especialmente as políticas públicas 

através das quais se materializa prioritariamente a fruição pela comunidade dos 

direitos fundamentais sociais (SOARES, 2018, p. 62-63). 

Nesse sentido, importante sublinhar que o modelo de repartição de 

competências de natureza comum e concorrente estabelecido pela Constituição de 

1988, o qual pressupõe atuação conjunta e coordenada em relação a determinadas 

áreas em razão do interesse social abrangente que estas envolvem (ALMEIDA, 2013, 

p. 114), “se revela ainda mais necessário no contexto de um Estado Social, de caráter 

intervencionista e voltado à consecução de políticas públicas, especialmente na área 

econômica e social, exigindo certa unidade de planejamento e direção” (SARLET, 

2020, posição 21420), sobretudo quando se tem em vista o dever estatal relacionado 

à proteção dos direitos fundamentais sociais, cuja efetividade “sempre envolve 

(embora não exclusivamente), de algum modo, a definição e implementação de 

políticas públicas, ainda mais em se tomando tal conceito em sentido amplo” 

(SARLET, 2015, posição 4971). 

Desse modo, considerando a relevância da missão constitucional de 

manutenção do equilíbrio entre a unidade e a diversidade decorrentes da coexistência 

de múltiplas ordenações no âmbito do Estado Federal (HAMILTON; MADISON; JAY, 

1993, p. 351), revela-se fundamental a atuação do STF no sentido de reestabelecer a 

harmonia dentro da Federação diante conflitos que circunstancialmente possam 

surgir no exercício das competências pelos entes federados. 

Diante dessas premissas, justificada a competência originária do STF para o 

julgamento do caso em análise em razão de envolver conflito entre entes federados 

em decorrência de conduta omissiva da União no tocante ao cumprimento de deveres 

constitucionais relacionados à implementação de ações de saúde no âmbito do 

Sistema Único de Saúde, especialmente o custeio de leitos hospitalares, situação 

dotada de especial gravidade em face da pandemia da COVID-19. 
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Por seu turno, ao apreciar o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da 

referida ação, a Relatora, Ministra Rosa Weber, reconheceu de plano a urgência e a 

gravidade do tema a justificar a concessão de medida cautelar, as quais restariam 

evidenciadas até mesmo de maneira intuitiva considerando o agravamento da 

pandemia da COVID-19 a demandar uma intensificação da ação estatal na 

implementação de medidas concretas destinadas à proteção da vida e da saúde. 

Sublinhe-se que a decisão foi concedida em um contexto dentro do qual a 

Corte, através de sucessivos julgamentos efetuados no âmbito da pandemia, 

consolidara posição no sentido de que o equilíbrio e a harmonia institucional entre 

os entes federados – materializados na atuação coordenada e na deferência 

recíproca em relação às respectivas esferas de competência – constituem elementos 

centrais para a efetividade do desenvolvimento das ações de proteção à saúde pelo 

Estado brasileiro (Nesse sentido: ADI 6341, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13/11/2020; 

ADPF 672, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 12/11/2020; ADI 6343, Rel. Min. Marco 

Aurélio, DJ 17/11/2020). 

Os precedentes em questão destacam a existência de uma relação direta entre 

o funcionamento das diferentes estruturas institucionais integrantes do modelo de 

Estado Federal desenhado pela Constituição de 1988 e a capacidade deste em 

implementar as políticas públicas destinadas à concretização dos direitos 

fundamentais sociais, com uma particular ênfase em relação ao direito à saúde. 

Nesse sentido, a fruição de tais direitos pressupõe, além das condições 

econômico-financeiras inerentes às prestações materiais necessárias à sua 

disponibilização à coletividade, a existência de uma estrutura organizacional e 

procedimental cuja implementação e funcionamento é decisiva para a própria 

efetividade dos direitos em questão, sobretudo em função do quadro organizatório 

emanado do nosso sistema federativo, o qual passa a constituir portanto um fator 

relevante para a sua eficácia social (SARLET, 2015, posição 5226). 

Ao conceder a medida cautelar formulado no bojo da referida ação, a Relatora, 

Ministra Rosa Weber, reconheceu de plano a urgência e a gravidade do tema a 

justificar a concessão da tutela acautelatória, evidenciadas até mesmo de maneira 

intuitiva considerando o notório quadro agravamento da pandemia da COVID-19 a 
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demandar uma intensificação da ação estatal na implementação de medidas 

concretas destinadas à proteção da vida e da saúde. 

De outra banda, reconheceu a presença de plausibilidade jurídica nos 

argumentos sustentados pelo ente federado no contexto da demanda apresentada, 

destacando os contornos fundamentais referentes aos deveres do Estado à luz do 

catálogo de direitos fundamentais presentes na Constituição e seus efeitos 

abrangentes sobre o sistema jurídico, especialmente no que tange ao funcionamento 

das suas macroestruturas político-institucionais de organização. 

Isto porque, conforme pontua Sarlet (2015, posição 5226) 

 

desdobramento estreitamente ligado à perspectiva objetivo-valorativa dos 

direitos fundamentais diz com o que se poderia denominar de eficácia dirigente 

que estes (inclusive os que precipuamente exercem a função de direitos 

subjetivos) desencadeiam em relação aos órgãos estatais. Neste contexto é que 

se afirma conterem os direitos fundamentais uma ordem dirigida ao Estado no 

sentido de que a este incumbe a obrigação permanente de concretização e 

realização dos direitos fundamentais. 

 

Como consequência da perspectiva jurídico-objetiva dos direitos 

fundamentais, tem-se o dever permanente do Estado de orientar a sua atuação no 

sentido de promover medidas destinadas à proteção e à efetivação daqueles direitos, 

o que se desdobra em um amplo elenco de providências voltadas à sua realização, 

conforme salientado por Hachem (2016. p. 319):  

 

Dos enunciados que veiculam direitos fundamentais decorre uma imposição 

autônoma, dirigida à Administração Pública, de instituir: (i) disposições 

normativas que disciplinem, mediante a fixação de critérios, a forma como serão 

exercidos os direitos fundamentais; (ii) aparatos organizacionais que 

possibilitem o seu exercício no mundo dos fatos; (iii) previsões em atos 

administrativos normativos que regulem meios de proteção dos bens jurídicos 

jusfundamentais contra ofensas advindas de outros particulares; (iv) 

instrumentos e regras procedimentais que facilitem a exigibilidade dos direitos 

fundamentais perante o Poder Público; (v) ações e serviços de prestação de 
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utilidades e comodidades materiais que sejam necessários à satisfação de 

direitos fundamentais.  

 

Ainda segundo o referido autor, uma importante projeção da dimensão 

objetiva dos direitos fundamentais consiste no fato desta restringir a esfera de 

discricionariedade da Administração Pública na medida em que, considerando o 

dever autônomo e permanente de promover a concretização daqueles direitos, 

compete a esta tão somente “escolher os meios mais adequados para tanto, mas 

está fora de sua margem de escolhas legítimas a decisão sobre atuar ou não atuar 

nessa área. A omissão, portanto, é contrária ao ordenamento jurídico e já se situa no 

solo da arbitrariedade, não mais no da discricionariedade” (HACHEM, 2016, p. 319).   

Nesse mesmo sentido, concluiu a decisão do STF, à luz das regras 

constitucionais de divisão de competências materiais em relação à saúde, competir 

ao ente central o planejamento e a coordenação geral das ações de segurança 

sanitária e epidemiológica, sobretudo diante de um contexto de pandemia, o que teria 

como consectário lógico o dever de cooperação para com os entes subnacionais, 

inclusive proporcionando-lhes apoio logístico e financeiro, não sendo juridicamente 

admissível a omissão sob o argumento de discricionariedade político-administrativa. 

Desse modo, extrai-se a partir da decisão um aporte relevante no sentido do 

reconhecimento da existência de uma relação direta entre o equilíbrio nas relações 

interfederativas e a efetividade dos direitos fundamentais de natureza prestacional, 

os quais demandam a soma de esforços na consecução de objetivos considerados 

de elevado interesse social pelo diploma constitucional. 

Aspecto igualmente central do referido provimento jurisdicional a merecer 

destaque é a conclusão de que a redução pela União do suporte financeiro aos 

sistemas de saúde das unidades subnacionais para o custeio de leitos hospitalares 

– no momento em que este se tornava ainda mais necessário com o agravamento da 

calamidade sanitária e o aumento no número de internações por COVID-19 – 

constituiu medida que vai de encontro ao dever de proteção suficiente do direito à 

saúde através da implementação das políticas públicas  imprescindíveis à sua 

adequada concretização, comprometendo a eficácia social de tais políticas, 

revelando-se ainda contrária aos parâmetros de racionalidade e eficiência que devem 
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nortear a Administração Pública, sobretudo em momentos de crise que exigem uma 

particular observância pelos agentes públicos de critérios técnicos e científicos (ADIS 

6421, 6422, 6424, 6425, 6427, 6428 E 6431 MC, Rel. Min Luís Roberto Barroso, DJ 

12/11/2020). 

Destacou-se, na hipótese, a incidência do princípio da proibição de retrocesso, 

especialmente a sua conexão com as ideias de segurança jurídica e proteção da 

confiança enquanto limites impostos às intervenções estatais suscetíveis de 

vulnerar a proteção de posições jurídicas jusfundamentais, legitimando-se por 

conseguinte a atuação do Poder Judiciário em face de medidas que promovam a 

redução dos níveis de proteção social de modo desproporcional e incompatível com 

a dignidade humana (SARLET, 2015, Posição 13680), o que vai ao encontro da 

posição sustentada pela Corte em precedentes anteriores acerca dos limites 

impostos pela ordem jurídico-constitucional às medidas do Poder Público que 

impliquem em redução no âmbito de proteção dos direitos fundamentais sociais (ARE 

639.337 AgRg/SP., Rel. Min. Celso de Mello. DJ 15/09/2011; STA 223 AgRg., Rel. Min. 

Ellen Gracie, DJ 09/04/2014) 

Por fim, impende destacar ainda que a referida medida cautelar foi referendada 

pelo plenário do STF à unanimidade, sinalizando a adesão dos Ministros da Corte aos 

seus parâmetros decisórios e, por conseguinte, a sua importância para a demarcação 

dos limites e possibilidades do controle jurisdicional sobre a conformação e o 

funcionamento das macroestruturas políticas do Estado brasileiro tendo em vista os 

objetivos traçados pela Constituição de 1988. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

À guisa de conclusão, podemos afirmar que o equilíbrio nas relações entre as 

unidades políticas que integram a estrutura organizacional do nosso Estado Federal 

constitui um fator relevante para a realização dos objetivos traçados pela 

Constituição da República de 1988, encontrando-se a proteção e promoção dos 

direitos fundamentais no ápice das prioridades às quais se encontra subordinado o 

Estado Constitucional. 
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Nesse sentido, pode-se concluir, a partir das premissas apresentadas, que a 

decisão em análise representa uma contribuição relevante para reafirmar o dever 

jurídico-constitucional dos entes federados em promoverem máxima efetividade aos 

direitos fundamentais a partir de uma necessária atuação conjunta na concretização 

daqueles direitos mediante o regular funcionamento de suas respectivas estruturas 

organizatórias e procedimentais, sendo vedado ao ente central, portanto, exonerar-

se da obrigação de participar efetivamente do esforço conjunto juntamente com os 

entes subnacionais em assegurar o suficiente custeio das políticas integrantes do 

SUS, o que adquire especial significado no contexto da grave calamidade sanitária 

decorrente da COVID-19. 

Desse modo, a consolidação de uma efetiva cooperação entre as unidades 

políticas que integram a organização federativa do Estado brasileiro voltada à 

realização de objetivos comuns pelos entes federados em razão de seu relevante 

alcance social atribuído pelo Constituinte, apresenta-se como um fator importante 

para a sua concretização no âmbito da comunidade, convertendo-se portanto num 

dever  de natureza jurídico-constitucional que se impõe às unidades federadas 

indistintamente. 

Outrossim, a sua eventual inobservância pelos entes que integram o sistema 

federativo – tal como se constatou em relação à União no caso em análise – autoriza 

a intervenção do Poder Judiciário no sentido de compelir à participação efetiva no 

processo de implementação das políticas públicas voltadas à realização dos 

mencionados objetivos inscritos no diploma constitucional, o que se revela 

imprescindível para o cumprimento do pacto civilizatório presente na Constituição, 

representando a decisão em análise um importante marco na consolidação desse 

entendimento. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. 6ª 
ed. São Paulo: Editora Atlas, 2013. 
 
BRASIL. [Constituição de 1988]. Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988. Brasília, DF: Presidência da República, (2019). Disponível em: 



 

26 | Constituição e Direitos Fundamentais – comentários de jurisprudência selecionada 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ Constituiçao.htm. Acesso em: 
16 ago. 2021.  
  
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Cível Originária n.3473. Relatora: Min. 
Rosa Weber, Brasília, 26  fev. 2021. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6107487. Acesso em: 26 
jun. 2020. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n.6341. 
Relator: Min. Marco Aurélio, 23 mar. 2020. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/. Acesso em: 27 ago. 2020. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ementa nº 672. Ordem dos Advogados do Brasil. 
Presidente da República. Relator: MIN. ALEXANDRE DE MORAES. Brasília, DF, 12 de 
novembro de 2020. Medida Cautela na Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental. Brasília: STF, 12 nov. 2020. Disponível em: 
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/referendo-na-medida-cautelar-na-
arguicao-de-descumprimento-de-preceito-fundamental-adpf-672-df-0089306-
ef=feed. Acesso em: 20 ago. 2021. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 6343. Rede Sustentabilidade. 
Supremo Tribunal Federal. Relator: MIN. MARCO AURÉLIO. Brasília, DF, 17 de 
novembro de 2020. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Brasília: STF, 17 nov. 
2020. Disponível em: 
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5881008. Acesso em: 20 
ago. 2021. 
 
HACHEM, Daniel Wunder. A discricionariedade administrativa entre as dimensões 
objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais. Direitos Fundamentais & Justiça. 
Belo Horizonte, ano 10, n. 35, p. 313-343, jul./dez. 2016. 
 
HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. Os artigos federalistas: 1787-
1788. Tradução Maria Luísa X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. 
 
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 
13ª ed. São Paulo: Saraiva Educação/ 2018. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 
direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 12ª. ed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2015. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang; MITIDIERO, Daniel; MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de 
direito constitucional. 9ª ed. Ver, e atual. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 
1552. 
 
SOARES, Marcia Miranda. Federalismo e políticas públicas. Brasilia, DF: ENAP, 2018. 



 

2. ADPF Nº 690/DF: RESTRIÇÕES DE DADOS REFERENTES À PANDEMIA DA COVID-

19 E O DEVER DE TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110703-02  

 

Isabella Furtado Bacellar Fortes Braga 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho dedica-se precipuamente a análise do julgamento emblemático 

proferido pelo Supremo Tribunal Federal no nojo da ADPF 690, a analisar o contexto 

pandêmico e adoção de medidas pelo governo federal a que se suscita como 

desencadeadores de inconstitucionalidades, por supostas violações ao dever de 

transparência inato a administração pública. Dessa forma, desprende-se um método 

de abordagem dedutivo, monográfico, com uma pesquisa voltada ao campo 

bibliográfico e documental a enfrentar a problemática se a decisão da Corte 

Constitucional é adequada e realmente houve uma infração aos preceitos 

fundamentais nas ações, ora impugnadas via ADPF, do Ministério de Saúde, a chegar 

como resultado parcial uma afirmativa, a assinalar que uma reafirmação da função 

teleológica ao princípio da publicidade na lógica da administração pública e a 

asseverar o dever de cooperação entre os entes federados para o enfrentamento da 

pandemia ocasionada pelo Covid-19.  

Palavras-chave: ADPF 690. Pandemia Covid-19. Ministério da Saúde. Princípio da 

Publicidade. Administração Pública. 

 

ABSTRACT 

 

The present work is primarily dedicated to the analysis of the emblematic 

judgment handed down by the Supreme Court in the disgust of ADPF 690, to 

analyzing the pandemic context and the adoption of measures by the federal 

government that arise as triggers of unconstitutionalities, due to alleged violations of 

duty from innate transparency to public administration. In this way, a deductive, 
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monographic approach method emerges, with a research focused on the 

bibliographic and documentary field to face the problem of whether the Constitutional 

Court's decision is adequate and there really was an infringement of the fundamental 

precepts in the actions, now challenged via ADPF, of the Ministry of Health? , arriving 

as a partial result an affirmation, pointing out that a reaffirmation of the teleological 

function to the principle of publicity in the logic of public administration and asserting 

the duty of cooperation between federated entities to face the pandemic caused by 

the Covid-19. 

Keywords: ADPF 690. Covid-19 Pandemic. Ministry of Health. Principle of 

Advertising. Public administration. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho dedica-se a análise da decisão proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF) no tocante a Arguição de descumprimento de preceito 

fundamental de n° 690 interposta pelos Partidos Socialismo e Liberdade (PSOL), 

Rede Sustentabilidade e pelo Partido Comunista do Brasil (PC do B). Ímpar salientar 

que ações com desiderato similar também foram propostas, objetivando o 

posicionamento do STF, e justamente por essa identidade de causa, levaram ao 

julgamento conjunto das ADPFs 690, 691, 692, mesmo que apresentadas por sujeitos 

distintos. 

Nesse diapasão, cumpre atentar que as ações constitucionais alhures foram 

apresentadas por ocasião de atos do Ministério de Saúde, que supostamente 

caracterizariam um processo de burla e omissão no compartilhamento de dados 

referentes à pandemia ocasionada pelo Covid-19, notoriamente o número de 

infectados e de óbitos de forma consolidada no contexto brasileiro, a que se citou 

como por intermédio do sistema “Balanço Diário da Covid-19” e do aplicativo 

“Coronavírus- SUS”. Ao adentrar nos pormenores relatos de suposta retirada dos 

mecanismos de divulgação do ar e/ ou alteração da forma de compartilhamento, 

evoca-se afronta aos direitos à vida, saúde, assim como no princípio da publicidade 

atrelado a ótica da administração pública.  
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Diante do exposto, clara é a relevância do estudo de tal problemática e 

especialmente do entendimento sedimentado pelo STF quanto a questão, vez que 

diante de um contexto de crise a nível de saúde, são apontadas a violação de normas 

constitucionais importantes. Assim sendo, discute-se que o princípio da publicidade 

é assegurado na Constituição Federal de 1988 (Art. 37, caput) e deve pautar todo os 

atos da administração pública, bem como o caráter instrumental atrelado ao mesmo. 

A atividade investigativa consignada no artigo científico em epígrafe é 

impulsionada pela problematização de: As ações do Ministério da Saúde, de 

mudanças de divulgação dos dados referentes à pandemia do Covid-19, 

efetivamente revelou-se como medida inconstitucional? Em que medida tal 

constitucionalidade subsiste, quer seja, quais seriam os preceitos fundamentais 

identificados pelo Supremo Tribunal Federal como afrontados por tais ações? E se a 

fundamentação da decisão prolatada pelo STF na ADPF 690 reafirma a relevância do 

princípio da publicidade no cerne da administração pública? 

Assim sendo, a partir dos questionamento elencados são desenvolvidas 

hipóteses que serão afastadas ou reafirmadas ao fim do trabalho, a que indica-se: 

As ações impugnadas mediante a ADPF 690- bem como a ADPF 691 e 692, já que 

correlatas- efetivamente demonstraram-se como ofensivas a nível constitucional, de 

acordo com os princípios e regras consignados na Carta Magna, ao verificar uma 

violação dos preceitos fundamentais da vida, da saúde, assim como da publicidade 

atrelada a administração pública. Atesta-se novamente a notoriedade e a 

importância da transparência a nortear os atos públicos, vez que no seu 

descumprimento, por consequência, ocasiona a violação de diversos outros valores 

protegidos constitucionalmente. 

O desenvolvimento vale-se da utilização de método de abordagem dedutivo, 

buscando a utilização de premissas basilares para inferir concludentes a 

investigação impulsionada e valendo-se de método procedimental monográfico. 

Utiliza-se do desiderato de compreensão de uma interpretação teleológica dos 

dispositivos normativos constitucionais, à partir da análise de uma caso concreto 

para o enfrentamento se houve ou não efetiva violação as normas constitucionais. 

Nessa justa medida, o enfrentamento do caso emblemático que instou a 

manifestação do Supremo Tribunal Federal é de suma relevância e a invocar diversas 
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normas constitucionais em uma potencial ofensa pelo próprio Poder Executivo, 

especificamente pelo Ministério da Saúde. Assim, basilar é o entendimento da 

fundamentação eriçada na dita decisão e os possíveis desdobramentos atinentes. 

  

2 A ADPF 660 E O CONTEXTO FÁTICO E JURÍDICO SUSCITADO 

 

A arguição de descumprimento de preceito fundamental de n° 690, proposta 

pelos Partidos Políticos, conforme já apontado, tem como força motora a colação de 

atos polêmicos promovidos pelo Ministério da Saúde e que se caracterizavam 

supostamente pela retenção de dados respectivos a pandemia do Covid-19 e a 

violarem, assim, o direito à saúde e a vida, o interesse público e o dever de 

transparência imposto a administração pública. 

Válido asseverar que a dita ação continha pedido liminar com requerimentos 

no sentido de ampliação do vetor da transparência quanto aos dados atinentes a 

pandemia. Quando de sua apreciação, o STF derrocou com o provimento parcial, a 

assegurar que não fossem modificado o sistema de contabilidade de dados, a que 

mantivesse a forma anterior datada do período de 04/06/2020 (2020, ADPF MC 690). 

Outrossim, é ímpar salutar que houve um pedido de aditamento da petição 

inicial em 22/08/2020, vez que se alegou medida de restrição similar adotada pelo 

Governo do Distrito Federal. Nessa senda, é que foi deferido tal aditamento e 

concedida liminar em efeitos extensivos ao também Governo do Distrito Federal, para 

impedir a veiculação de uma nova forma de contabilidade dos dados e impor a 

máxima de sua divulgação clara e inequívoca. 

Ímpar destacar que quando da análise de mérito da ação em comento, reuniu-

se ao julgamento as também ações interpostas ADPF 6911 e 692, por tratarem-se 

em suma da mesma questão, e a que, em tal provimento abordam inúmeros preceitos 

fundamentais confrontados com as medidas desencadeadas pelo Ministério da 

Saúde. 

 

                                                     
1 ADPF 691 foi ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) e a ADPF 692 pelo Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 
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2.1 A GARANTIA INSTRUMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO, A PUBLICIDADE DOS 

ATOS ADMINISTRATIVOS E A SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO 

 

Sob a ótica do direito de acesso à informação, a lógica operante é de que sua 

garantia é correlata ao próprio exercício da cidadania em uma Estado Democrático 

(SARLET; MOLINARO, 2014, p. 15), haja vista que proporciona uma possibilidade de 

controle pela sociedade dos atos praticados pela administração de seu país, fator 

que foi bem destacado quando da decisão do STF2, nos termos que “consubstancia-

se em verdadeira garantia instrumental ao pleno exercício do princípio democrático” 

(ADPF 690 MC, 2020, pág.6). 

A previsão explícita na Convenção Americana de Direitos Humanos, corrobora 

com seu reconhecimento internacional, conforme predito e tal qual consta em seu 

Art. 13: 

 

Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão.  Esse direito 

compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda 

natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma 

impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha (CIDH, 1969) 

 

Mormente o desponte no plano internacional, no Brasil, hodiernamente, há 

guarita ao direito tanto a nível constitucional, como legal, quando Constituição 

Federal o consagra em seu Art. 5°, inciso XXXIII, bem como reconhece a primorosa 

importância no contexto da administração pública e no desiderato inato de controle 

pelos cidadãos como mecanismo de vedação de arbitrariedades, na forma de seu 

Art. 37, §3°, inciso II. Outrossim são traçadas firme linhas pela Lei de Acesso à 

Informação de n° 12.527/2011 a referendarem a notoriedade de tal proteção a nível 

jurídico interno e a pormenorizar a máxima ao princípio da publicidade, conforme 

atesta o seu Art. 3° a que prevê a transparência e o acesso às informações como 

regra e o sigilo em caráter excepcional e justificado. 

As hipóteses a que o sigilo se particulariza como mecanismo legítimo estão 

de acordo com as diretivas expressas na legislação alhures, em que seu o Art. 23 

                                                     
2 Referente a Decisão do STF que concede a medida liminar requerida no bojo da ADPF 660.  
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cumpre papel salutar ao delinear as fronteiras para a flexibilização do direito de 

acesso à informação.  

Há um norte de verdadeiro regime de informações3, como tendência mundial 

e precipuamente atinente a regimes democráticos4, que prefixam princípios notórios 

como o da máxima divulgação e de uma obrigação de publicação pelo governo de 

informações tidas como essenciais (MENDEL, 2009, p. 32 e 34) e que, de acordo com 

os parâmetros normativos adotados pelo Brasil, verifica-se um claro seguimento de 

tal rigor. Assim sendo, a publicação concisa em veiculação na internet, de dados 

essenciais, vez que ligados a compreensão da situação real sanitária desencadeada 

pelo enfrentamento do Covid-19 no Brasil, desponta como de acordo com o regime 

supracitado e com as diretivas constitucionais e legais. 

Tanto assim o é que não há como excluir-se pela hipótese de exceção pelo 

resguardo de sigilo, já que não enquadrada nos limites norteados pelo Lei de Acesso 

à Informação e mais especificamente em seu Art. 23. Ademais, a veiculação em 

mecanismos de amplo acesso a população, como possibilitado pelo sistema de 

internet, é, inclusive, previsto pela própria legislação apontada e tida, ainda, em 

caráter obrigatório em seu Art. 8, § 2°. 

Inegável também que as disposições adstritas a garantias de acesso à 

informação vinculam também a administração pública. A Constituição prevê tal 

direito como efetivo direito fundamental e tal aspecto atesta indiscutivelmente uma 

vinculação de observância por todos os poderes constituídos e, notoriamente, 

também ao Poder Executivo, a tornar nulo os atos praticados em ofensa aos direitos 

alçados a tal condição (MENDES; BRANCO, 2017, p. 138), bem como na própria Lei 

12.527/2011 atesta a submissão aos seus preceitos aos integrantes da 

administração pública (Art. 1°, § único). 

                                                     
3 Na forma do material disponibilizado pela Unesco de Liberdade de Informação: um estudo de direito 
comparado (MENDEL, 2009, p. 3), estão previstos como princípios a informar tal regime: princípio da 
divulgação máxima, obrigação de publicar, promoção de um governo aberto, abrangência limitada das 
exceções, procedimentos que facilitem o acesso, redução dos custos, reuniões abertas, divulgação 
com precedência e proteção para os denunciantes. 
4 Assume uma natureza de direito subjetivo que pode ser diretamente oponível ao Estado e que pelo 
menos em Estado caracterizados como democráticos devem ser assegurados (SARLET; MOLINARO, 
2014, p. 15). 
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Outrossim a publicidade é pautada como um princípio a nortear a 

administração pública, fundamentada no Art. 37, caput, da CRFB/88, que disciplina 

uma exigência de transparência aos atos públicos, justamente a reforçar esse 

controle social e a vedação aos excessos e arbítrios. 

Também no bojo da decisão, apontou-se a violação de uma supremacia do 

interesse público (BRASIL, 2020), a que, conforme relembra Luís Roberto Barroso 

(2010, p. 90), possui duas acepções, em que uma volta-se a própria existência do 

Estado e a outra atribuída ao da pessoa jurídica de direito público e a que, no contexto 

analisado pelo Supremo parece ser voltada a perspectiva primaríssima do princípio. 

Ao ligar-se a própria razão de ser do Estado, revista-se as denominadas teorias 

contratualistas que evocam o surgimento do Estado a partir de um pacto firmado 

entre os indivíduos (GAMBA, 2017), a fim da promoção de segurança, bem- estar de 

seus indivíduos (TEIXEIRA, 2012) e a promoção da justiça (BARROSO, 2010). 

A partir de tal análise, os ideais de justiça a serem efetivados estão, em última 

análise, pautados na efetivação dos direitos e garantias atinentes aos indivíduos 

circunstanciados em seu território, direitos estes a que prepondera o acesso à 

informação, o direito à vida, à saúde, conforme aduzidos no caso a que impulsiona a 

ação constitucional em análise e que estão resguardados tanto pelo próprio 

ordenamento interno brasileiro, como em uma veia internacional humanitária, a que 

prepondera-se que, diante de tal perspectiva, não merece guarita tais limitações.  

 

2.2 DIREITO DE SAÚDE E A VIDA COMO COROLÁRIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA 

 

Em uma perspectiva em que o Brasil - quando da confecção do presente artigo 

- já conta com um índice de 465.199 mil mortos (BRASIL, 2020) em decorrência da 

infecção pelo Covid-19, revela-se uma verdadeira crise sanitária. Nesse diapasão, e 

mormente ao fato de que os dados supostamente negados trataram de indicativos 

ligados a consolidação de infectados e/ou óbitos pela doença referida, há uma 

indiscutível interface com os direitos à vida e à saúde. 

No condão da ADPF 660/2020 há um destaque do caráter consequencial dos 

direitos acima elencados e do princípio da dignidade da pessoa humana, 
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resguardado a tal nível em nosso ordenamento jurídico que se elenca com um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil (Art. 1°, III da CRFB/88).  

Conforme a suscitação da defesa, consubstanciada pela peça apresentada 

pela Advocacia-Geral da União, apontou-se que não houve um interim de ocultação 

de dados, mas em verdade uma mudança na metodologia de contabilidade a fim de 

adequar-se a formas mais precisas de informação à sociedade da crise em saúde 

pública vivenciada, de forma a ser regionalizada e com o cômputo de óbitos no dia 

efetivo da morte dos infectados (AGU, 2020, pág.10). 

Não parece que houve em nenhum momento uma negativa da importância da 

garantia da informação- não só ao índice de dados diários, mas também históricos 

a traçar todo o panorama brasileiro- e sua imbricações inatas a outros preceitos 

fundamentais. Nesse sentido, o que se observa é que a justificativa para a omissão 

de dados foi a de que o site do Ministério da Saúde estaria passando por um processo 

de atualização, a gerar tais embaraços momentâneo. 

Mesmo frente a tudo quanto exposto, notórias são as implicações que as 

violações, mesmo que, conforme ditas, momentâneas, geram as garantia da 

dignidade da pessoa humana, no plano ligado à saúde e à vida. Visto que como 

direitos fundamentais que o são, mesmo que perante possíveis processos de 

ponderação frente a casuística, ímpar é resguardar seu núcleo essencial, e à que sua 

restrição somente legitima-se se no caso em análise o princípio a colidir aferir-se 

um peso maior que o princípio de direito fundamental incidente (ALEXY, 2014, p. 296), 

o que não se sustenta. 

A característica de direito fundamental, ligado ao direito tanto da vida, como 

da saúde, é vista como inquestionável, haja vista que a interpretação contemporânea 

e de acordo com os vislumbres apontados no próprio Art. 5, §2° da Carta Magna, 

indicam que não há uma restrição ao seu reconhecimento como apenas ao 

localizados topograficamente no Título II, Capítulo I do texto constitucional (SARLET, 

2020, p. 429). Nessa senda, o direito à vida permeia uma ênfase em medidas estatais 

para garantir sua manutenção, mas não esgotando apenas nesse revelo, mas a 

também garantir uma vida digna (MENDES, 2017, p. 228). 

Ao analisar os contornos do direito de saúde, e especialmente no tocante a tal 

decisium do STF, verifica-se o seu caráter atrelado a um dever do estado a envolver 
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todas as esferas do governo (Art. 196 e 198 da CRFB/88). Dessa forma, é 

estabelecido um Sistema Único de Saúde (Art. 200 e inciso II da CRFB/88), que 

envolve não apenas uma responsabilidade federal, mas também estadual e 

municipal e a agregar também o enfrentamento de epidemiologias. 

 Resguarda-se um caráter colaborativo na construção do conhecimento 

(LIMA, 2020, p.499), a que vigora especial importância nos tempos de crise, assim 

sendo, em espectro internacional a comunidade cientifica caminha nesse sentido. A 

criação de um comitê pela Organização Mundial da Saúde5, com o fim de facilitar o 

acesso das pesquisas desenvolvidas entre os países para promover a aceleração no 

enfrentamento da pandemia sinaliza nesse sentido. 

 Nesses termos, perante os traços delineadores colaborativos assumidos pelo 

SUS, que garante uma cooperação de todos as esferas de poder e da sociedade em 

geral para promover o direito à saúde e por consequência a vida, bem como a 

necessidade de implementação de “ações de vigilância sanitária e epidemiológica” 

(ADPF 690 MC, 2020, p. 7) para o enfrentamento do vírus e, frente ao desconhecido e 

a imperiosa urgência no controle da crise encadeada, é salutar a colaboração tanto 

internacionalmente como internamente, entre todos os entes federados. 

Portanto, o compartilhamento diário e dos dados consolidados são 

importantes vetores nesse perfil de facilitação na construção e desenvolvimentos de 

pesquisas salutares nessa esfera epidemiológica hodierna. Assim, sob pena de 

flagrante inconstitucionalidade, e afronta ao direito à saúde e à vida- não apenas 

uma proteção em si mesma, mas de uma vida digna- é imperioso o 

compartilhamento dos dados tocantes a pandemia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse sentido e perante a discussão de bens protegidos de forma tão singular 

no ordenamento jurídico brasileiro, a justificativa da importância do presente 

trabalho resta evidenciada. Ademais, ao referir-se a julgado emitido pelo Supremo 

                                                     
5 Comitê este nomeado “Covid-19 Tecnology Acess Pool”.  
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Tribunal Federal (STF) no ano de 2020, a contemporaneidade da ADPF 690 corrobora 

a primordialidade do estudo de caso. 

Revisitando a problemática e as hipóteses inicialmente despontadas cumpre-

se o papel salutar de verificação se estas foram efetivamente afirmadas ou afastadas 

e, por via de consequência, quais seriam as eventuais respostas aos 

questionamentos erigidos a prima facie. Para tanto, o que foi observado ao longo do 

trabalho foi uma confirmação das hipóteses, tais quais desenvolvidas na introdução 

do presente, no entanto, por outro lado houve de certa forma a confecção de novos 

pormenores e espectros a resolutivas, outrora apresentadas. 

Diante disto, evidencia-se que perante o problema inicial de se as medidas 

tomadas pelo Ministério da Saúde de retirada do ar- das plataformas online- de 

dados referentes ao Covid- 19, especialmente no tocante ao número de infectados e 

de óbitos, revelaram-se como inconstitucionais, a resposta é uníssona pela 

afirmativa. Mesmo perante a decisão prolata pelo STF, tanto em sede de liminar, 

quando, posteriormente, ao referendá-la e confirmá-la, a ofensa a preceitos 

fundamentais é evidente e a consubstanciar a afronta a dispositivos constitucionais. 

Além da inconstitucionalidade, perante a previsão clara em tratados 

internacionais recepcionados pelo Brasil, como a Convenção Americana de Direitos 

Humanos, assim como em legislação interna do país (Lei 12. 527/2011), é também 

evidenciado que os atos administrativos não subsistem frente a um controle de 

convencionalidade e legalidade. 

Perpassando as outros problemas levantados, os preceitos identificados pelo 

STF como violados pelas ações administrativas impugnadas foram sim o direito à 

saúde, à vida e o princípio da publicidade, conforme atestado na hipótese inicial. Para 

além dos mesmos, mas a corroborar na mesma linha de defesa, o Supremo também 

veiculou, especificamente, a ofensa ao direito de acesso à informação e ao princípio 

da supremacia do interesse público. 

Por fim, quanto a questão se o caso em questão e a decisium emitida 

corrobora pela afirmação da indispensabilidade do princípio da publicidade a pautar 

a administração pública, a resposta não poderia ser outra que não sim. Nesse 

sentido, a hipótese se confirma plenamente, a que em níveis de desenvolvimento 
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erige-se a fundamentalidade de tal garantia, que é corolário do exercício da cidadania 

e de controle aos atos público, bem como salutar em regimes democráticos. 

Por tudo enquanto exposto, o Acórdão decisório prolatado pelo Supremo 

Tribunal Federal impõe-se como medida acertada e de irrevogável primor 

principalmente diante do cenário de crise mundial a que estamos inseridos. Nesse 

sentido, verifica-se que mesmo perante calamidades públicas enfrentadas, não há 

que abrir-se espaço para vedação de direitos fundamentais e basilares no Estado 

Constitucional Brasileiro. 

Quanto mais, a ótica da divulgação de dados no mapeamento da doença 

desencadeada pela Covid-19 e, para além, os dados afetos as pesquisas e estudos 

desenvolvidos pela comunidade científica, tanto na dicotomia entre os entes 

federados brasileiros, como entre os países do globo, impera como indispensável 

para a construção de protocolos, medidas, soluções para uma pandemia que não 

traz consequências maléfica e aterradoras apenas para um Estado, Município ou 

País, mas para todo o Mundo.   
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o referendo da Medida Cautelar na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 6.387/DF, proposta pelo Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil contra o inteiro teor da Medida Provisória nº 954, de 

17 de abril de 2020, que determinou o compartilhamento dos dados pessoais 

referentes a nome, telefone e endereço de consumidores, pessoas físicas ou 

jurídicas, pelas empresas de telecomunicações prestadoras de Serviço Telefônico 

Fixo Comutado (STFC) e de Serviço Móvel Pessoal (SMP) com a Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Supremo Tribunal Federal suspendeu 

a eficácia da Medida Provisória até o julgamento final da ação, passando a 

reconhecer como autônomo o direito fundamental à proteção de dados. 

Palavras-chave: Medida Provisória nº 954; ADI nº 6.387/DF; Direito à proteção de 

dados. 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the referendum of the Provisional Measure in the Direct 

Action of Unconstitutionality nº 6.387/DF, proposed by the Federal Council of the 

Brazilian Bar Association against the entire content of Provisional Measure nº 954, 

of April 17, 2020, which determined the sharing of personal data regarding the name, 

telephone and consumers address, individuals or legal entities, by 

telecommunications companies providing Switched Fixed Telephone Service (STFC) 

and Personal Mobile Service (SMP) with the Brazilian Institute of Geography and 

Statistics Foundation (IBGE). The Federal Supreme Court suspended the 
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effectiveness of the Provisional Measure until the final judgment of the action, 

starting to recognize the fundamental right to data protection as autonomous. 

Keywords: Provisional Measure nº 954; ADI nº 6.387/DF; Right to data protection. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho consiste na análise do referendo da Medida Cautelar na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.387/DF, o qual foi publicado no DJe-270 

em 12.11.2020. Esta ADI foi de relatoria da ministra Rosa Weber e proposta pelo 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra o inteiro teor disposto 

na Medida Provisória (MP) nº 954, de 17 de abril de 2020. 

A ministra relatora concedeu a medida cautelar na ADI em 24 de abril de 2020, 

suspendendo imediatamente a eficácia da MP até o julgamento final da ação, com o 

intuito de evitar danos de incerta reparação e para assegurar a eficácia da posterior 

decisão do mérito. A medida foi submetida ao referendo do Plenário, nos dias 06 e 

07 de maio de 2020, e este confirmou, com 10 votos favoráveis, a decisão liminar. 

Diante da decisão, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) deveria se abster de requerer a disponibilização dos dados pessoais de mais 

de uma centena de milhão de usuários dos serviços de telefonia fixa e móvel. E no 

caso de a Fundação já ter procedido com a requisição às empresas de telefonia 

deveria sustar o pedido, com imediato aviso às operadoras. 

Apesar de o presente trabalho se propor a analisar a supracitada ADI, faz-se 

importante ressaltar que, além do Conselho Federal da OAB, foram 

subsequentemente propostas mais quatro ADIs (6388, 6389, 6390 e 6393), 

distribuídas à relatora por prevenção e ajuizadas por partidos políticos (PSDB, PSB, 

PSOL e PCdoB) e todas impugnando a validade constitucional da referida MP. 

 

2 MEDIDA PROVISÓRIA (MP) Nº 954 

 

A Medida Provisória nº 954 determinou o compartilhamento dos dados 

pessoais referentes a nome, telefone e endereço de consumidores, pessoas físicas 

ou jurídicas, pelas empresas de telecomunicações prestadoras de Serviço Telefônico 
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Fixo Comutado (STFC) e de Serviço Móvel Pessoal (SMP) com a Fundação IBGE 

(BRASIL, 2020a). 

A aplicação da referida norma se daria durante o período de emergência 

desencadeada à saúde pública no país devido à pandemia do coronavírus (COVID-

19). Ademais, possibilitaria que os dados de uma centena de milhão de usuários dos 

serviços das empresas de telecomunicação fossem utilizados pela Fundação IBGE, 

para a realização de entrevistas não presenciais na esfera das pesquisas 

domiciliares, a fim de permitir a produção estatística oficial (BRASIL, 2020a). 

Assim, conforme exposição de motivos da MP – tendo sido suspensas 

temporariamente as entrevistas presenciais para coleta de dados com fins 

estatísticos, haja vista as medidas de isolamento e distanciamento social adotadas 

no país em razão da pandemia – possibilitar-se-ia à Fundação IBGE a realização da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) através de 

entrevistas feitas por telefone. Esta é considerada a maior operação estatística 

domiciliar empreendida regularmente, com mais de 200 mil domicílios visitados a 

cada trimestre (BRASIL, 2020a). A PNAD Contínua, conforme esclarece site do IBGE:  

 

Visa acompanhar as flutuações trimestrais e a evolução, no curto, médio e longo 

prazos, da força de trabalho, e outras informações necessárias para o estudo do 

desenvolvimento socioeconômico do País. Para atender a tais objetivos, a 

pesquisa foi planejada para produzir indicadores trimestrais sobre a força de 

trabalho e indicadores anuais sobre temas suplementares permanentes (como 

trabalho e outras formas de trabalho, cuidados de pessoas e afazeres 

domésticos, tecnologia da informação e da comunicação etc.), investigados em 

um trimestre específico ou aplicados em uma parte da amostra a cada trimestre 

e acumulados para gerar resultados anuais, sendo produzidos, também, com 

periodicidade variável, indicadores sobre outros temas suplementares (IBGE, 

2021). 

 

A intenção normativa seria a de que as empresas de telecomunicações 

cedessem ao IBGE o nome, o telefone e o respectivo endereço dos consumidores, a 

fim de que se possibilitasse a identificação dos domicílios que já constam na 
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amostra da PNAD Contínua e o contato do respectivo responsável, que seria 

submetido à entrevista por telefone (BRASIL, 2020a). 

Ainda, conforme exposição de motivos, apontou-se que essa adaptação 

metodológica seria indispensável diante da importância das atividades de produção 

estatística, haja vista a necessidade de orientação das políticas públicas para 

diferentes níveis geográficos e de segmentos socioeconômicos. Além disso, a 

determinação da norma permitiria o monitoramento e o enfrentamento da pandemia 

e possibilitaria a manutenção das séries históricas da pesquisa. Outra vantagem 

citada seria a contribuição à inovação metodológica para coleta de dados, mantendo 

padrão de qualidade, mas visando economicidade e eficiência (BRASIL, 2020a). 

Quanto ao prazo para o compartilhamento dos dados, determinava a MP que, 

a contar da data de sua publicação, o presidente da Fundação IBGE, após ouvida a 

Agência Nacional de Telecomunicações, teria três dias para dispor sobre o 

procedimento para o compartilhamento dos dados pessoais dos usuários de 

telefonia. Ademais, estabelecido o procedimento e feita sua publicação, as empresas 

de telecomunicações teriam por obrigação disponibilizarem efetivamente os dados 

pessoais no prazo de sete dias. O tempo era ligeiramente maior apenas no caso de 

requerimento subsequente de dados, passando a ser de quatorze dias, a contar da 

data da solicitação (BRASIL, 2020a). Nesse contexto, em 22 de abril de 2020, foi 

publicada pela Fundação IBGE a Instrução Normativa nº 2/2020, de 17 de abril de 

2020, uma instrução sucinta, de seis artigos, que estabelecia os procedimentos para 

disponibilização dos dados (IBGE, 2020). 

Frisa-se que, segundo a MP, os dados dos usuários de telefonia deveriam ser 

compartilhados de forma sigilosa e exclusivamente para a finalidade de realização 

de entrevistas para a produção estatística oficial, sendo vedado o uso para outras 

finalidades. Não podendo, por exemplo, serem utilizados como objeto de certidão ou 

meio de prova em processos de qualquer ordem, nem administrativos, nem fiscais, 

nem judiciais. Tampouco seria permitida a disponibilização dos dados coletados a 

terceiros, fossem empresas públicas ou privadas, órgãos ou entidades da 

administração pública direta ou indireta de quaisquer entes federativos (BRASIL, 

2020a). 
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A MP estabelecia ainda que a Fundação IBGE deveria informar em seu site as 

situações em que os dados pessoais cedidos pelas empresas de telecomunicações 

foram utilizados, divulgando relatório de impacto de segurança da informação, mas 

somente após o ato consolidado (BRASIL, 2020a). 

 No que diz respeito à eliminação dos dados pessoais compartilhados, estes 

seriam eliminados das bases de dados da Fundação IBGE, após superada a 

emergência causada pela pandemia do coronavírus, nos termos da Lei nº 13.979, de 

6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da crise 

decorrente da COVID-19 (BRASIL, 2020a). Assim, a MP teria aplicabilidade 

temporária, apenas enquanto se mantivessem as limitações à realização de 

entrevistas presenciais devido ao coronavírus e enquanto fossem necessárias as 

informações para monitoramento da pandemia. 

Observa-se que a exposição de motivos da MP justificava a disponibilização 

de dados pessoais de milhões de usuários dos serviços de telefonia fixa e móvel, 

principalmente com base na necessidade de monitoramento da pandemia causada 

pela COVID-19 e com base na importância da PNAD Contínua para a elaboração de 

políticas públicas. De fato, não se pode subestimar a gravidade do cenário ou a 

importância dos dados “oriundos da Demografia e Estatística para a qualidade da 

vida democrática”, conforme bem ressaltou o ministro Fachin. Afinal, as políticas 

públicas amparadas por evidências “garantem não somente a efetiva realização das 

funções do Estado, ou o apuro técnico dos serviços públicos, mas também o justo 

controle político dos Poderes republicanos”. E sabe-se que dados oficiais se tornam 

ainda mais relevantes durante períodos como o atual nos quais se enfrenta uma 

pandemia, haja vista que promove a tomada de decisões de forma mais lógica, 

racional, com base em evidências (BRASIL, 2020b, p.43). 

Todavia, questiona-se se a justificativa proposta pela MP é suficiente para 

invadir a esfera privada de uma enorme quantidade de cidadãos por agentes 

públicos. Pergunta-se, ainda, se o requerimento de dados de milhões de brasileiros 

é, de fato, algo necessário para a realização da PNAD Contínua. E, por fim, indaga-se 

sobre as garantias quanto à segurança de todos esses dados. Estas são 

considerações a serem discutidas no próximo tópico. 
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3 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.387/DF 

 

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil defendia a 

inconstitucionalidade formal e material da Medida Provisória nº 954. A 

inconstitucionalidade formal seria por inobservância dos requisitos de relevância e 

urgência necessários para que o presidente da república pudesse propor uma 

Medida Provisória, conforme estabelece o art. 62 da Constituição Federal (CF) 

(BRASIL, 2021). 

Já a inconstitucionalidade material seria por afronta ao art. 1º, III da 

Constituição que protege a dignidade da pessoa humana, além de violação ao art. 5º, 

X da Lei Maior que protege a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra 

e da imagem das pessoas e, por fim, por desobediência ao art. 5º, XII da CF que 

protege o sigilo de dados. A partir desses dispositivos que abrigam valores 

relevantes ao Estado Democrático de Direito, apreende-se que a Constituição 

possibilita o direito à autodeterminação informativa (BRASIL, 2020b). Esta remete-

se “ao direito de cada indivíduo poder controlar e determinar (ainda não de modo 

absoluto) o acesso e o uso de seus dados pessoais” (DONEDA et al., 2021, p.45). 

Assim, existiria uma tutela autônoma aos dados pessoais, não se limitando ao 

conteúdo das comunicações (BRASIL, 2020b). 

Na verdade, é incompatível com supracitados valores constitucionais coleta 

indiscriminada, armazenamento, transferência, aproveitamento e divulgação de 

dados pessoais, sobretudo diante da atual sociedade tecnológica e da informação 

(SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2021). Não se pode esquecer dos riscos inerentes 

ao compartilhamento dos dados na sociedade atual, como bem lembrou o ministro 

Luiz Fux ao citar as fake news e o escândalo envolvendo a Cambridge Analytica, 

capazes de mudar o rumo político de um país a partir da coleta e do uso malicioso 

de dados pessoais (BRASIL, 2020b). 

Mesmo dados aparentemente inofensivos como nomes, telefones e 

endereços assumem enorme importância na contemporaneidade, pois promovem a 

identificação pessoal e, se cruzados com outras informações, e compartilhados de 

forma indiscriminada, podem ser potencialmente perigosos para os sujeitos e lesivos 

para a democracia. O número de um celular é hoje uma chave de acesso a um mundo 
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de aplicativos e plataformas digitais como bancos, supermercados, serviços 

públicos e redes sociais, todos detentores das mais variadas informações sobre o 

titular da linha telefônica. Conforme apontado no julgamento da Lei do Censo de 

1983 pelo Tribunal Constitucional alemão, “não existem mais dados insignificantes 

no contexto do processamento eletrônico de dados” (BRASIL, 2020b, p.64). 

Como bem asseverou a ministra relatora da ADI, a coleta e o tratamento de 

dados pessoais deviam observar, sob pena de lesão aos valores constitucionais, os 

limites delineados pela Lei Maior. A autodeterminação informativa, a privacidade, a 

intimidade só podem ceder diante de justificativa legítima e consistente (BRASIL, 

2020b). Assim, considerando os valores constitucionais em jogo e os riscos 

envolvendo o compartilhamento de dados, era preciso cautela na autorização do 

compartilhamento de dados de milhões de brasileiros entre as empresas de telefonia 

e a Fundação IBGE, o que levou aos motivos da suspensão da eficácia da Medida 

Provisória nº 954/2020, a partir do questionamento de sua idoneidade 

constitucional. Com isto, passa-se agora à análise das inconsistências normativas.  

A MP claudica em termos de detalhamento de diversos aspectos relevantes, 

que deveriam estar explícitos. Mesmo a exposição de motivos é sumária diante da 

relevância dos valores constitucionais enfrentados e os riscos envolvidos naquilo 

que a MP determina, que é o compartilhamento de dados pessoais. 

A relativização da privacidade e da autodeterminação informativa precisam de 

justificativa consistente, além de legítima, para que ocorram dentro de um contexto 

constitucional. Todavia, a norma, em si, traz apenas um esboço genérico sobre a 

finalidade e o modo de utilização dos dados pessoais, ao estabelecer que os dados 

servirão para entrevistas não presenciais e à produção estatística oficial. Isto implica 

num raio de abrangência muito amplo, sem deixar claro o objeto e a finalidade 

específica da estatística a ser produzida, dando uma liberdade e um poder muito 

largo à Fundação IBGE. Poder-se-ia inferir que a estatística a ser produzida tem 

relação com o monitoramento da pandemia, haja vista o disposto no art. 1º, 

parágrafo único da MP, mas não é algo que fica tão claro quanto deveria. E ao se 

abrir a exposição de motivos, nota-se menção à PNAD Contínua, que coleta 

informações diversas para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do País, o 

que reforça a falta de especificidade da Medida Provisória (BRASIL, 2020b). 
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Aduziu a ministra relatora da ADI que, quando a MP não define de forma 

apropriada como e para que os dados compartilhados serão utilizados, impede a 

avaliação da adequação e da necessidade da norma. Estas compreendidas como a 

análise de compatibilidade do tratamento dos dados com as finalidades indicadas, e 

sua limitação ao mínimo essencial para atingir suas finalidades (BRASIL, 2020b). Há 

um comprometimento no exame de proporcionalidade, pois, ao não deixar claro 

objeto e finalidade, não há como se verificar satisfatoriamente se a MP vai atingir o 

objetivo intentando e se, de fato, ela seria indispensável para o caso concreto. 

Ressalta-se que a aplicação do princípio da proporcionalidade na esfera 

constitucional é extremamente necessária, sobretudo quando se observa colisão 

entre valores constitucionais. Nas palavras de Coelho citado por Lenza (2021, p.92): 

 

o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, em essência, 

consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana diretamente das 

ideias de justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida, 

proibição de excesso, direito justo e valores afins; precede e condiciona a 

positivação jurídica, inclusive de âmbito constitucional; e, ainda, enquanto 

princípio geral do direito, serve de regra de interpretação para todo o 

ordenamento jurídico. 

 

Outro ponto em que a MP se mostrou insatisfatória foi quanto à segurança no 

compartilhamento e tratamento dos dados pessoais. A norma destacava que o 

compartilhamento teria caráter sigiloso; que seria utilizada exclusivamente para a 

finalidade de estatística oficial; ademais, proibia que o IBGE disponibilizasse os 

dados a outros entes. Mas isto não garantia a segurança dos dados pessoais. A 

norma não apresentava procedimento técnico ou administrativo hábil a proteger os 

dados pessoais de acessos não autorizados, vazamentos acidentais ou utilizações 

indevidas. A MP apenas delegava ao presidente do IBGE a elaboração do 

procedimento para o compartilhamento de dados, o que resultou na Instrução 

Normativa nº 2/2020 que, tampouco, se fez suficiente para garantir a segurança do 

compartilhamento e, consequentemente, para a proteção dos direitos fundamentais 

em jogo. A situação era ainda mais preocupante, haja vista que a LGPD ainda não 
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estava em vigor à época da MP, a fim de definir os critérios para a responsabilização 

dos agentes em caso de danos ocorridos em razão do compartilhamento dos dados 

pessoais (BRASIL, 2020b). 

O que talvez pudesse ter amenizado a falha de regulamentação quanto aos 

critérios de segurança, seria o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, 

previsto no art. 3º, § 2º. Todavia, o relatório que deveria servir para expor e prevenir 

riscos no compartilhamento de dados, apenas seria elaborado após o fato 

consumado, o que vai na contramão da LGPD (DONEDA et al, 2021). Ou seja, um 

relatório que poderia auxiliar na elaboração de procedimentos para prevenir ou 

mitigar riscos, acabou se tornando um relatório para apresentação de resultados.  

Outro ponto contestado pela ADI foi quanto a desproporcionalidade entre os 

dados necessários para a pesquisa e os dados requeridos pela MP. Para a PNAD 

Contínua, o IBGE utiliza dados amostrais, mas a MP determinava o compartilhamento 

de dados pessoais de todos os usuários de telefonia fixa e móvel (DONEDA et al, 

2021). Ou seja, o IBGE precisaria de uma média de 200 mil entrevistados, mas a MP 

determinava o compartilhamento dos dados de milhões de brasileiros. Isto contraria 

o próprio Regulamento Sanitário Internacional da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), que estabelece, materializado no Decreto nº 10.212/2020, que não deve haver 

processamentos de dados desnecessários, tampouco que sejam excessivos.    

Em suma, a MP violaria o sigilo de dados de milhões de usuários do serviço de 

telefonia, invadindo as esferas da privacidade e da intimidade dos indivíduos, sem 

verdadeira garantia à segurança e ao sigilo no compartilhamento dos dados, 

ademais sem uma justificativa adequada e sem uma finalidade suficientemente 

especificada (BRASIL, 2020b). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao determinar a suspensão da eficácia da Medida Provisória que determinava 

que empresas de telefonia compartilhassem dados de milhões de usuários com a 

Fundação IBGE, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito fundamental à 

proteção de dados como um direito autônomo. 
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O julgado propunha-se à discussão sobre um delicado equilíbrio: por um lado, 

destacava-se a importância do compartilhamento de dados inclusive para o 

monitoramento da pandemia e para a formulação de políticas públicas, mas por 

outro lado, não se podia deixar de destacar os potenciais lesivos para a dignidade e 

a privacidade em caso de vazamento e uso indevido dos dados pessoais. Então, se 

por um lado, na atualidade, dados são, inclusive, considerados um dos principais 

ativos, junto com a tecnologia, devido à sua relevância, o que fica bem evidente pelo 

destaque de empresas como Amazon, Google e Microsoft, por outro, traz enormes 

riscos à sociedade quando indevidamente utilizados. 

Nesse sentido, relevante se fez o julgado da presente ADI, que possibilitou uma 

ampliação da proteção constitucional relativa aos dados pessoais, pois não apenas 

dados íntimos ou sensíveis merecem proteção, mas qualquer dado pessoal. Quando 

se está no contexto do processamento eletrônico de dados, não existem mais dados 

neutros ou insignificantes. 

 O cruzamento e o compartilhamento de informações entre entidades, haja 

vista a enorme capacidade de processamento de dados na sociedade da informação, 

fazem com que os dados adquiram novo valor. O avanço da técnica de tratamento 

de dados gera riscos à sociedade, pois os dados podem ser utilizados com 

finalidades distintas àquelas originalmente estipuladas. Isto facilmente pode vir a se 

dar sem a anuência ou participação do titular dos dados.  

Assim, diante dessa grande capacidade de processamento de informações, 

faz-se, essencial, a reelaboração da proteção jurídica da personalidade, para 

considerar o avanço das técnicas de coleta e processamento de dados. Como já 

apontando alhures, mesmo um número de celular pode servir de chave para um 

universo de aplicativos e informações sobre os indivíduos. 

Nesse contexto, o judiciário antecipou-se ao legislativo com essa decisão 

insigne. Ainda que não se possa deixar de reconhecer a importância da aprovação 

recente pelo Senado Federal da proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 

17/2019, que tira qualquer dúvida sobre a premência de se proteger os dados 

pessoais como um direito fundamental autônomo. 

Como bem destacou o ministro Gilmar Mendes, o conteúdo do direito 

fundamental à proteção de dados extrapola àquele protegido pelo direito à 
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privacidade. Pois enquanto esta defende a esfera privada, os dados íntimos, àquele 

visa proteger qualquer dado que identifique ou possa vir a identificar o indivíduo. 

Essa inovação é possível a partir do constante compromisso de renovação da tutela 

normativa constitucional no que concerne à intimidade, quando confrontado com 

mudanças sociais e avanços tecnológicos com os devidos riscos atrelados a eles. 
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RESUMO 

 

O caso em análise é a ADPF 811/SP pelo Plenário do STF em que se discutia a 

constitucionalidade do art. 2º, II, a), do Decreto nº 65.563 do Estado de São Paulo, 

que vedou a realização de cultos, missas e outras atividades religiosas de caráter 

coletivo, temporariamente, sob pretexto de contenção da pandemia de COVID-19. O 

Tribunal julgou, corretamente, constitucional a restrição, uma vez que não havia 

violação do núcleo essencial do direito, além de o ato impugnado passar pelo teste 

da proporcionalidade, tratando-se de restrição adequada, necessária e proporcional 

em sentido estrito. Contudo, houve, no caso, conflito de decisões anteriores de 

Ministros do STF, uma vez que o Ministro Gilmar Mendes prolatou, em sede de 

medida cautelar, decisão em sentido oposto ao que o Ministro Nunes Marques 

emitiu, também cautelarmente, na ADPF 701/MG. 

Palavras-chave: Liberdade Religiosa; Núcleo Essencial do Direito Fundamental; 

Proporcionalidade. 

 

ABSTRACT 

 

The case under analysis is ADPF 811/SP decided by the STF in which the 

constitutionality of art. 2, II, a), of Decree nº. 65.563 of the state of São Paulo, which 

prohibited the occurrence of services, masses and other religious activities of a 

collective nature, temporarily, under the pretext of containing the COVID-19 

pandemic. The Court correctly judged the restriction to be constitutional, since there 

was no violation of the essential core of the fundamental right, in addition to the 

contested act passing the proportionality test, in the case of an adequate, necessary 
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and proportional restriction in the strict sense. However, underlying this case there 

was a conflict between prior decisions of the Justices of the STF, since Justice Gilmar 

Mendes issued, in the context of an injunction, a decision in the opposite direction to 

that which Justice Nunes Marques issued, also in precautionary terms, in ADPF 

701/MG. 

Keywords: Freedom of Religion; Core of the Fundamental Right; Proportionality. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O caso trata de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF), proposta pelo diretório nacional do Partido Social Democrático (PSD), contra 

o art. 2º, II, a), do Decreto nº 65.563 do Estado de São Paulo, datado de 12/03/2021, 

que vedou a realização de cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter 

coletivo no Estado, tudo sob a justificativa de evitar aglomerações para conter a 

transmissão de COVID-19. 

Conforme consta do Relatório elaborado pelo Min. Gilmar Mendes, Relator da 

ADPF 811/SP, o autor argumenta que, a despeito do intuito de contenção da 

pandemia de COVID-19, o ato normativo teria restringido de forma total o direito 

fundamental à liberdade religiosa e de culta das religiões que adotam caráter 

coletivo, supostamente violando o art. 5º, VI, da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 (CRFB/1988). Além disso, o autor aduz que o texto normativo 

impugnado seria inconstitucional por violar o dever de laicidade, contido no art. 19, I, 

da CRFB/1988, posto que imporia medida destinada a embaraçar cultos religiosos. 

Segundo entendimento do autor, o Decreto nº 65.563 do Estado de São Paulo 

conteria restrição desproporcional à liberdade de religiosa que, a seu turno, só 

poderia ser restringida dessa forma em caso de decretação de Estado de Sítio em 

caso de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira (art. 137, II, da 

CRFB/1988). 

Pois bem, seguindo a linha de raciocínio semelhante à do autor, o Procurador-

Geral da República, em 31/03/2021, requereu deferimento de tutela provisória de 

urgência, no sentido de que, por ocasião da decisão cautelar, fossem estabelecidos 

parâmetros para a realização de cultos (limite de ocupação, utilização compulsória 
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de máscaras etc.), tudo isso justificado em suposto interesse público de proteção do 

livre exercício dos cultos religiosos e suas liturgias, especialmente no curso da 

semana santa, de especial relevância para a tradição cristã. Na mesma linha, o 

Advogado-Geral da União, em 01/04/2021, também se manifestou pelo deferimento 

da medida cautelar, bem como pelo julgamento de procedência da ADPF. 

O Governador do Estado de São Paulo, que editou o Decreto impugnado, 

prestou informações e sustentou a constitucionalidade da norma, posto que 

consistiria em regra excepcional e temporária, com expresso termo final em 

11/04/2021. Afirmou, ainda, que a medida visava proteger o direito fundamental à 

vida e à saúde, tudo em razão da evolução dos índices de contaminação e mortes 

diárias decorrentes da pandemia de COVID-19. 

Fato é que em outro processo, ADPF 701/MG, proposta pela Associação 

Nacional de Juristas Evangélicos (ANAJURE), com objeto semelhante ao da ADPF 

811/SP, qual seja, a (in)constitucionalidade de medidas restritivas de celebração 

coletiva de cultos, missas e demais atividades religiosas, o Ministro Nunes Marques 

concedeu, no sábado dia 03/04/2021, medida cautelar para que Estados e 

Municípios se abstivessem de editar ou exigir cumprimento de normas que 

proibissem completamente a realização de celebrações religiosas presenciais, por 

motivos relacionados à prevenção de COVID-19. 

Já no bojo da ADPF 811/SP o Ministro Gilmar Mendes, na segunda-feira dia 

05/04/2021, denegou a cautelar e, ato contínuo, pediu inclusão do feito em pauta 

para apreciação do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a matéria.  

Assim, no dia 08/04/2021, quinta-feira, o Plenário do STF apreciou a matéria, 

convertendo o julgamento do referendo em julgamento definitivo do mérito, e, por 

maioria, decidiu pela improcedência da ADPF 811/SP, de modo a ser considerada 

constitucional a restrição de cultos, missas e demais atividades de caráter coletivo, 

como meio de evitar aglomerações e, assim, conter a pandemia de COVID-19.  

O que é importante de se notar nesse julgamento, então, não é apenas o 

raciocínio empregado pelo STF para julgar constitucionais as restrições impostas 

pelo ato normativo impugnado, embora essa análise seja por si só bastante 

relevante. É que o caso envolve também uma questão de coerência interna no âmbito 

do próprio STF, e isso porque a decisão do Ministro Nunes Marques na ADPF 701/MG 
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contrariava entendimentos anteriores do próprio Tribunal, inclusive no constante da 

ADPF 703/BA, em que se definiu a ilegitimidade da ANAJURE para propor ADPF. Por 

outro lado, quando o Ministro Gilmar Mendes, por ocasião de decisão acerca de 

medida cautelar pleiteada na ADPF 811/SP, julgou em sentido contrário ao que, dois 

dias antes, fora decidido por outro Ministro em processo diverso, a própria autoridade 

das decisões do STF foi colocada em xeque, gerando instabilidade institucional. 

 

2 ANÁLISE DO CASO 

 

O julgamento da ADPF 811/SP pode ser analisado sob vários ângulos 

diferentes, mas, para fins do presente trabalho, destacam-se dois, quais sejam: a) do 

ponto de vista dos direitos fundamentais, faz-se necessário analisar a correção do 

raciocínio empregada pelo STF na verificação de possível restrição excessiva ao 

direito fundamental de liberdade religiosa e de culto; b) do ponto de vista 

institucional, é preciso investigar a colocação da decisão na cadeia de precedentes1 

anteriores do próprio Tribunal, até mesmo para que seja possível concluir pela 

superação da instabilidade temporária, diante de decisões monocráticas em 

sentidos opostos sobre o mesmo tema. 

Essa visão dúplice sobre o julgamento pode parecer complicada, contudo, 

para resumir, a ideia é que a relevância do caso não se dá apenas no aspecto do 

entendimento em si esboçado, mas também na colocação desse posicionamento em 

uma cadeia pretérita de precedentes, o que permite notar um amadurecimento, ainda 

que contido, da posição do STF como Corte de Vértice. Há, então, relevância do ponto 

de vista dos direitos fundamentais e do processo constitucional. 

 

2.1 Da constitucionalidade da restrição art. 2º, II, a), do Decreto nº 65.563 do Estado 

de São Paulo 

 

Bem vistas as coisas, o objeto da ADPF 811/SP é a (in)constitucionalidade de 

restrição à direito fundamental (liberdade religiosa e de culto – art. 5º, VI, da 

                                                     
1 Aqui se utilizará o vocábulo “precedentes” em um sentido amplo, até mesmo porque a definição 
exata do termo demandaria esforço incompatível com o presente comentário. 
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CRFB/1988) como meio de conter a contaminação pelo COVID-19. A partir desse 

quadro, no entanto, várias são as vertentes possíveis para análise, dependendo do 

referencial teórico do intérprete. 

A tradição jurisprudencial do STF, em casos de análise da constitucionalidade 

de restrições à direitos fundamentais, frequentemente socorre-se da doutrina de 

Robert Alexy, embora muitas vezes o fazendo de forma incoerente e sem observar as 

estritas etapas da fundamentação defendidas pelo autor (MORAIS, 2018, p. 180-

182)2. De toda forma, a título ilustrativo, pode-se iniciar a análise da questão pela Lei 

de Colisão e, a partir daí, pontuar as críticas necessárias para avaliar corretamente o 

entendimento firmado na ADPF 811/SP. 

Para Alexy os direitos fundamentais possuem natureza de princípios. Estes, 

por sua vez, são definidos como, “mandamentos de otimização”, isto é, normas que 

podem ser satisfeitas em diferentes graus, adequando-se às demais regras e 

princípios colidentes, diferentemente das regras, que apresentam uma estrutura 

binária: ou são satisfeitas, ou não são satisfeitas. Portanto, a diferença entre um tipo 

e outro seria uma diferença qualitativa, de tal maneira que os tipos de normas podem 

ser distinguidos “prima facie” (ALEXY, 2011, p. 90-91).  

Por esse raciocínio, o conflito entre regras é resolvido numa espécie de “tudo 

ou nada”, ou seja, o conflito deve ser resolvido por um dos critérios de resolução de 

antinomias (norma superior derroga a norma inferior; norma especial prevalece 

sobre a norma geral; e a norma mais recente revoga a norma mais antiga) ou pela 

inserção de uma cláusula de exceção em uma das regras. De todo modo, apenas 

uma das regras em conflito seria aplicável no caso concreto (ALEXY, 2011, p. 92). 

O conflito entre princípios seria resolvido em uma outra dimensão, uma 

dimensão de peso. A proposta de Alexy para esses casos é a aplicação da lei de 

colisão, apreendida a partir da jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal da 

                                                     
2 A questão foi analisada por Fausto Morais por ocasião tanto de seu Mestrado (2008-2010), quanto 
de seu Doutorado (2011-2013), ambos junto à UNISINOS. A conclusão do autor, no sentido da 
incoerência na aplicação da doutrina de Robert Alexy, se deu a partir de extensa análise de casos 
julgados pelo STF, em diferentes matérias, em que o princípio da proporcionalidade foi utilizado de 
forma inconsistente (MORAIS, 2018, p. 125). Sem embargo, a despeito da qualidade da pesquisa e 
extensão dos casos analisados, a mesma conclusão já havia sido encontrada, ainda em 2002, por 
Virgílio Afonso da Silva, verificando que parte da doutrina e o próprio STF frequentemente utilizavam, 
de forma equivocada, o princípio da proporcionalidade como mero topos retórico (SILVA, 2002, p. 31). 
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Alemanha e exposta pelo autor da seguinte forma: há o princípio P1 e o princípio P2 

em conflito, além disso, o conflito é determinado pelas condições C. Surgem quatro 

possibilidades para a resolução do caso, quais seja: P1 P P2 (P1 prevalece de forma 

incondicionada sobre P2); P2 P P1 (P2 precede incondicionalmente P1); (P1 P P2) C 

(P1, sob as condições C, tem precedência sobre P2); (P2 P P1) C (P2 prevalece sobre 

P1 nas condições C). Isto quer que se, por exemplo, P1 tem prevalência sobre P2 nas 

condições C, de modo que decorre do princípio P1 a consequência R, então para a 

resolução do conflito entre princípios vale uma regra que tem como suporte fático C 

e como consequência jurídica R (ALEXY, 2011, p. 98-99). 

A lei de colisão, firmada dessa maneira, visa, então, diminuir o impacto da 

subjetividade do intérprete, principalmente no que diz respeito à casos futuros. Essa 

preocupação, no entanto, não foi acolhida por boa parte da doutrina e jurisprudência 

brasileiras, mesmo no STF, onde frequentemente se utiliza o princípio da 

proporcionalidade como topos de caráter meramente retórico (SILVA, 2002, p. 31).  

De todo modo, é procedente a crítica de Humberto Ávila no sentido de que a 

defectibilidade dos princípios não é elemento definitório, mas contingencial dos 

princípios, e isso porque não se apresentam, entre si, em relação natural de 

concorrência e sim de complementariedade, de modo que se imbricam mutuamente. 

O elemento distintivo dos princípios, assim, é a indeterminação estrutural, no sentido 

de serem prescrições finalísticas sem consequências expressamente definidas 

(ÁVILA, 2021a, p. 154-157). 

O que não se dúvida, porém, é que direitos fundamentais, mesmo que 

formalmente ilimitados, podem ser restringidos caso isso se revele imprescindível 

para a proteção de outros valores constitucionais. Não há, então, como sustentar a 

existência de direitos absolutos, de modo que cada restrição à direito fundamental 

deve ser analisada diante das condições concretas (SARLET, 2018, p. 412).  

Assim, o que se deve perquirir, do ponto de vista do controle material da 

restrição à direitos fundamentais é a necessária proteção do núcleo essencial do 

direito restringido, bem como o atendimento das exigências do dever de 

proporcionalidade (SARLET, 2018, p. 414). Tratando da ADPF 811/SP, a questão é 

saber se houve resguardo do núcleo essencial do direito fundamental de liberdade 

religiosa e de culto, bem como se a restrição satisfaz os três subprincípios 
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constitutivos da proporcionalidade, quais seja, adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito. 

Nesse sentido, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do processo, deixou bem 

claro que o direito previsto no art. 5º, VI, da CRFB/88 possuí dupla dimensão, sendo 

a dimensão interna, isto é, a possibilidade de cada indivíduo professar sua crença ou 

não professar crença alguma, e a dimensão externa, a liberdade de culto. O objeto da 

restrição, então, seria esta dimensão externa que, por sua vez, estaria submetida à 

reserva de lei constate do próprio dispositivo constitucional: “é inviolável a liberdade 

de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos 

e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias”. 

Essa mesma ideia foi acolhida pela maioria do STF, sendo que o Ministro 

Edson Fachin ainda destacou que a questão não trata de proibição absoluta e 

permanente da realização de atividades presenciais, mas sim de uma restrição 

aplicada a todos os locais em que possível a ocorrência de aglomeração, e isso em 

razão da proteção dos direitos à vida e à saúde, tendo em vista a grave situação da 

pandemia de COVID-19. 

Em sentido diverso, porém, o Ministro Nunes Marques, em seu voto que, aliás, 

repete fundamentos que já haviam sido expostos na medida cautelar da ADPF 

701/MG, entendeu que o ato normativo impugnado suprimia completamente o direito 

fundamental, não respeitando o núcleo essencial. Essa posição, esboçada pelo 

Ministro Nunes Marques e acolhida pelo Ministro Dias Toffoli, não obstante, é 

demasiadamente simplista dos direitos fundamentais, uma vez que leva a crer que 

jamais seria lícita a restrição da realização de missas, cultos ou outras atividades 

presenciais de forma geral, mesmo quando outros âmbitos da vida privada se 

submetessem às medidas restritivas. 

Correto, então, o posicionamento da maioria do STF que, por 09 (nove) votos 

a 02 (dois), entendeu pela constitucionalidade do ato impugnado, prevalecendo o 

voto do Ministro Relator que, além de entender que não houve restrição ao núcleo 

essencial do direito, decidiu que as restrições impostas passavam pelo teste da 

proporcionalidade. 
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2.2 Posição da ADPF 811/SP na cadeia de precedentes do STF  

 

Se do ponto de vista do direito material a questão foi bem resolvida pelo STF, 

a sucessão de decisões monocráticas divergentes em processos diversos 

demonstra muito bem a preocupação recorrente da doutrina com o manejo 

inadequado das monocráticas, em prejuízo do julgamento colegiado (GODOY, 2021, 

p. 1056), o que agrava a questão da instabilidade jurisprudencial. 

Partindo de modelos ideais que, se bem que irreplicáveis na prática, são 

extremamente úteis para análise didática dos problemas, Humberto Ávila coloca o 

particularismo como obstáculo à efetivação da liberdade no Estado Constitucional, e 

isso por retirar o elemento da previsibilidade das consequências das ações. Seja no 

chamado “particularismo sensível às regras”, em que há possibilidade de 

flexibilização das regras, seja no “particularismo puro”, em que há flexibilidade total 

das regras, o certo é que perde-se completamente de vista a proteção da segurança 

jurídica, ora tornando as regras em meros conselhos, ora tornando-as 

completamente inúteis (ÁVILA, 2021b, p. 48-49). 

Dessa forma, é de se notar que a sucessão de decisões absolutamente 

contraditórias em situações fáticas semelhantes, tudo em um espaço de 03 (três) 

dias (ADPF 701 em 03/04/2021 e ADPF 811 em 05/04/2021), prejudica a própria 

autoridade das decisões do Tribunal, bem como o princípio da segurança jurídica. 

Tudo isso se agrava ainda mais quando se verifica que a decisão cautelar da ADPF 

701/MG acaba por ir de encontro com julgamento do Plenário do STF na ADPF 

703/BS, que decidiu pela ilegitimidade da ANAJURE para propor ADPF. 

Ora, o verdadeiro papel do STF, sobretudo quando a questão é o controle 

concentrado de constitucionalidade, é o de Corte Suprema, isto é, o Tribunal deve 

promover a unificação da interpretação jurídica3 e o oferecimento de razões capazes 

de diminuir a indeterminação do direito, razão pela qual a coerência dos 

entendimentos em uma cadeia de precedentes é tão essencial (MARINONI; 

MITIDIERO, 2018, p. 254). 

                                                     
3 Na esteira da doutrina de Michele Taruffo é possível então falar de uma nomofilaquia através do 
precedente, no sentido de que a principal tarefa de uma Corte Suprema é, através dos precedentes 
(decisões universalizáveis e projetadas à resolução de casos futuros) garantir a uniformidade do 
direito (TARUFFO, 2008, p. 809).  
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Por ocasião do mérito da ADPF 811/SP, o Ministro Gilmar Mendes ainda 

buscou colocar a questão em uma cadeia de entendimentos do STF, partindo do 

julgamento da ADI 6.341/DF, em o Plenário reconheceu a competência concorrente 

de todos os entes federativos para o estabelecimento de medidas destinadas à 

proteção do direito à saúde, passando pela medida cautelar nos autos do Mandado 

de Segurança 5.476/PE, em que o Presidente do STF, Ministro Luiz Fux, suspendeu 

decisões liminares da lavra do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ/PE) que 

suspendiam a eficácia das medidas restritivas impostas pelo Governo Estadual. 

Contudo, o imbróglio não pode ser corrigido pela mera menção dessas decisões, 

sendo essencial que o próprio Tribunal passe a adotar uma postura de respeito aos 

próprios precedentes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A decisão do Plenário do STF na ADPF 811/SP tratou corretamente de 

situação de restrição à direito fundamental promovida pelo Estado de São Paulo, em 

face da pandemia de COVID-19, analisando o núcleo do direito à liberdade religiosa 

e de culto, bem como o teste da proporcionalidade da restrição. O voto do Ministro 

Relator, aliás, fundamenta-se na mais abalizada doutrina e consegue expor de forma 

bem clara a constitucionalidade da restrição. 

Não obstante, a despeito da correção do julgamento de mérito, a sucessão de 

decisões monocráticas sobre o tema prejudicou a própria autoridade das decisões 

do Tribunal, gerando uma instabilidade que, em contexto de crise institucional e 

democrática, acaba sendo ampliada.  
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 5. O DIREITO FUNDAMENTAL À SEGURANÇA PÚBLICA: UMA ABORDAGEM 

ACERCA DO  JULGAMENTO DAS ADIn’s 5538/DF, 5948/DF, ADC Nº 38/DF E O 

PAPEL DAS GUARDAS MUNICIPAIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DO 

CORONAVIRUS 
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RESUMO 

 

Dentre os órgãos que compõem o sistema de segurança pública no Brasil, tem-se as 

guardas municipais. Essa força de segurança foi concebida inicialmente para 

fomentar a proteção de bens, serviços e instalações dos municípios, no entanto, tal 

interpretação perpassa por críticas diante da sua restringibilidade. Nesse contexto, o 

principal objetivo do presente estudo é analisar o julgamento das ADI’s nº 5538/DF, 

5948/DF e ADC nº 38/DF, assim como o papel das guardas municipais no atual 

contexto pandêmico em que vivemos, sob o enfoque do direito fundamental à 

segurança pública, assim como pontuando disposições contidas em leis 

infraconstitucionais, decretos e práticas acerca da temática. A metodologia aplicada 

consiste no hipotético-dedutivo, de natureza exploratória, a partir de uma abordagem 

qualitativa, usando técnicas de pesquisa bibliográfica e análise de conteúdo (artigos 

científicos, teses e dissertações, revistas/periódicos, doutrinas, jurisprudência e 

experiências em direito comparado). Ao final, constroem-se notas críticas acerca dos 

desafios da segurança pública e necessidade imediata de implementação das 

guardas municipais nesse debate sob a ótica constitucional. 

Palavras-chave: Segurança Pública; ADI’s nº 5.538/DF, 5948/DF e ADC nº 38/DF; 

Guardas Municipais. 

 

ABSTRACT 

 

Among the bodies that make up the public security system in Brazil, there are the 

municipal guards. This security force was initially conceived to promote the 
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protection of goods, services and facilities in the municipalities, however, such 

interpretation is permeated by criticism in view of its restrictability. In this context, 

the main objective of this study is to analyze the judgment of ADI's No. 5.538/DF, 

5948/DF and ADC No. 38/DF, as well as the role of municipal guards in the current 

pandemic context in which we live, from the perspective of law fundamental to public 

safety, as well as punctuating provisions contained in infra-constitutional laws, 

decrees and practices on the subject. The applied methodology consists of the 

hypothetical-deductive, exploratory in nature, from a qualitative approach, using 

bibliographic research techniques and content analysis (scientific articles, theses 

and dissertations, journals/periodicals, doctrines, jurisprudence and experiences in 

comparative law). At the end, critical notes are built about the challenges of public 

security and the immediate need to implement municipal guards in this debate from 

a constitutional perspective. 

Keywords: Public security; ADI No. 5.538/DF, 5948/DF and  ADC No. 38/DF. Municipal 

Guards.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal prevê em seu artigo 144, “caput”, que a segurança 

pública é dever do Estado, sendo forçoso interpretarmos que tal direito constitucional 

de natureza fundamental irradia para todos os entes que formam o pacto federativo, 

tendo por meta a ser perseguida pelos poderes republicanos e instituições 

autônomas. Outrossim, mais adiante a nossa Carta de Outubro elenca os órgãos 

componentes do sistema de segurança pública, dentre os quais as Guardas 

Municipais (art. 144, §8º), objetivando, destarte, a proteção de bens, serviços e 

instalações dos municípios (interpretação restritiva como veremos adiante). 

Sobre direitos fundamentais, importante gizar a diferença em relação aos 

direitos humanos, pois consoante assevera Sarlet (SARLET in. SARLET, MARINONI, 

MITIDIERO2020, p. 401): 

 

De acordo com o critério aqui adotado, o termo “direitos fundamentais” se aplica 

àqueles direitos (em geral atribuídos à pessoa humana) reconhecidos e 
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positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado, ao 

passo que a expressão “direitos humanos” guarda relação com os documentos 

de direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que se 

reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua vinculação com 

determinada ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal, 

para todos os povos e em todos os lugares, de tal sorte que revelam um caráter 

supranacional (internacional) e universal. 

 

Portanto, a segurança pública é tida como direito fundamental e deve ser cada 

vez mais perseguida por todos. Sobre segurança pública NUCCI (2016, P. 48) explicita: 

 

Segurança pública é o conjunto das ações preventivas e reativas, de natureza 

pública, que, em resposta ao fenômeno da criminalidade, volta-se ao alcance ou 

à manutenção da ordem pública e que tem como fim último proporcionar aos 

indivíduos, na convivência social, a fruição de relações pautadas no direito básico 

de liberdade, garantidas a segurança jurídica – proteção contra repressão 

autoritária do Estado – e a segurança material – proteção contra agressões de 

todo tipo. 

 

De igual sorte, desde a origem da humanidade é possível observar alguns 

acontecimentos que influenciaram a origem da atividade policial em si. Quando o 

homem, pela primeira vez, delimitou uma área de terra para si, deixando outros sem 

propriedade, iniciaram-se conflitos, que deveriam ser solucionados. 

Nesta senda, LOCKE (2006, p. 134) textua: 

 

Após o contrato social firmado entre os homens que concordaram se reunir em 

uma sociedade civil, e concentrar o controle da sociedade em determinado ente, 

o Estado, que passa a atuar como solucionador de conflitos, para que o homem 

não viesse a fazer justiça com as próprias mãos. 

 

Assim, o Estado, tido como entidade abstrata, detentor de personalidade 

jurídica, passa a manter a ordem e aplicar a lei. Para esse feito, transfere à polícia o 

desempenho dessa atividade. 



 

66 | Constituição e Direitos Fundamentais – comentários de jurisprudência selecionada 

 

Outrossim, a polícia tem suas atividades voltadas para limitar as liberdades 

individuais em favor da coletividade. Conforme o pensamento de ASSIS (2001, p. 29), 

“Esta amplitude exprime a faculdade que tem o Estado de policiar os diversos setores 

que compõem a sociedade, cuidando, advertindo, corrigindo”. Desta forma, o policial 

é um agente que representa o Estado na função de intervir e dirimir conflitos na 

sociedade. 

Nesta perspectiva, o objeto do artigo é abordar o papel das guardas municipais 

no atual contexto pandêmico em que vivemos, sob o enfoque do direito fundamental 

à segurança pública, assim como pontuando disposições contidas em leis 

infraconstitucionais, decretos e práticas acerca da temática. A metodologia aplicada 

consiste no hipotético-dedutivo, de natureza exploratória, a partir de uma abordagem 

qualitativa, usando técnicas de pesquisa bibliográfica e análise de conteúdo (artigos 

científicos, teses e dissertações, revistas/periódicos, doutrinas, jurisprudência e 

experiências em direito comparado). 

De igual passo, a revisão da literatura é eficaz para fundamentar definições, 

elucidar questões complexas, possibilitando a exploração de novos conhecimentos 

e a construção de conclusões inovadoras, analisando as peculiaridades atinentes à 

atuação das guardas municipais em fomento ao direito fundamental à segurança 

pública no âmbito da pandemia do coronavirus. Em tal sentido aduz LAKATOS (2007, 

p. 267): 

A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar os aspectos 

mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece 

análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de 

comportamento e etc. 

Ao final, constroem-se notas críticas acerca dos desafios da segurança 

pública e necessidade imediata de implementação das guardas municipais nesse 

debate sob a ótica constitucional. 
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2 APONTAMENTOS: A CRIMINALIDADE, O ESTATUTO GERAL DAS GUARDAS 

MUNICIPAIS E O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

“Ab initio”, urge apontar que em todo o país há um movimento de aumento das 

chamadas subculturas criminais, tanto as culturas de gangues, facções criminosas, 

grupos prisionais, quanto a cultura própria dos delinquentes do “colarinho branco”, o 

que desafiam o papel do poder público, notadamente dos órgãos de segurança 

pública, necessitando-se, em certa medida, de ampliação do poder de polícia às 

guardas municipais para desempenharem esse mister.  

Meirelles (2007, p. 131) conceitua o poder de polícia da seguinte forma: “Poder 

de polícia é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e 

restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da 

coletividade e do próprio Estado”. 

O mesmo autor (idem, 133) continua dizendo: 

 

A razão do poder de polícia é o interesse social e o seu fundamento está na 

supremacia geral que o Estado exerce em seu território sobre todas as pessoas, 

bens e atividades, supremacia que se revela nos mandamentos e restrições aos 

direitos individuais em favor da coletividade, incumbindo ao poder público o seu 

policiamento administrativo. 

 

Pois bem, no cenário hodierno de pandemia do Coronavírus, o serviço das 

Guardas Municipais foi reconhecido como essencial, conforme dicção do artigo 3º, 

III, do Decreto regulamentar nº. 10.282, de 20 de março de 2020, considerando seu 

enquadramento como atividade de segurança pública, o que de certa forma 

prospectou um enorme avanço. 

Convém asseverar ainda que o Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 

13.022/2014) com aplicabilidade perante todas as sobreditas instituições civis 

uniformizadas, prevê que cada ente municipal deve adequação à lei federal em 

testilha por um lapso temporal de dois anos - prazo já expirado. Ressalta-se ainda 

que a mencionada lei ampliou a interpretação em torno da sua função ao dispor que 
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as guardas municipais possam coadjuvar de forma mais latente as Polícias Civil, 

Militar, Federal e Rodoviária Federal. 

Neste palmilhar, afigura-nos como mais consentâneo o entendimento da não 

inconstitucionalidade da Lei nº 13.022/2014, em razão de que as guardas municipais 

necessitam atuar em prol da segurança pública, pois integram o sistema de 

segurança pública, consoante a topografia normativa se encontra prevista em um 

parágrafo do art. 144 da CF/88, que trata sobre o tema. De mais a mais, funcionam 

como mais um suporte com as suas atribuições constitucionais ou, quando for mais 

ampla, ocorre em colaboração com as Polícias, respeitando logicamente as 

atribuições dos órgãos federais e estaduais. 

Portanto, o Estatuto geral complementando o comando constitucional de 

forma sinérgica trouxe atribuições de grande valia, como: prevenir e coibir infrações 

penais, administrativas ou atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e 

instalações municipais; atuar na proteção da população que utiliza os bens, serviços 

e instalações municipais; colaborar com os órgãos de segurança pública e de defesa 

civil; colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem; 

exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas, ou de forma 

concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou 

municipal; proteger o patrimônio ambiental, histórico, cultural e arquitetônico do 

Município; garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e 

imediatamente quando deparar-se com elas; encaminhar ao delegado de polícia, 

diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando 

possível e sempre que necessário; contribuir no estudo de impacto na segurança 

local, conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de 

empreendimentos de grande porte; auxiliar na segurança de grandes eventos e na 

proteção de autoridades e dignatários; atuar mediante ações preventivas na 

segurança escolar, dentre outras. 

Ademais, a Lei nº 13.675/2018 instituiu o Sistema Único de Segurança Pública 

(SUSP), cuja finalidade é preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e 

do patrimônio, por meio de atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos 

órgãos de segurança pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito 
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Federal e dos Municípios, em articulação com a sociedade, conferindo às Guardas 

Municipais o status de órgão operacional. 

Impende aventar que o SUSP enfatizou uma série de diretrizes, mormente 

voltadas para as ações de policiamento de proximidade, com foco na resolução de 

problemas, participação social nas questões de segurança pública, cultura de paz, 

segurança comunitária e integração das políticas de segurança com as políticas 

sociais. 

Portanto, convém ressaltar que a atividade policial por parte das guardas 

municipais é dotada de relevante importância para a proteção da vida, liberdade e 

segurança das pessoas. Contudo, as ações dos guardas municipais devem respeitar 

alguns requisitos de legitimidade, sem descurar da visão da Declaração dos Direitos 

Humanos, de que o uso da força deve acontecer de forma progressiva, ética e técnica, 

principalmente, quando se fizer necessário a utilização da arma de fogo, que deverá 

ser em prol, somente, à defesa da vida, senão vejamos: 

 

A expressão direitos humanos designa os direitos inerentes aos seres humanos, 

próprios da sua simples condição humana, pelo simples fato de existir, e estão 

elencados e positivados nas declarações e convenções internacionais, 

principalmente as que foram elaboradas no decorrer do séc. XX; e diferenciam-se 

dos direitos fundamentais pelo fato destes estarem positivados e garantidos no 

ordenamento jurídico de determinado Estado. (ATAÍDE, 2006, p. 51-52)  

 

Ademais, a Constituição Federal em seu art. 5°, caput, expressa sua 

preocupação maior em relação aos direitos individuais e coletivos, e entre estes o 

primeiro deles é o direito a vida, estabelecendo que “Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade”. 

Ao comentar este artigo Moraes (2003, p. 163) assevera: 

 

A previsão desses direitos coloca-se em elevada posição hermenêutica em 

relação aos demais direitos previstos no ordenamento jurídico, apresentando 
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diversas características: imprescritibilidade, inalienabilidade, irrenunciabilidade, 

inviolabilidade, universabilidade, efetividade, interdependência e 

complementariedade. 

 

E ainda explica cada uma dessas características (2003, p. 163-164): 

 

Imprescritibilidade: os direitos humanos fundamentais não se perdem pelo 

decurso do prazo; 

Inalienabilidade: não há possibilidade de transferência dos direitos humanos 

fundamentais, seja a título gratuito, seja a título oneroso; 

Irrenunciabilidade: os direitos humanos fundamentais não podem ser objeto de 

renúncia; 

Inviolabilidade: impossibilidade de desrespeito por determinações 

infraconstitucionais ou por atos das autoridades públicas, sob pena de 

responsabilização civil, administrativa e criminal; 

Universabilidade: a abrangência desses direitos engloba todos os indivíduos, 

independentemente de sua nacionalidade, sexo, raça, credo, convicção político- 

filosófica; 

Efetividade: a atuação do Poder Público deve ser no sentido de garantir a 

efetivação dos direito se garantias previstos, com mecanismos coercitivos para 

tanto, uma vez que a Constituição Federal não se satisfaz com o simples 

reconhecimento abstrato; Interdependência: as várias previsões constitucionais, 

apesar de autônomas, possuem diversas intersecções para atingirem suas 

finalidades; 

Complementariedade: os direitos humanos fundamentais não devem ser 

interpretados isoladamente, mas de forma conjunta, com a finalidade de alcance 

dos objetivos previstos pelo legislador constituinte. 

 

Logo, o controle da criminalidade é um desafio atual na medida em que 

há premente necessidade de adoção de políticas públicas efetivas (educação, 

emprego, cultura, saude etc), atrelado à desenvoltura de instituições que devem 

respeitos os direitos fundamentais e humanos. 

“Pari passu”, o legislador no Pacote anticrime (Lei nº. 13. 964/2019) andou 

bem ao prever expressamente a destinação de bens aos órgãos de segurança pública 
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previstos na Carta  Magna. No caso específico do Maranhão, a Lei Estadual nº 

10.227/15 trata do tema, porém condiciona o uso de veículos apreendidos pelas 

autoridades de polícia judiciária e penitenciária, conforme artigos 1º e 3º, in verbis: 

 

Art. 1º A Autoridade de Polícia Judiciária e a Autoridade Penitenciária, desde que 

sob suas responsabilidades e com o objetivo de conservação, poderão fazer uso 

de veículos apreendidos e removidos para os pátios do Departamento Estadual 

de Trânsito - DETRAN e Delegacias de Polícia do Estado, mediante autorização 

judicial após manifestação do Ministério Público e desde que comprovado o 

interesse público. (Alterado pela Lei nº 10.410, de 30 de dezembro de 2015) 

Art. 3º A autorização da utilização dos veículos que trata esta Lei deverá obedecer 

ao disposto no § 11, do art. 62 da Lei Federal nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 

 

Pontua-se que a Lei 11.343, no capítulo que dispõe acerca da apreensão, 

arrecadação e destinação de bens, preconiza, em seus arts. 61 e 62: 

 

Art. 61. A apreensão de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros 

meios de transporte e dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de 

qualquer natureza utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei será 

imediatamente comunicada pela autoridade de polícia judiciária responsável pela 

investigação ao juízo competente. (Redação dada pela Lei nº 13.840, de 2019) 

 

Art. 62. Comprovado o interesse público na utilização de quaisquer dos bens de 

que trata o art. 61, os órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária poderão 

deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, 

mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público e garantida a prévia 

avaliação dos respectivos bens. (Redação dada pela Lei nº 13.840, de 2019) 

 

Com efeito, considerando que os dispositivos da Lei de Tóxicos em tela 

ostentam natureza processual, podem ser aplicados, por analogia, em que se está 

diante de manifesta incidência de periculum in mora, eis que não é proveitoso à 

sociedade que os bens deterioráveis permaneçam apreendidos até que, 

efetivamente, se tornem inutilizáveis. 
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Destarte, em obediência ao art. 3º do Código de Processo Penal, a lei 

processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, assim 

como o suplemento dos princípios gerais de direito. Assim, é cabível o uso da 

analogia enquanto processo de integração no qual se aplicam dispositivos de lei a 

uma determinada situação para a qual inexiste hipótese normativa própria. 

In casu, a exigência estabelecida no art. 61 da Lei 11.343/2006, no que 

concerne à existência de interesse público ou social, entende-se que resta 

cristalinamente demonstrada, a fim de evitar a deterioração do bem apreendido, 

empregando-o em serviço de relevância para a sociedade. 

As Guardas Municipais, não obstante não se enquadrem nos grupos previstos 

na sobredita Lei Estadual, de igual forma desempenha relevante função pública, 

enquanto órgão local, a qual se torna inexequível sem a disponibilidade de um veículo 

para sua atuação no cotidiano. 

Desta forma, justa a destinação do veículo apreendido para uso pelo referido 

ente público, mediante o dever de guarda, responsabilidade e conservação. Insta 

consignar que tal medida não configura qualquer prejuízo à propriedade do bem, 

tendo em vista a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em 

favor do órgão, podendo ser revogado a qualquer momento. É como têm entendido 

os julgamentos pátrios: 

 

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. 

PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU RESPONDE A OUTRO 

PROCESSO. [...] PLEITO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. NÃO 

ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A 

PROPRIEDADE OU ORIGEM LÍCITA. SOLICITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO 

APREENDIDO PELA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DE ALAGOAS. 

DEFERIDO. INTERESSE    PÚBLICO    EVIDENCIADO.    RECURSO    CONHECIDO    

E 

PARCIALMENTE PROVIDO. I - Para aplicação da suspensão condicional do 

processo, necessário que o réu não esteja sendo processado ou tenha sido 

condenado por outro crime. In casu, durante a instrução criminal, restou 

comprovado que o réu responde a outro processo. [...] VI Não há como acolher o 
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pedido recursal de restituição dos bens apreendidos, uma vez que ao analisar 

os autos, constata-se a inexistência de comprovação acerca da origem lícita dos 

referidos bens ou qualquer prova de sua propriedade. VII - Por outro lado, existe 

nos autos requerimento da Polícia Civil solicitando que lhe seja disponibilizada 

a utilização do veículo apreendido em poder do recorrente, a fim de utilização 

pela Delegacia Geral de Polícia Civil. VIII - Estando evidenciado nos autos que 

o réu não comprovou a propriedade ou origem lícita dos bens apreendidos em 

seu poder e constando informações de que o veículo se encontra recolhido em 

local inapropriado para sua conservação, o pedido formulado pelo Delegado 

titular da Delegacia Geral da Polícia Civil deve ser acolhido, ficando autorizada 

a utilização do veículo apreendido enquanto houver pendência acerca da 

comprovação da propriedade do bem pelo apelante ou por terceiro. IX – Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (TJ-AL - APL: 07280986120168020001 AL 

0728098-61.2016.8.02.0001, Relator: 

Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 27/03/2019, Câmara 

Criminal, Data de Publicação: 29/03/2019) 

 

Destarte, muito embora nossa lei estadual ainda não preveja as Guardas 

Municipais como destinatárias de veículos apreendidos, o que permite suscitar 

debates legislativos para a devida alteração legal, o Poder Judiciário maranhense, 

por exemplo, vem permitindo por meio de decisões judiciais, objetivando o interesse 

público, como, por exemplo, nas comarcas de Itapecuru-Mirim e São Bento, ambas 

do Estado do Maranhão. 

Como dito alhures, no cenário hodierno de pandemia do Coronavírus, o serviço 

das Guardas Municipais foi reconhecido como essencial, conforme dicção do artigo 

3º, III, do Decreto regulamentar nº. 10.282, de 20 de março de 2020, considerando 

seu enquadramento como atividade de segurança pública. 

Faz-se mister que as guardas municipais coadjuvem os demais órgãos de 

segurança pública, sobretudo no mister da prevenção aos crimes, agindo como 

verdadeiros encarregadores de aplicar a lei. 

Rover (2005, p. 168) afirma que: 
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A função da aplicação da lei é serviço público previsto por lei, com 

responsabilidade pela manutenção e aplicação, manutenção da ordem pública e 

prestação de auxílio e assistência em emergências. Os poderes e autoridades 

que são necessários ao eficaz desempenho dos deveres da aplicação da lei 

também são estabelecidos pela legislação nacional, No entanto, estas bases 

legais não são suficientes por isso para garantir práticas da aplicação da lei que 

estejam dentro da lei e que não sejam arbitrárias: elas simplesmente apresentam 

um arcabouço e geram um potencial. 

 

Vislumbrando a legalidade, que pode ser encontrado no Código Penal no seu 

art. 1º: “Não há crime sem lei anterior que o defina. Nem pena sem prévia cominação 

legal”, tal princípio foi reconhecido pela primeira vez em 1215, na Magna Carta, por 

imposição dos barões ingleses ao Rei João Sem-Terra. Seu artigo 39 previa que 

nenhum homem livre poderia ser submetido à pena não cominada em lei local. 

De igual passo, previsto na Constituição Federal em seu artigo 5º, XXXIX, 

tem por finalidade servir como garantia política ao cidadão contra o arbítrio  

estatal (freio à pretensão punitiva estatal).  

NUCCI (2016, p. 55) pontua que: 

 

O direito à segurança, previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, ao lado 

de outros relevantes direitos humanos fundamentais, é o direito à segurança 

individual, ou seja, cabe ao Estado Democrático de Direito preservar a vida, a 

liberdade, a igualdade, a propriedade do indivíduo, juntamente com seu bem-

estar, sua paz individualmente considerada. É um direito contra eventuais abusos 

do Estado, como, aliás, a maioria dos preceitos do art. 5º. 

 

Assim, não basta às guardas municipais apenas assumirem encargos de 

aplicar a lei, mas o ‘ônus’ de agir de acordo com a legalidade, observando os 

mandados constitucionais. 

Nessa toada, no bojo do RE 846.854/SP, a Corte máxima do país reconheceu 

que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, 

da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, 

§ 1º, da CF).  
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Destarte, cumpre analisar a discussão impingida no julgamento das ADI’s nº 

5.538/DF, 5948/DF e ADC nº 38/DF, notadamente acerca dos artigos 5º, inciso I, e 19, 

inciso III CRFB/88. A discussão grassa em torno da restringibilidade do porte de arma 

de fogo a integrantes das guardas municipais que tendo por supedâneo a população 

do município. 

Nas vertentes apresentadas por ocasião da apreciação da ação de controle 

concentrado chama a atenção o enfrentamento do texto legal impugnado de modo 

que ficou asseverado que as variações demográficas não levam automaticamente ao 

aumento ou à diminuição do número de ocorrências policiais ou dos índices de 

violência, ou seja, não há uma adequação lógica, razoável e eficiente a fim de 

fundamentar os dispositivos em comento. 

Percebe-se, outrossim, em consonância com a tese vencedora que o 

legislador olvidou regras/princípios de razoabilidade e isonomia ao restringir a 

licença do porte de arma de fogo somente aos integrantes de guardas municipais das 

capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) 

habitantes e de guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinquenta 

mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço. Indaga-se: 

não há crimes nas cidades com menos de cinquenta mil habitantes? O aparato das 

polícias estaduais são suficientes? 

Ao nosso sentir a restrição do porte de arma deveria se fundar em matizes 

técnicas, como o número do registro de ocorrências, tipos de infrações penais, 

letalidade policial, sensação de criminalidade por parte da população, dentre outras 

facetas. 

Assim, afigura-nos como mais consentâneo o entendimento esposado que 

culminou na procedência da Ação Direta para declarar a inconstitucionalidade do 

inciso III do art. 6º da Lei 10.826/2003, a fim de invalidar as expressões “das 

capitais dos Estados” e “com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes”, e 

declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 6º da Lei 10.826/2003, por 

desrespeito aos princípios constitucionais da igualdade e da eficiência, além de ferir 

de morte a razoabilidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente estudo teve como objetivo primordial analisar o julgamento inserto 

nas ADI’s nº 5.538/DF, 5948/DF e ADC nº 38/DF, perquirindo ainda acerca do papel 

das guardas municipais em face do direito fundamental à segurança pública, 

mormente no transcurso da pandemia do coronavirus, cabendo ao caso, obtemperar 

a capilaridade comunitária dos agentes municipais, geralmente recrutados no 

âmago do município a que serve após concurso público, auxiliando diretamente os 

órgãos de segurança pública estadual nas tarefas ordinárias e extraordinárias de 

policiamento ostensivo, assim como obtendo informações imprescindíveis às 

investigações, pois desenvolvem em certa medida laços de confiança mútua que 

permitam aos agentes extraírem informações da comunidade sobre padrões de 

crimes, características de criminosos, além de fenômenos que contribuam para a 

sensação de segurança na área, tendo como destinatários as polícias judiciárias e o 

Ministério Público. 

Ressalta-se que apesar das limitações inerentes à pesquisa em forma de 

artigo, no que concerne ao alcance do objetivo proposto, qual seja, o de contribuir 

com a aplicabilidade do se trouxe a temática à baila perfilhando para um melhor 

entendimento, sem, no entanto esgotá-la cabalmente. 

Insta asseverar que a incerteza que grassa em torno da pandemia e 

imprescindibilidade das Guardas Municipais para a preservação da incolumidade 

pública das pessoas e do patrimônio, a ideia de prevenção do crime e a garantia da 

segurança não são assuntos exclusivos da polícia, mas sim responsabilidade de 

todos os cidadãos, consoante textua Lima et al (562, 2014) “(…) Iniciativas municipais 

e regionais (o consórcio de prefeituras na Região Metropolitana do ABCD paulista, 

por exemplo) emergiram como possibilidades complementares aos mecanismos 

tradicionais de prestação de segurança à população. Experiências de parcerias entre 

a sociedade civil e as guardas municipais, também se tornaram referência nacional”. 

Ao cabo, o acertado posicionamento do legislador na edição do Estatuto Geral 

e criação do SUSP assume grande importância para estes tempos de crise sanitária 

mundial, representando indubitavelmente um novo olhar de gestores, instituições 

parceiras e da população geral em favor dos susomencionados servidores públicos. 
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É válido ressaltar a premente necessidade de municipalização da segurança pública, 

tal como ocorrera nas áreas de saude, educação e assistência social (crianças, 

adolescentes, idosos e mulheres), quebrando o paradigma histórico de 

responsabilidade tão somente dos governos estaduais, com vistas à resolução 

pacífica dos conflitos de uma urbe, prevenção do crime (sobretudo a primária), assim 

como a redução da reincidência criminal, defesa dos direitos humanos, dentre outros. 

De igual modo, não há baliza constitucional autorizadora da restrição ao porte 

de arma de fogo a integrantes de instituição que faz parte do sistema geral de 

segurança pública, ao passo que o critério puramente populacional não se mostra 

isonômico, razoável e eficiente, pois deve-se estender a licença do porte de arma a 

todos os integrantes das Guardas Municipais, dada a sua importância para a 

segurança pública nos municípios, independentemente de aferição demográfica.   
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RESUMO 

 

A pandemia do coronavírus trouxe inúmeras indagações que não se limitaram à área 

da saúde. Com efeito, a enfermidade trouxe questionamentos que envolveram 

aspectos jurídicos, dentre os quais a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 770/DF levantou debates jurídicos e sociais importantes. Destarte, 

dentre os questionamentos, a tutela referente à vida e à saúde ocupou o cerne da 

problemática, ficando a cargo do Supremo Tribunal Federal decidir sobre a 

possibilidade de os Estados membros adquirirem vacinas em face da excepcional 

situação vivenciada mundialmente.  

PALAVRAS-CHAVE: Supremo Tribunal Federal; Coronavírus; Pandemia; APDF nº 

770/DF.  

 

ABSTRACT 

 

The coronavirus pandemic brought numerous questions that were not limited to the 

health area. Indeed, the disease brought questions that involved legal aspects, 

among which the Allegation of Non-compliance with Fundamental Precept nº. 

770/DF raised important legal and social debates. Thus, among the questions, the 

protection relating to life and health occupied the heart of the problem, leaving it to 

the Supreme Court to decide on the possibility of States to acquire vaccines in view 

of the exceptional situation experienced worldwide. 

KEYWORDS: Federal Supreme Court; Coronavirus; Pandemic; ADPF nº. 770/DF. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história, a humanidade vivenciou inúmeras pandemias que 

disseminaram enfermidades e que comprometeram a saúde da população em 

âmbito regional, continental ou global, a depender da margem de incidência da 

epidemia.  

Com efeito, no final de 2019, iniciou-se o alerta no mundo em razão do 

primeiro caso confirmado de contaminação de um novo vírus com elevado potencial 

de transmissão e que demandava uma atuação enérgica dos países no combate da 

nova enfermidade.  

Assim, enquanto se observava uma união de esforços para o combate e 

eventual diminuição da proliferação do coronavírus e investimento e importação de 

novas tecnologias por partes das nações, notadamente no tocante à tentativa de 

imunização da população, observou-se que o Governo Federal Brasileiro, em 

comparação com os principais países do mundo, encontrava-se na contramão de 

empenho no respeitante a formulação de um plano definitivo nacional de imunização, 

registro e acesso à vacina contra a covid-19.  

Esse cenário de potencial violação a determinados direitos fundamentais da 

população brasileira deu margem jurídica para o oferecimento da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 770/DF, proposta pelo Conselho 

Federal da Ordem de Advogados dos Brasil, cujo objeto de debate está alicerçado em 

eventual violação ao artigo 1º, inciso III, artigo 5º, caput, artigo 6º e 196, todos da 

Constituição Federal.  

Nesse contexto, o objeto do presente estudo é analisar o julgamento da  

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 770/DF, mediante uma 

análise crítica dos fundamentos, do objeto e da conclusão do julgado, aferindo 

também os aspectos jurídicos e teóricos que alicerçaram o pleito.  

Assim, em um primeiro momento, o estudo faz um breve relato do julgado, 

colocando uma síntese do que foi exposto e das teses levantadas.  

Posteriormente, aferem-se as questões jurídicas em torno da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 770/DF, oportunidade em que se 
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coloca as questões jurídicas enfrentadas e os pontos principais da celeuma que 

envolvem o caso, expondo ainda a tese acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.  

Destarte, para se obter as respostas do estudo, utilizou-se como método de 

procedimento artigos, notícias, julgados, análises da legislação e estudo doutrinário. 

O método de abordagem utilizado foi o indutivo, uma vez que, partindo de um 

pressuposto individual, chegou-se a respostas gerais.  

Com efeito, espera-se que o estudo agregue discussões e debates em âmbito 

acadêmico, ligados ao tema desenvolvido.  

 

2  UMA SÍNTESE DA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 

770- DISTRITO FEDERAL  

 

A Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 770-DF foi proposta 

pelo Conselho Federal da Ordem de Advogados do Brasil, tendo como objeto ações 

e omissões do Poder Público Federal, notadamente da Presidência da República e do 

Ministério da Saúde, alicerçada na demora em disponibilizar à população um plano 

definitivo nacional de imunização e o registro e acesso à vacina contra o vírus que 

transmite à Covid-19.(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2021). 

Ao que se sabe, os casos de contaminação do coronavírus surgiram na China 

e após as primeiras manifestações, observou-se que o vírus possui um alto poder de 

transmissão, tendo no Brasil os primeiros casos notificados em janeiro de 2020. 

(GLOBO, 2021). 

Com efeito, observa-se que a ação foi proposta tendo em vista a situação de 

temor instalada na população em razão da nova enfermidade que se disseminava 

rapidamente pelo mundo e que não se sabia ao certo as proporções e impactos em 

âmbito nacional.  

Nesse contexto, na demanda o Conselho Federal da Ordem de Advogados do 

Brasil alegou, dentro outras coisas, que havia uma notória inércia do poder executivo 

federal, diante da nova situação, uma vez que essa seara governamental não se 

reunia com os fabricantes de seringas com vistas a definir os critérios licitatórios 

para vacinação em massa, não apresentava um plano definitivo de imunização, 

levando-se em comparação outros países, tais como Reino Unido, e não realizava o 
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registro perante a Anvisa de uma vacina a fim de iniciar o processo de vacinação. 

(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2021). 

Destarte, diante desse cenário trouxe o requerente um precedente do Supremo 

Tribunal Federal que possibilitava os Estados fornecer, em caráter excepcional, 

medicamentos sem o registro da Anvisa, oportunidade em que enfatizou que as 

vacinas contra a Covid-19 não são experimentais, destituídas de análise científica, 

mas sim, tratam-se de vacinas que ou passaram por todos os processos de 

controles de segurança, ou  estão em etapa de finalização e que já foram aprovadas 

por órgãos de controle estrangeiro.  

Logo, defendeu que a situação de exceção vivenciada diante da conjuntura do 

Covid-19, possibilita a aquisição de vacinas pelos Estados, independentemente do 

registro junto à Anvisa, desde que ultrapassado o prazo de 72 horas consignado na 

Lei nº 13.979/2020, sem que o referido Órgão tenha se manifestado.  

A esse mister, pleiteou perante o Supremo Tribunal Federal as seguintes 

medidas, em sede liminar:  

 

a.1) permitir, excepcionalmente, a aquisição e fornecimento de vacinas contra a 

covid-19 desde que já possuam registro em renomadas agências de regulação 

no exterior, independente de registro na Anvisa, considerando a urgência 

humanitária na prevenção a novas ondas de coronavírus; 

a.2) declarar a plena vigência e aplicabilidade do art. 3º, VIII e §7º- A da Lei 

13.979/2020, no sentido de se permitir que as vacinas já aprovadas por pelo 

menos uma das autoridades sanitárias ali elencadas sejam utilizadas no Brasil 

em caso de omissão da Anvisa em apreciar o pedido em até 72h, nos expressos 

termos da lei. 

a.3) determinar que o Poder Executivo Federal paute os memorandos de 

entendimento relativos à aquisição de vacinas na comprovação estritamente 

técnica e científica, independentemente da origem nacional do imunizante, 

possibilitando a oferta aos brasileiros de todas as vacinas que já tenham atingido 

fases avançadas de testes e demonstrado a segurança e eficácia necessárias. 

a.4) determinar que os fundos provenientes de recuperação financeira 

decorrentes de operações como a Lava- Jato e similares, bem assim outros 

fundos nacionais que não estejam tendo destinação ou aplicação sejam 
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destinados ao plano nacional de imunização contra o coronavírus; (págs. 31-32 

da inicial, grifei). (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2021) 

 

Nesse contexto, observa-se que a insatisfação do requerente reside em uma 

suposta atuação omissiva do Governo Federal, violadora de direitos fundamentais, 

que não obstante a forma federativa vigente no Brasil, mostrou-se incapaz de iniciar 

as tratativas necessárias para traçar um plano de metas uniformes em âmbito 

nacional, a fim de combater a nova enfermidade, circunstância essa que legitimaria 

a concessão do pleito atinente atuação autônoma dos estados.  

Com efeito, o debate jurídico que foi abordado, encontrou-se alicerçado em 

eventuais violações aos direitos à saúde e à vida, previstos nos artigos 5º, 6º e 196 

da Constituição Federal, bem como trazido em pauta questões ligadas ao 

federalismo cooperativo e a Lei nº 13.979/2020.  

Diante desse cenário, em uma decisão de fevereiro de 2021, o Supremo 

Tribunal Federal referendou a decisão liminar do Ministro Ricardo Lewandowski 

proferida em dezembro de 2020, assentando assim o seguinte entendimento sobre o 

assunto: 

 

Autorizou os estados, os municípios e o Distrito Federal a importar e distribuir 

vacinas contra a Covid-19 registradas por pelo menos uma autoridade sanitária 

estrangeira e liberadas para distribuição comercial nos respectivos países, caso 

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não observe o prazo de 72 

horas para a expedição da autorização. 

A decisão prevê também que, caso a agência não cumpra o Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 apresentado pela União, ou 

que este não forneça cobertura imunológica a tempo e em quantidades 

suficientes, os entes da federação poderão imunizar a população com as vacinas 

de que dispuserem, previamente aprovadas pela Anvisa. (SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL, 2021). 

 

Nota-se que o Supremo Tribunal Federal acolheu em parte as alegações 

trazidas e autorizou os Estados a comprarem vacinas, desde que atendidas algumas 
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peculiaridades, ante a constatação da atuação omissiva ou lenta do Governo Central, 

com vistas ao combate do Covid-19.  

 

3 ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 770- 

DISTRITO FEDERAL: UMA ABORDAGEM JURÍDICA DO JULGADO  

 

Ao longo do julgado foram enfrentadas questões relacionadas à tutela de 

direito à saúde, à vida, bem como deliberado sobre o federalismo cooperativo como 

traço primordial para o apoio mútuo entre os entes. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

2021).  

Sob esse prisma, a discussão central circulou sobre os apontados temas, já 

que para realizar o controle abstrato de constitucionalidade e aferir a transgressão 

dos preceitos fundamentais mencionados em razão de uma possível inércia do 

Governo Federal frente à situação endêmica, precisou-se realizar uma ligação direta 

entre esses direitos e o contexto fático avaliado, para que só assim pudesse ser 

traçada uma conclusão jurídica coerente e justa para o caso.  

Decerto, em relação a outras nações, evidenciado que o Brasil se encontrava 

atrasado no processo de imunização contra o novo coronavírus, já que  países como 

os EUA começaram o processo de imunização da população em dezembro de 2020 

(UOL, 2020), e, ao mesmo tempo, apesar dessa evidência, demonstrado que tendo 

em vista a forma federativa do Estado Brasileiro, o ideal é que para assuntos de 

interesse nacional coerente a atuação inicial e basilar do Governo Federal, não 

obstante a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

municípios de cuidar da saúde, nos termos do artigo 23, inciso II da Constituição 

federal.(BRASIL, 1988)   

Para fins de esclarecimento, pertinente a explicação de José Carlos Sousa 

Silva acerca da forma federativa:  

 

O Brasil é um Estado comporto de Estados- Membros e estes têm como bases 

os seus Municípios, formando assim a Federação, da qual participa também o 

Distrito Federal, a sua Capital.  Foi Estado unitário durante o Império, no período 

de 1882 a 1889.  
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No Estado Federal, o exercício do poder político é dividido, administrativamente, 

estabelecidas as competências federal, estadual, municipal e no âmbito do 

Distrito Federal, de forma harmônica, nos limites, portanto, da legitimidade e da 

legalidade.  

A distribuição de competências aí é imprescindível o que caracteriza a 

Federação, que exige, por outro lado, a plena harmonia permanente, como 

elemento indispensável à eficácia do modelo jurídico-administrativo. (SILVA, 

2009, p. 23)  

 

Assim, nota-se que a atuação conjunta e harmônica entre os Entes federados 

é primordial para o sistema federativo.  

Destarte, percebe-se que ao acolher parcialmente a tese trazida pelo 

requerente e, consequentemente, ao possibilitar aos Estados a importação direta das 

vacinas, nos casos especificados, admitido pelo Supremo Tribunal Federal uma 

possível omissão e demora do Governo Federal, situação essa violadora dos direitos 

à saúde, à vida, à dignidade da pessoa humana, encontrando amparo jurídico 

infraconstitucional na Lei nº 13.979/2020.  

O direito à vida tem uma forte ligação com a dignidade da pessoa humana, já 

que a vida “é o substrato fisiológico (existencial no sentido biológico) da própria 

dignidade” (SARLET in. SARLET, MARINONI, MITIDIERO, 2021, p. 414), devendo, 

portanto, diante da relevante importância para os titulares do direito, ter como tutela 

de proteção essencial e primordial do Estado, tanto que encontra previsão expressa 

no artigo 5º da Constituição Federal.  

Nesse contexto, como direito fundamental requer proteção em favor do 

cidadão, consoante dispõe Canotilho:  

 

Os direitos fundamentais cumprem a função de direito de defesa dos 

cidadãos sob uma dupla perspectiva: (1) constituem, num plano 

jurídico-objectivo, normas de competência negativa para os poderes 

públicos, proibindo fundamentalmente as ingerências destes na 

esfera jurídica individualmente; (2) implicam, num plano jurídico-

subjectivo, o poder de exercer positivamente direitos fundamentais 

(liberdade positiva) e de exigir omissões dos poderes públicos, de 



 

86 | Constituição e Direitos Fundamentais – comentários de jurisprudência selecionada 

forma a evitar agressões lesivas por parte dos mesmos (liberdade 

negativa). (CANOTILHO, 1997, p. 408) 

 

Como decorrência lógica da proteção à vida, o direito à saúde imprescinde de 

tutela, de modo que previsto na Constituição Federal como dever de proteção estatal, 

ao tempo em que dispõe o artigo 196 da Carta Maior que “a saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação”. (BRASIL, 1988). 

Assim, observa-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, cabe 

ao Estado a prestação e a tutela obrigacional da saúde, mediante a disponibilização 

de políticas e ações de serviços voltados a medidas terapêuticas ou preventivas.  

Com base nesse pensamento, o Supremo Tribunal Federal pautou a sua 

decisão e entendeu que o processo de vacinação é uma das medidas a serem 

utilizadas pelo Governo, com vistas a proteger a saúde populacional e como 

consequência a vida e a dignidade humana, notadamente diante do cenário 

epidêmico decorrente do novo coronavírus que vitimou muitas vidas.  

Decerto, foi colocado em análise a necessidade de tutela dos direitos 

mencionados, em contraponto com a disponibilização prematura de imunizantes 

(vacinas) existentes, que não obstante terem sido aprovados por alguns órgãos de 

renome internacional, não passaram por todas as etapas.  

Nesse contexto, levando-se em conta esses questionamentos e ao tecer 

esclarecimentos sobre o Sistema Único de Saúde (artigo 198 da Constituição 

Federal), o federalismo cooperativo e a divisão de competências de órbita comum e 

legislativa entre os entes, ocasião em que assentou o entendimento de que cabe à 

União coordenar e dirigir a questão diante de uma situação de calamidade pública, a 

exemplo da atual pandemia, bem como ao fazer menção à Lei nº 6.259/1975, 

estabeleceu a Corte Suprema que tais atribuições direcionadas à União, não excluem 

a competência dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios de ajustá-las de 

acordo com as necessidade locais, de modo que se de fato vislumbrada uma demora 

da União em traçar um plano de imunização, viável a atuação direta dos demais 

entes.  
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De fato, quando se analisa a distribuição de competência dos entes federados 

no tocante à tutela da saúde, observa-se que o artigo 23, inciso II da Constituição 

Federal  estabelece a competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios para cuidar da saúde, sendo essa competência comum definida como:  

 

Tais competências, por serem comuns, ou seja, de cunho paralelo ou simultâneo, 

podem ser exercidas concomitantemente pela União, pelos Estados, pelo Distrito 

Federal e pelos Municípios. Por tal razão, a doutrina chama a atenção para o fato 

de que em verdade se trata de uma modalidade de competência concorrente, em 

virtude precisamente de uma concorrência de atuação nas matérias 

estabelecidas no dispositivo precisamente de uma concorrência de atuação nas 

matérias estabelecidas no dispositivo constitucional referido, objetivando a 

cooperação e sinergia entre os entes federados. (SARLET; MARINONI; 

MITIDIERO, 2021, p. 978) 

 

Outrossim, a Lei nº 13. 979/2020 dá autonomia aos entes para realizar a 

vacinação ou outras medidas profiláticas para o enfrentamento da emergência 

decorrente do novo coronavírus.  

Com efeito, nota-se que diante de uma análise constitucional, normativa e 

principiológica, a decisão do Supremo Tribunal Federal encontra suporte, de modo a 

evidenciar a coerência jurídica do julgado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com base no que foi analisado e abordado, nota-se que a situação 

emergencial clamava por medidas excepcionais, inclusive no tocante à flexibilização 

de eventuais autorizações da Anvisa para a compra de vacinas diretamente pelos 

demais entes, acaso ultrapassado o prazo designado na lei (72 horas).  

Assim, apesar da ausência de estudos conclusivos pertinentes às vacinas 

disponibilizadas no mercado, no respeitante à segurança e a eficácia dos 

imunizantes, a situação emergencial decorrente da pandemia demandava uma olhar 

jurídico mais eficaz para a solução do problema, de modo a tutelar direitos 

fundamentais essenciais, como a vida e a saúde.  
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Desse modo, observa-se que foi assegurada a atuação central do Governo 

Federal, já que condicionada a compra direta dos imunizantes apenas nas hipóteses 

em que ultrapassado o prazo de 72 horas, não avaliada a questão por parte da 

ANVISA, órgão competente para esse tipo de atuação.  

Logo, nota-se que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no 

âmbito do controle concentrado de constitucionalidade (ADPF nº 770-DF), adequou-

se aos fundamentos da República Federativa do Brasil, ao tempo em que priorizou a 

dignidade da pessoa humana como postulado essencial à tutela à vida e a saúde dos 

titulares direitos discutidos.  
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RESUMO 

 

O presente trabalho visa expor acerca de direitos fundamentais, com enfoque para a 

liberdade religiosa e comentário acerca da ADI 5258/AM, sobre a obrigatoriedade da 

manutenção de exemplar da bíblia em escolas e bibliotecas públicas. Para isso, 

possui como objetivo expor acerca de direitos fundamentais, com foco especial para 

o direito fundamental à liberdade religiosa. Visa ainda elucidar sobre os 

posicionamentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal acerca do tema e 

também sobre a Lei 74/2010 que foi objeto da ADI. Dito isto, para a confecção do 

trabalho, será utilizado método sociológico de interpretação e a metodologia de 

pesquisa empregada será a de pesquisa bibliográfica.  

PALAVRAS – CHAVE: liberdade religiosa; ADI 5258; direitos fundamentais.   

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to expose about fundamental rights, with a focus on religious 

freedom and comment on ADI 5258/AM, on the obligation to maintain a copy of the 

bible in schools and public libraries. For this, it aims to expose about fundamental 

rights, with a special focus on the fundamental right to religious freedom. It also aims 

to elucidate the positions of the ministers of the Federal Supreme Court on the 

subject and also on Law 74/2010, which was the object of the ADI. That said, for the 

preparation of the work, the sociological method of interpretation will be used and 

the research methodology used will be that of bibliographical research. 

KEYWORDS: religious freedom; ADI 5258; fundamental rights 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O que se pretende com a elaboração do presente trabalho é tecer comentários 

acerca da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5258, proposta pelo Procurador Geral 

da República Rodrigo Janot, referente à lei 74/2010 promulgada no Estado do 

Amazonas, que versa sobre a obrigatoriedade de bíblias em escolas e bibliotecas 

públicas1.  

A Ministra Carmem Lúcia, responsável pela relatoria, remeteu a situações 

anteriores em que o tema fora objeto de debate no Superior Tribunal Federal. A 

mesma recorda sobre outros julgados, dentre eles o Agravo em Recurso 

Extraordinário n. 1.014.615, Relator o Ministro Celso de Mello, que versa acerca da 

inconstitucionalidade de normas estaduais obrigando a presença de bíblia em 

bibliotecas do Estado do Rio de Janeiro.  

Insta salientar ainda, caso recente no próprio Estado do Maranhão, onde fora 

aprovada Lei Estadual 11.325 de 18 de Agosto de 2020, de autoria da Deputada 

Estadual Mical Damasceno, que propõe obrigatoriedade da presença de exemplar da 

bíblia em presídios estaduais, com o intuito de que sua leitura possa auxiliar na 

redução da pena.  

Sendo assim, diante dos breves apontamentos e do que expõe o voto da 

Ministra Carmem Lúcia, o espaço utilizado neste trabalho será para elucidar acerca 

dos temas abordados no referido documento. Objetiva-se fomentar o debate acerca 

da matéria abordada, apontando aspectos específicos e assim contribuir para o 

melhor entendimento sobre a temática em questão.  

 

2 ANÁLISE DO POSICIONAMENTO DO STF  

 

A Lei nº 74/2010 foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal Federal, mais 

especificamente com o apontamento dos artigos de 1º, 2º e 4º, transcritos a seguir:  

 

                                                     
1  Também foram propostas pelo Procurador Geral da República as ADIs 5248, 5255, 5256, 
questionando legislações referentes aos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Mato 
Grosso do Sul. (STF, s/p, 2015) 
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Art. 1º - As unidades escolares da rede estadual de ensino e as bibliotecas 

públicas estaduais ficam obrigadas a manter em seus acervos ao menos um 

exemplar da Bíblia Sagrada. Parágrafo único. A obrigatoriedade prevista no caput 

não implica em restrição ou impedimento para a manutenção, nos acervos, de 

livros sagrados de outras tradições religiosas. Art. 2º - Os exemplares da Bíblia 

Sagrada deverão ser colocados à disposição de alunos, professores e demais 

usuários, em local visível e de fácil acesso. (...) Art. 4º - As despesas decorrentes 

da execução desta lei correrão à conta das dotações consignadas no orçamento 

vigente. (AMAZONAS, 2010) 

 

E em sede decisão, o Superior Tribunal Federal estabeleceu 

inconstitucionalidade da Lei 74/2010 uma vez que fere princípios basilares do 

ordenamento jurídico, tais quais: princípio da isonomia, da laicidade estatal, bem 

como direito fundamental à liberdade religiosa.  

Diante do exposto acima e a partir dos ensinamentos de José Afonso da Silva 

(p.250, 2013) pode-se compreender que o direito fundamental a liberdade religiosa2 

aborda as liberdades espirituais e acaba por se exteriorizar enquanto liberdade de 

pensamento. De fato, possuí conteúdo complexo e delicado, por envolver foro íntimo 

do indivíduo, o que torna o debate sobre o tema ainda mais instigante.  

O autor ainda chama a atenção, quando se refere a liberdade de crença no 

seguinte sentido:  

 

Mas não compreende a liberdade de' embaraçar o livre ,exercício de qualquer 

religião, de qualquer crença, pois aqui também a liberdade de alguém vai até onde 

não prejudique a liberdade dos outros. (SILVA, 2013, p. 251) 

 

Partindo desse pressuposto, para começar de forma adequada os 

comentários acerca da decisão, é importante atentar para as colaborações de Jayme 

Weingartner Neto (2007, p.145), este que ao comentar sobre separação do Estado 

                                                     
2  Ela se inclui entre as liberdades espirituais. Sua exteriorização é forma de .manifestação do 
pensamento. Mas, sem dúvida, é de conteúdo mais complexo pelas implicações que suscita. Ela 
compreende três formas de expressão .(três liberdades): (a) a liberdade de crença; (b) a Liberdade de 
culto; (c) e a liberdade de organização religiosa. Todas estão garantidas na Constituição. (SILVA, 2013, 
p. 250) 
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das confissões religiosas expõe que o princípio em comento se trata de um “produto 

do constitucionalismo liberal e representa, justamente, a superação dos modelos de 

união político-religiosa” (2007, p.146).  

Trata-se, portanto, de um princípio que possui papel crucial para que seja 

possível o exercício do direito à liberdade religiosa, bem como manutenção de um 

Estado com caráter Democrático.  

 

O reconhecimento explícito da liberdade religiosa pela Constituição, bem como 

as suas demais disposições em apoio e em proteção a práticas dessa ordem, 

revela haver o sistema jurídico tomado a religiosidade como um bem em si 

mesmo, como um valor a ser preservado e fomentado225. Decerto que a 

liberdade importa também o direito de quem quer que seja de não aderir a alguma 

fé transcendental; mas, como concebido, o sistema constitucional não toma essa 

possibilidade como razão obstativa para que a ordem jurídica acolha 

positivamente a pluralidade de expressões religiosas dos demais. (MENDES; 

BRANCO, 2020, p. 409-410) 

 

Partindo dessa premissa, comentando ainda acerca do princípio da Laicidade, 

o Recurso Extraordinário n. 1.014.615, do Relator o Ministro Celso de Mello (que 

julgou acerca da obrigatoriedade da presença de exemplares da bíblia em escolas 

públicas do Rio de Janeiro), contribui que o princípio supramencionado possui 

caráter fundamental no sistema constitucional vigente, imperando a separação do 

Estado e Igreja.  

O Ministro não só argumenta e propõe que o reconhecimento da liberdade de 

professar ou não qualquer religião como também garante que a liberdade culto, 

consciência e crença sejam garantidos, tendo o Princípio da Laicidade como alicerce. 

Ou seja, diante de uma premissa tão robusta como essa, não se pode ignorar o fato 

do que ela representa enquanto salvaguarda de diversos outros direitos no âmbito 

das liberdades, em especial no que é o comentado no presente trabalho. 

 

Na liberdade religiosa incluem -se a liberdade de crença, de aderir a alguma 

religião, e a liberdade do exercício do culto respectivo. As liturgias e os locais de 

culto são protegidos nos termos da lei. A lei deve proteger os templos e não deve 
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interferir nas liturgias, a não ser que assim o imponha algum valor constitucional 

concorrente de maior peso na hipótese considerada. 

 

Ou seja, a interferência do Estado se dá apenas em determinados casos com 

pesos constitucionais, devendo-se primar sempre pela não interferência. Lembrando 

que o Princípio da Laicidade impera nas relações.  

Dando continuidade, ao se abordar a matéria proposta pela Lei 74/2010 do 

estado do Amazonas sob essa ótica, é necessário frisar a sua inconstitucionalidade 

(tal qual posiciona-se o voto), sob pena de ferir a duros golpes o que sustenta e 

edifica as liberdades garantidas constitucionalmente.  

Ingerir na obrigatoriedade da presença de exemplares da bíblia (liturgia que 

representa somente parte de determinada crença) fere todo o arcabouço 

principiológico que sustenta o que se tem por Estado Democrático no âmbito de 

liberdades, como já amplamente debatido acima. Fere direitos e garantias 

constitucionais, como o Direito Fundamental à Liberdade Religiosa.  

Com relação a esse direito fundamental, Sarlet e Mitidiero (2020, p. 533) 

apontam que foi uma das liberdades que primeiro alcançou condição de direito 

fundamental, bem como o status de direito humano. Possuí todo um histórico, de 

luta política e ressalta sobre os entraves que acontecem na luta (ainda intensa) 

contra a intolerância religiosa. Mais um fator contributivo para a não aceitação de 

posicionamentos como esse, de identificação (e obrigatoriedade de presença) de 

apenas uma obra litúrgica em um espaço plural e democrático como uma escola.  

 Esse histórico também contribuiu para que o debate envolvendo esses 

direitos sempre fossem vivos e altivos, corroborando como já dito anteriormente, 

para que seja possível a existência de um Estado Democrático, que nos últimos 

tempos tem lutado fortemente para se manter intacto.  

O professor Jayme Weingartner Neto (2007, p.35) tendo em vista a 

importância do tema, contribui que é possível compreender que durante um longo 

período a religião atuou enquanto poderoso instrumento de “coesão social”, 

garantindo então “unidade axiológica”. A depender da época, do local, unificar 

religiões, bem como identificar uma una como reconhecida pelo Estado era uma 

forma de controle social.  
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Comentar que balizas como essa não existem mais não seria o mais 

adequado, contudo, tentativas maquiadas de “reconhecimento” e identificação como 

os fatos narrados no presente trabalho, podem lá ter o seu condão. 

Assim, dando continuidade, de acordo com Mendes e Branco (2020, p. 406) 

todo esse cenário e essa separação – essencial - não se trata da criação de um clima 

de inimizade entre Estado e Igreja, pelo contrário, em casos específicos como 

interesse público3, é possível que haja um trabalho de colaboração entre os dois. 

Contudo, é essencial que estejam separados e seus contornos delineados de forma 

bastante evidente.  

A Constituição Federal, em seu Art. 194  versa sobre a vedação de União, 

Estado e Municípios acerca de determinados envolvimentos e comportamentos com 

relação a religiosidades. Ou seja, sobre a laicidade do estado, que permite que 

direitos como o direito fundamental à liberdade religiosa possa ser preservado 

constitucionalmente. 

Portanto, o que se tem até o momento é que diante dos apontamentos feitos 

no voto da Ministra Carmem Lúcia, é imperioso o respeito ao princípio da laicidade 

estatal, o que, diante da lei 74/2010 amazonense não fora feito. A escolha de um livro 

específico de uma religião, ignora a posição que o Estado deve ter perante tais 

situações e prejudica àqueles que não se identificam com o posicionamento 

adotado. Tem-se, portanto, que o exercício e a garantia do direito fundamental a 

liberdade religiosa ficam comprometidos e não é o que prega o texto constitucional 

pátrio.  

Na legislação brasileira o conteúdo material do direito fundamental à liberdade 

religiosa engloba a liberdade de crença, de culto e de organização. Todos corroboram 

para que seja possível a vinculação de democracia.  

                                                     
3 É evidente que, nesses casos de colaboração, a instituição religiosa não perde a sua essência. Seria 
grotesco contrassenso exigir que as entidades abandonassem a sua índole confessional e as suas 
práticas religiosas correspondentes, quando atuam, em algum setor, em colaboração com o Poder 
Público. (MENDES; BRANCO, 2020, p. 409) 
4Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - estabelecer cultos 
religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de 
interesse público; II -  recusar fé aos documentos públicos; III -  criar distinções entre brasileiros ou 
preferências entre si. (BRASIL, 2020) 
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(...) é de construir a liberdade religiosa “a um nível de generalidade conceptual 

que permita a extensão do seu âmbito de proteção não apenas às confissões 

religiosas dominantes ou tradicionais, mas também às experiências religiosas 

menos conhecidas, mais recentes ou inconvencionais.” O âmbito normativo 

alargado da liberdade religiosa exige, ainda, o “respeito pelo princípio da 

separação da igualdade”, e tem como corolário estrutural “o princípio da 

separação das confissões religiosas do Estado” – justamente nestes pilares 

esbarra o fundamentalismo-militante, pelo heteronomia discriminatória aos não 

crentes. (WEINGARTNER NETO, 2007, p. 65) 

 

Contudo, ao estipular um comportamento como o abordado pela lei estadual, 

vai contra tal preceito. O Estado posiciona-se pela Laicidade no sentido de 

reconhecer o pluralismo de religiões e possibilitando o diálogo entre elas, inclusive a 

possibilidade de não ser obrigado a dialogar.  

O professor Jayme Weingartner Neto (2007, p. 147) alerta também para a 

diferença entre laicidade e laicismo, o que para o presente trabalho também se torna 

interessante comentar, para fins de enriquecimento do debate. Laicidade consiste 

em atuação do poder público com neutralidade, não se posicionando com relação ao 

religioso. Já o laicismo, para o autor, tem o condão de filosofia.  

Já com relação à imparcialidade, o autor chama a atenção sobre alguns 

pontos, um deles sobre a doutrina em geral utilizar o termo imparcialidade, no sentido 

de “não-confessionalidade”. Além disso, também aborta:  

 

(...) apoia-se, também na consagração do princípio da impessoalidade da 

administração pública; goza de amplo lastro doutrinário, especialmente no 

direito processual, solidificado o princípio da imparcialidade do juiz – rectius, do 

Estado/Jurisdição; substitui com vantagem a expressão neutralidade, 

tensionada pelas discussões de estilo pós-moderno (o mito da neutralidade, 

menos científica); imparcialidade é mais operacional em termos constitucionais, 

já que o Estado (não sendo neutro) se funda em valores basilares aglutinantes, 

também tem condições de bloquear o fundamentalismo militante; não sendo 

indiferente, mas atento ao fenômeno religioso (e se conhecendo elementos 

positivos no aspecto identitário e de autodeterminação pessoal), explica-se com 
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maior naturalidade os princípios da cooperação e da solidariedade de um Estado 

que, nem por ser imparcial, é neutro. (WEINGARTNER NETO, 2007, p. 150) 

 

Portanto, para a Ministra Relatora, a norma promulgada no Estado do 

Amazonas acaba concedendo um tratamento de forma desigual aos cidadãos, uma 

vez que prima pela identificação e respeito à uma crença e não se posiciona com 

relação às demais.  

Pode-se tomar enquanto premissa para tal afirmação, o disposto acerca do 

Ensino Religioso5 em escolas públicas – vide Art. 210, I, CF6, que apesar de possuir 

obrigatoriedade na oferta, apresenta facultatividade na matrícula. Contudo, antes de 

passar para a próxima etapa, é importante realizar a distinção entre determinados 

conceitos, tais quais sejam: educação religiosa, catequese e ensino religioso.  

 

Compreende-se por educação religiosa todo o procedimento que seja capaz de 

influenciar o indivíduo para uma transformação pessoal, dentro de um lapso 

temporal geralmente compreendido entre o nascimento e a maturidade. (...) Por 

outro viés, a catequese trata-se da iniciação da vivência do indivíduo 

acompanhando a doutrina, não se restringindo apenas na colheita dos 

sacramentos envolvidos, (...) Já o ensino religioso, objeto de estudo da presente 

seção deste trabalho, é ministrado em uma sala de aula e tem como escopo ser 

realmente uma aula. (LIMA, 2017, p. 42) 

 

De que forma tal comentário pode ser feito? Ao propor a ADI 4439 a 

Procuradoria Geral da República abordou que a escola não era o espaço para 

realização de catequese, ou ainda atitudes que de alguma forma remetessem ao 

proselitismo. A escola é espaço para que o indivíduo possa vivenciar experiencias e 

ter acesso à possível construção crítica enquanto cidadão. (LIMA, p. 26, 2017)  

                                                     
5 O Estado brasileiro não é confessional, mas tampouco é ateu, como se deduz do preâmbulo da 
Constituição, que invoca a proteção de Deus. Por isso, admite, ainda que sob a forma de disciplina de 
matrícula facultativa, o ensino religioso em escolas públicas de ensino fundamental (CF, art. 210, § 
1º), permitindo, assim, o ensino da doutrina de uma dada religião para os alunos interessados. 
(MENDES; BRANCO, 2020, p. 408-409) 
6 Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 
formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. § 1º O 
ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas 
públicas de ensino fundamental. (BRASIL, 2020) 
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Esse também é um aspecto que colabora para o entendimento que o direito 

fundamental à liberdade religiosa é dotado de subjetividade, merecendo uma maior 

atenção no que tange ao seu debate. E em virtude de tal posicionamento, como 

proposto anteriormente, que permanece o entendimento em conjunto com o da 

relatora da presente ADI quando reconhece enquanto inconstitucional a abordagem 

feita pela legislação manauara.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, ao tratar sobre o tema do 

ensino religioso nas escolas públicas deixa definido que a matéria é de oferta 

obrigatória pelas instituições, mas com matrícula facultativa. Tal fato ocorre 

justamente por conta do posicionamento que o Estado deve ter em relação às 

religiões, não escolhendo uma como oficial e oportunizando que todos possam ser 

demonstradas na então disciplina de ensino religioso, do contrário, ao escolher uma 

apenas seria o ensino da religião.  

O fato mencionado de início, que ocorrera recentemente no Estado do 

Maranhão também contribui para o debate. O Projeto de Lei aprovado pela 

Assembleia Legislativa, de autoria da Deputada Mical Damasceno, trata-se da Lei n° 

11.325, de 18 de agosto de 2020, que "acrescenta os parágrafos 1° e 2° e renumera 

o parágrafo único do art. 4° da Lei 10.606 de 30 de junho de 2017, que Institui o 

Projeto 'Remição pela Leitura' no âmbito dos Estabelecimentos Penais do Estado do 

Maranhão" (BRASIL, S/n, 2021). 

De acordo com o exposto no processo, trata-se de inconstitucionalidade 

formal subjetiva, uma vez que a matéria em comento é privativa do Poder Executivo, 

não podendo, portanto, ser proposta por parlamentar, como ocorrera no caso em tela. 

Além disso, apontada a inconstitucionalidade material por ofender diversos 

princípios da Carta Maior, em especial o princípio da laicidade estatal.  

Tal fato se dá em virtude de os dispositivos versarem diretamente sobre 

conteúdo religioso, violando liberdade de culto, de escolha e impondo a leitura da 

Bíblia (liturgia de uma religião específica) como condição para remissão da pena no 

território do Estado do Maranhão.   

 

A laicidade do Estado não significa, por certo, inimizade com a fé. Não impede a 

colaboração com confissões religiosas, em benefício do interesse público (CF, 
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art. 19, I). A sistemática constitucional acolhe, expressamente, medidas de ação 

conjunta dos Poderes Públicos com denominações religiosas. (GONET; BRANCO, 

2020, p.409-410) 

 

Tal acontecimento nos remete ao exposto pela Ministra Carmem Lúcia no que 

diz respeito a importância da laicidade estatal e como esse tipo de legislação, como 

os casos ocorridos no Amazonas e no Maranhão desprestigiam as demais liturgias 

e ignoram a pluralidade religiosa presente em território nacional.  

 

O reconhecimento da liberdade religiosa decerto que contribui para prevenir 

tensões sociais, na medida em que, por ela, o pluralismo se instala e se 

neutralizam rancores e desavenças decorrentes do veto oficial a crenças 

quaisquer (GONET;BRANCO, 2020, p. 410) 

 

Diante dos breves comentários acerca da temática abordada, em especial pelo 

voto da ministra Carmem Lúcia, é possível concluir que prospera o posicionamento 

da mesma no sentido de declarar inconstitucional uma legislação que obriga a 

presença de uma única vertente religiosa em um espaço público.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Diante do brevemente exposto nas sessões anteriores, é visível e latente a 

inconstitucionalidade de normas que propõem a prevalência de determinadas 

diretrizes religiosas em detrimento de outras quando se fala de espaço público.  

Diversos debates já ocorreram, com temas que tocam o mesmo conteúdo: 

liberdade religiosa, estado laico e separação de poderes. Seja no âmbito do STF, em 

situações como o acordão discutido, seja em âmbito estadual com os exemplos 

brevemente citados no decorrer do texto.   

 Sendo assim, em diferentes âmbitos, todos os argumentos apresentados são 

no sentido de que deve haver a separação de poderes, de forma clara e nítida a fim 

de delinear de bom tom o princípio do estado laico, a fim de possibilitar o exercício e 
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a promoção do direito fundamental a liberdade religiosa (independente da vertente 

que seja adotada).  
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RESUMO 

Destina-se o presente trabalho à proposta de comentar o julgamento do RE nº 

1.010.606/RJ pelo Supremo Tribunal Federal, de modo a expor quais os critérios e as 

circunstâncias do caso concreto que conduziram à conclusão deste julgado no 

sentido da compatibilidade ou não da ideia de um direito ao esquecimento com a 

Constituição Federal e com o ordenamento jurídico brasileiro. Para a concepção do 

presente artigo foi utilizado o método hipotético-dedutivo, com subsídio da pesquisa 

bibliográfica e documental.  

PALAVRAS-CHAVE: Direito ao esquecimento; Liberdade de expressão e informação; 

Direito à privacidade; Livre desenvolvimento da personalidade.  

 

ABSTRACT 

This paper is intended for the purpose of commenting on the judgment of RE 

1.010.606/RJ by the Federal Supreme Court, in order to expose the criteria and 

circumstances of the specific case that led to the conclusion of this judgment in 

terms of compatibility or not the idea of a right to be forgotten with the Federal 

Constitution and the Brazilian legal system. For the design of this article, the 

hypothetical-deductive method was used, with subsidy from bibliographical and 

documentary research. 

KEYWORDS: Right to be forgotten; Freedom of expression and information; Right to 

privacy; Free personality development.  
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1 À GUISA DE INTRODUÇÃO: ALGUNS CONTORNOS DO CASO-BASE AÍDA CURI E A 

INSERÇÃO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO NO DEBATE JUDICIAL DO RE 

1.010.606/RJ 

 

Os familiares de uma moça da classe média carioca chamada Aída Curi, vítima 

de feminicídio, ocorrido na década de 1950, ingressaram com uma ação visava ao 

ressarcimento, ante à alegada exploração econômica da sua vida, nome e imagem, 

exploração essa desautorizada pela família, em razão da reconstituição do caso no 

programa "Linha Direta", em 2004, pela Rede Globo de Televisão.   

Cumpre sublinhar que o foco demarcado na inicial da ação ajuizada pelos 

familiares da vítima Aída Curi que desaguou no STF envolveu substancialmente um 

determinado tipo específico de plataforma informativa, o que fica bem claro, 

notadamente, a partir de várias passagens da peça processual de ingresso. Esta 

expressamente veicula em seu conteúdo uma típica contenda em face de programa 

televisivo, destacando, nesse sentido, cenas específicas de conteúdo imagético, 

supostamente ofensivas aos direitos de personalidade dos postulantes, bem como 

assuntos técnicos publicitários próprios desta plataforma de comunicação.  

Outro aspecto extraído dos autos da demanda originária que confirma a 

delimitação do objeto desta ação a este tipo de plataforma encontra-se na principal 

prova juntada aos autos da ação originária, o DVD com o conteúdo do programa 

televisivo, Programa Linha Direta – Justiça, destacando na petição inicial, pelo 

menos oito cenas de conteúdo supostamente abusivo, dotadas de cenas em close, 

de grande aproximação do rosto da vítima e do seu ambiente familiar.   

Importa ressaltar que os autores também mencionam na petição inicial a 

página na internet da TV Globo, empresa demandada na ação, porém, sobre ela 

abordam de modo estritamente secundário, limitando-se a retratar o possível de 

número de acessos posteriores pelos internautas a notícias sobre o fato histórico 

envolvendo a vítima Aída Curi. A internet, nesse caso em particular, foi mencionada 

apenas como um ativo catalizador para calcular o número de acessos, para aquilatar 

o suposto lucro da emissora e não como um veículo utilizado com abusividade ou 

ilicitude.  Em outras palavras, na petição inicial fala-se em internet, embora não 
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associando a ela um uso indevido/desautorizado da imagem e intimidade da vítima 

e dos seus familiares.  

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro confirmou o afastamento 

do pedido de reparação por danos morais e materiais por considerar que o direito de 

liberdade de expressão deveria se sobrepor ao interesse individual, dando ensejo à 

interposição dos recursos Especial e Extraordinário para os Tribunais Superiores. 

Após o desprovimento na íntegra do Recurso Especial pelo no STJ, o feito foi 

levado ao STF, com a Relatoria do Ministro Dias Toffoli, onde foi reconhecida 

Repercussão Geral ao caso, trazendo-se explicitamente o direito ao esquecimento 

para o centro do debate a ser travado, no meio da tensão entre as liberdades 

comunicativas e os direitos de personalidade, verbis:   

 

Tema 786 – Aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil quando foi 

invocado pela própria vítima ou pelos seus familiares.  

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO DE PROGRAMA TELEVISIVO 

QUE ABORDA CRIME OCORRIDO HÁ VÁRIAS DÉCADAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

PROPOSTA POR FAMILIARES DA VÍTIMA. ALEGADOS DANOS MORAIS. DIREITO 

AO ESQUECIMENTO. DEBATE ACERCA DA HARMONIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DO DIREITO À 

INFORMAÇÃO COM AQUELES QUE PROTEGEM A DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA E A INVIOLABILIDADE DA HONRA E DA INTIMIDADE. PRESENÇA DE 

REPERCUSSÃO GERAL. 

 

Com a Repercussão Geral reconhecida, convocou-se previamente uma 

audiência pública para subsidiar a sua futura decisão. Esta audiência, conforme a 

sua transcrição, foi bastante plural, com a presença dos representantes das partes 

envolvidas, além de representantes de associações representativas das empresas 

de rádio, jornais e TV, especialistas do meio acadêmico, além de empresas de 

empresas do ramo da internet. Estas últimas, como se pode verificar dos autos da 

RE 1.010.606/RJ, foram admitidas na audiência pública, e, a posteriori, como amici 

curiae na demanda, a despeito de a questão posta originariamente não envolver a 

internet. Esta admissão acabou por expandir os horizontes da controvérsia, gerando 

uma extensão para outras plataformas, incluída a internet.   
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No dia 11 de fevereiro de 2021, o Plenário do STF, por maioria, não reconheceu 

o direito pleiteado pelos familiares da vítima, fixando a seguinte tese: 

 

É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim 

entendido como poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação 

de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de 

comunicação social analógicos ou digitais. 

Eventuais excessos ou abusos no exercício de liberdade de expressão e de 

informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros 

constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da 

privacidade e da personalidade em geral e as expressas e específicas previsões 

legais nos âmbitos penal e cível. (BRASIL, 2021) 

 

Conferidos esses esclarecimentos bastante sintéticos sobre a questão dos 

fatos discutidos no processo de origem, restam perceptíveis alguns pontos advindos 

da decisão do STF no RE 1.010.606/RJ, os quais serão expostos nos tópicos 

seguintes.  

 

2 O JULGAMENTO DO RE E 1.010.606/RJ PELO STF E A OPÇÃO PELA UNIFICAÇÃO 

DAS PLATAFORMAS INFORMATIVAS COMO PREMISSA PARA O DEBATE SOBRE O 

DIREITO AO ESQUECIMENTO 

 

Um dos pontos que se considera importante destacar é que a decisão sagrada 

vencedora por maioria no STF RE 1.010.606/RJ poderia ter se limitado ao exame do 

conflito em uma única liberdade comunicativa, a liberdade de radiodifusão (artigo 

139, inciso III, Constituição Federal), dado que o caso-base Aída Curi se debruçava 

originariamente sobre o exercício desse direito fundamental em face de uma 

emissora televisão, conforme se demonstrou linhas acima. 

Porém, a partir da análise do Voto condutor da Relatoria do Ministro Relator 

Dias Toffoli, seguido pela maioria do STF, percebe-se que esta Corte estabeleceu os 

contornos do debate do direito ao esquecimento, optando por amalgamar as 

plataformas virtuais às plataformas tradicionais de radiodifusão (artigo 139, inciso 

III, da CF/88). 
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Ou seja, o STF preferiu a via unificadora das plataformas no trato do tema 

direito ao esquecimento, mesmo diante das ponderações da doutrina, que já 

concebia a internet como uma plataforma de comunicação livre e sem centros de 

comandos específicos (CASTELLS, 2016) e, por esse motivo, “um processo social que 

carece de descrição e compreensão” (SARLET, 2020). Ao justificar essa opção de 

inserção da ubiquidade da internet no debate sobre o direito ao esquecimento, o STF 

no Voto condutor do julgamento, reconheceu que “a internet deu início a uma nova 

fase ao associar o problema do esquecimento ao tratamento e à conservação de 

informações pessoais na rede” (grifo nosso) (BRASIL, 2021)  

Contudo, com a devida vênia ao referido trecho, a internet não é apenas uma 

fase do problema ligado ao esquecimento, é o seu aprofundamento. Afinal, como 

bem pontua Zymunt Bauman, a vida e os valores humanos, como a privacidade, estão 

cada vez mais liquefeitos na internet. (BAUMAN, 2001) Diante desta liquefação da 

informação dos indivíduos na grande rede, sobre elas não se tem uma definição de 

tempo, posto que na internet as informações não envelhecem como uma folha 

amarelada de jornal, bem se perde a noção de espaço territorial em que corre sua 

disseminação.  

Assim, pode-se dizer que esta metodologia unificadora adotada pelo STF de 

inserir a ubiquidade da internet no trato sobre o tema – não contida nos contornos 

fáticos originários do Caso Aída Curi - serviu para tornar mais amplo e vivo o debate 

em torno do direito ao esquecimento. Afinal, a internet traz em seu cerne a discussão 

acerca da perpetuação da informação, o seu armazenamento contínuo e inesgotável, 

por meio de um ambiente bem mais perene, nuançado e complexo que as liberdades 

comunicativas exercidas por meio dos veículos tradicionais de imprensa. 

O aumento do espectro de situações a serem levadas em consideração 

doravante à luz do concreto, não passou despercebida pela PGR na Audiência 

Pública que precedeu o julgamento do RE 1.010.606/RJ no STF.  O Subprocurador 

Geral Odim Brandão consignou que a vasta gama de situações que precisam ser 

consideradas per si, o que dificulta uma disciplina jurisprudencial do direito ao 

esquecimento, “havendo pouco espaço para transcendência dos efeitos da coisa 

julgada, mesmo em processos de repercussão geral” (BRASIL, 2021), como seria 

justamente o caso do RE 1010606. 
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Portanto, situações como essas reforçaram a necessidade do exercício da 

casuística no tema direito ao esquecimento, posição esposada por autores como 

Cintia Rosa Pereira de Lima e Guilherme Magalhães Martins, que consideram 

inclusive que o direito ao esquecimento é uma “figura caleidoscópica” (LIMA; 

MARTINS, 2020), ou seja, não possui funcionalidade para servir para casos análogos, 

com base na experiência das cortes estrangeiras e brasileiras. 

No foro brasileiro, observam-se precedentes do STJ que denotam essa 

divergência de soluções, notadamente, o caso Aída Curi (Resp 1.335.153/RJ), quando 

esse passou por aquela Corte, e Chacina da Candelária (Resp 1.334.097/RJ). Em 

ambos realmente buscava-se a invocação do direito ao esquecimento face ao 

interesse televisivo de exibição dos casos de natureza histórico-policial no Programa 

Linha Direta-Justiça, da Rede Globo de Televisão.  

A despeito de os dois casos, reconhecidamente históricos e inseridos no 

domínio público e jornalístico, terem sido julgados pela mesma 4ª Turma do STJ e 

sob a mesma Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, as suas conclusões foram 

de fato distintas.  

No caso Aída Curi no STJ (Resp 1.335.153/RJ), não foi reconhecido o direito 

ao esquecimento aos familiares da vítima pelo fato de o fato histórico possuir 

“conexão direta com o nome da vítima, seria impraticável ‘retratar o caso Aída Curi, 

sem Aída Curi’”. (BRASIL, 2013). Assim, nesse particular, prevaleceu no caso 

concreto a liberdade de imprensa e de informação.  

No segundo caso, o da Chacina da Candelária (Resp 1.334.097/RJ), por seu 

turno, prevaleceu o resguardo do nome da imagem do postulante, um dos envolvidos, 

anteriormente absolvido, pelo fato de ser plenamente possível que o referido 

acontecimento histórico fosse “retratado os fatos de forma correta sem identificar, 

pelo nome ou pela imagem, em particular, a pessoa do ofendido”. (BRASIL, 2021) 

Nesse último caso, o Relator fez um exercício ponderativo, equilibrando o 

interesse histórico e informativo de um fato tão sensível à sociedade (fragilidade 

brasileira no trato às crianças e adolescentes) e o direito individual da não 

recordação opressiva (ou confrontação pública) daquela informação, oriunda de 

fatos pretéritos. Ou seja, para harmonizar os interesses em rota de colisão, optou o 

STJ, nesse caso, pela anonimização  do nome  de  um  dos  envolvidos  naquele  fato 
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histórico.  

O Professor Ingo Sarlet não vislumbrou contradição prejudicial em julgados 

eventualmente díspares em matéria de direito ao esquecimento, apontando “para o 

fato de que, a exemplo de outros casos em que se verifica uma colisão de direitos, 

necessária uma análise das peculiaridades de cada caso, do peso dos direitos 

envolvidos, bem como do impacto resultante de sua maior ou menor proteção”. 

(SARLET, 2020) 

Como se vê, o caso concreto ganhou um espaço demasiadamente ampliado 

pela inserção da ubiquidade da internet, conferindo força para o uso da ponderação 

que busque o menor sacrifício possível entre os interesses protegidos.  

 

3 TERIA REALMENTE O RE 1010606/RJ EXPURGADO O DIREITO AO ESQUECIMENTO 

DO UNIVERSO JURÍDICO BRASILEIRO? 

 

Conforme visto acima, o julgamento do RE 1.010.606/RJ pelo STF trouxe o 

direito ao esquecimento para o centro do debate, entremeado pela tensão entre as 

liberdades comunicativas e os direitos de personalidade, dividindo opiniões, pelas 

dezenas de artigos e colunas jornalísticas produzidas desde a sua publicização.  

A polêmica que gravita em torno deste julgamento situa-se no sentido de este 

fazer afirmações peremptórias acerca da inexistência do direito ao esquecimento no 

ordenamento jurídico, pela falta de base constitucional, bem como em razão de 

ausência de previsão legal.  

Por um outro lado, noutro vértice da decisão, o STF expôs que o direito ao 

esquecimento deve ser interpretado dentro de um determinado ponto de vista. Ou 

seja, o Voto condutor considerou incompatível com a CF/88 o direito ao 

esquecimento enquanto supressor da divulgação de informações verídicas e 

licitamente obtidas por meios analógicos e digitais. Portanto, como se vê, existe uma 

aparente ausência de coerência interna na decisão, quando a um só tempo, refuta o 

direito ao esquecimento na sua integralidade, e, por um outro giro na sua análise, 

propõe um recorte para este mesmo direito. 

A despeito do recorte proposto pelo STF sobre a incompatibilidade do direito 

ao esquecimento quando este busca suprimir a divulgação de fatos verídicos, ainda 
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assim, como bem alerta o Professor Ingo Sarlet, existe um amplo espectro de textos 

legais em vigor e sem qualquer constitucionalidade posta à prova que remetem ao 

direito ao esquecimento sobre situações consideradas verídicas (SARLET, 2020).   

À título exemplificativo, o CDC (exclusão de cadastros negativos dos últimos 

cinco anos, artigo 43, parágrafo 1º), o ECA (não divulgação de dados de autoria de 

ato infracional, artigo 143), CPP e LEP (não menção de antecedentes criminais, 

respectivamente prevista nos artigos 748 e 202), CLT (vedação de anotações 

desabonadoras na carteira de trabalho, artigo 29, parágrafo 4°), a Lei de Direitos 

Autorais (retirada de circulação de obras por afronta à imagem do autor, artigo 24, 

inciso VI).  Isso sem falar nas leis mais recentes de que dizem respeito às 

plataformas virtuais, a exemplo do Marco Civil da Internet (artigo 7º, X) e a LGPD 

(artigo 18, III e IV).  

Embora esse rosário oriundo de diferentes diplomas legais trate de temas 

distintos, todos guardam uma costura comum, a possibilidade de invocação do 

direito ao esquecimento em alguma medida, mesmo sobre fatos verídicos, com 

vistas à atualização de uma situação pessoal.  

Perceba-se, outrossim, que a própria decisão do STF resguarda no seu bojo a 

necessidade de verificação, "caso a caso", de abusos ou excessos no exercício da 

liberdade de expressão. Assim, ainda tendo como base a própria decisão proferida 

pelo STF no RE 1010606, é perceptível que esta não fecha as portas para situações 

concretas que aportem doravante no Judiciário, mesmo após esse julgamento, 

inclusive sobre situações que possam ser consideradas verídicas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho acaba por se filiar à reafirmação da posição de defesa do 

direito ao esquecimento enquanto direito fundamental, inserido pela cláusula de 

abertura material dos direitos e garantias fundamentais, consagrada no art. 5º, § 2º, 

da Constituição, apto em tese à tutela nas lides judiciárias.  

Reafirma-se, com isso, que a posição do direito ao esquecimento deve ser 

rente à dignidade da pessoa humana, com o livre desenvolvimento da personalidade, 
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em busca do florescimento do indivíduo que não nega os fatos do seu passado 

(ninguém pode alterar os fatos), mas que deseja a sua reconstrução e atualização.  

A adoção desta posição de reafirmação do direito ao esquecimento contrasta, 

portanto, com a visão do direito ao esquecimento como um “não-

direito”(SCHREIBER, 2020), e que denega qualquer tipo de proteção a indivíduos 

tendo como base fatos opressivos do passado e que se projetam sobre a vida pública 

e atual do indivíduo.  

Advirta-se, por outro lado, que a posição esposada neste artigo não comunga 

com o direito ao esquecimento enquanto um “super-direito” (SCHREIBER, 2020), 

dentro de uma visão voluntarista de cada um que deseje ser esquecido conforme as 

conveniências da sua bússola orientativa pessoal, como se proprietários do passado 

assim o fossem. (SCHREIBER, 2017). 

Deste modo, filia-se à tese que eventuais abusos gerados pela recordação 

opressiva de fatos pretéritos, que se mostrem aptos a minar a construção e 

reconstrução da sua identidade pessoal, podem ainda serem dosados à luz da 

ponderação pelo Poder Judiciário, sempre a posteriori e de modo excepcional, 

mesmo após o julgamento RE 1.010.606/RJ pelo STF. 

Evidentemente, não se ignora uma miríade de julgados anteriores do STF que 

indicam uma franca tendência desta Corte em conferir prevalência às liberdades 

comunicativas, ainda mais quando baseadas em informações verídicas e colhidas 

por meios legítimos. Cite-se, por exemplo, a ADPF 130 (inconstitucionalidade da Lei 

de Imprensa), ADPF 187 (marcha da maconha), RE 511.961 (dispensa de diploma de 

jornalista), ADIN 4815 (biografias não autorizadas, ADI (classificação meramente 

indicativa para diversões públicas).  

Porém, o que se defende aqui é que poderá haver, a depender do caso 

concreto, restrições em maior ou menor medida a essas liberdades comunicativas, 

que, cumpre lembrar, não são absolutas.   

Existem mecanismos mencionados pela doutrina e pela jurisprudência, postos 

como alternativas para que se faça coexistir a liberdade de expressão com os direitos 

de personalidade, cujo uso pode se lançar mão, a depender do caso concreto e do 

tempo que poderá comprovar ou não o bom uso dessas técnicas nas experiências 

forenses.   
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A anonimização, que consiste no resguardado da identidade pessoal, sem 

necessariamente apagar ou suprimir informações fundamentais do fato histórico, a 

retificação ou complementação com informações atuais, a redução parcial de 

conteúdo, a mera reparação pecuniária do dano moral sofrido, são alternativas 

podem ser avaliadas judicialmente. (MANSUR, 2021).  

A chamada desindexação, que consiste em pedidos de remoção de links 

específicos (URLs) dos resultados de pesquisas em buscadores digitais, bem como 

o impedimento de pesquisas por meio de palavra-chave, são medidas concebidas na 

experiência internacional e que ganharam franco espaço no espaço jurídico nacional, 

embora o STF não os quisesse enfrentar diretamente no julgamento RE 1010606. 

O Professor da PUC/RS, Eugênio Facchini Neto, menciona outra alternativa 

trazida pela experiência internacional de o operador ser obrigado a organizar lista de 

resultados contendo em primeiro lugar as páginas da web que contenham as 

informações mais atuais, em detrimento das informações mais antigas que possam 

ser desabonadoras (FACCHINI NETO, 2020).  

O que importa, independente do instrumental a ser utilizado nesta ou naquela 

situação, é que as tensões entre as liberdades continuarão relevantes e isso é que 

ainda mantém o direito ao esquecimento vivo em sua essência, enquanto direito 

fundamental, radicado na dignidade da pessoa humana, no livre desenvolvimento da 

personalidade e nos direitos especiais da personalidade, superados os interesses 

egoísticos de apropriação do passado.  

Só tempo também permitirá avaliar se o rótulo semântico direito ao 

esquecimento vai continuar estampado nos textos e petições da praxe forense ou 

será metamorfoseado sob outras denominações.   
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RESUMO 

 

A presente pesquisa científica se preocupa em analisar o julgamento da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 457, realizado em 27 de abril de 2020, 

em Sessão Virtual do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Pretende-se 

compreender as espécies de inconstitucionalidades discutidas durante o curso do 

processo constitucional e os preceitos fundamentais violados pela Lei nº 

1.516/2015, do Município de Novo Gama, tais como o direito à liberdade de 

expressão e da proibição de censura. Este estudo possui natureza qualitativa e 

teórica, sendo caracterizado como exploratório e bibliográfico-documental, 

buscando conhecimento a partir de materiais já produzidos, como livros, legislações, 

tratados internacionais, artigos científicos e jurisprudência. Por fim, conclui-se que 

o plenário do STF agiu de forma adequada ao declarar a inconstitucionalidade formal 

e material da lei impugnada. 

PALAVRAS-CHAVE: ADPF 457; Liberdade de Expressão; Censura. 

 

ABSTRACT 

 

This scientific research is concerned with analyzing the judgment of the Allegation of 

Non-Compliance with Fundamental Precept Number 457, held on April 27, 2020, in 

the Virtual Session of the Plenary of the Supreme Court. It is intended to understand 

the kinds of unconstitutionalities discussed during the course of the process and the 

fundamental precepts violated by Law Number 1.516/2015, of  Novo Gama, such as 

the right to freedom of expression and the prohibition of censorship in cultural 

activities. This study has a qualitative and theoretical nature, being characterized as 
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exploratory and bibliographic-documentary, seeking knowledge from materials 

already produced, such as books, legislation, international treaties, scientific articles 

and jurisprudence. Finally, it is concluded that the plenary of the STF acted in an 

appropriate manner when declaring the formal and material unconstitutionality of the 

contested law. 

KEYWORDS: ADPF 457; Freedom of Expression; Censorship. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo possui o objetivo de analisar o julgamento da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 457, realizado em 27 de abril 

de 2020, em Sessão Virtual do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), sob a 

presidência do Ministro Dias Toffoli. 

A ação constitucional estudada neste trabalho científico foi proposta pelo 

Procurador-Geral da República Rodrigo Janot Monteiro de Barros, com o intuito de 

declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 1.516, de 30 de junho de 2015, do Município 

de Novo Gama, localizado no Estado de Goiás. 

A referida legislação, composta por seis artigos, tinha a intenção de proibir a 

divulgação e utilização de materiais que utilizassem “ideologia de gênero” em 

escolas municipais de Novo Gama.  

É importante mencionar que o Procurador solicitou também o deferimento da 

medida cautelar para suspender a eficácia da norma impugnada, tendo em vista a 

presença de fumus boni juris e periculum in mora, demostrando o quadro de afronta 

a um grande número de preceitos fundamentais protegidos pela Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 (CRF/88). 

Dentre as violações alegadas por Rodrigo Janot, destacam-se as seguintes: 

direito à igualdade; laicidade do Estado; vedação à censura de atividades culturais; 

pluralismo de concepções e ideias pedagógicas; direito à liberdade de se expressar, 

de ensinar, aprender, divulgar e pesquisar pensamentos e teorias diversas. 

Ademais, a ADPF se demostrou cabível e de grande interesse da sociedade, 

pelo fato de haver, em todo o país, legislações semelhantes à norma examinada, 

podendo ocasionar decisões divergentes entre Tribunais Estaduais. 
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O relator da ação, Ministro Alexandre de Moraes, concedeu a medida cautelar 

no dia 14 de fevereiro de 2020, pois entendeu que os requisitos exigidos (boni juris e 

periculum in mora) estavam presentes no caso concreto. Além disso, o relator 

solicitou informações da Prefeitura Municipal e da Câmara dos Vereadores de Novo 

Gama. Também requisitou manifestações do Advogado-Geral da União. 

O Advogado-Geral da União defendeu a inconstitucionalidade formal da lei, 

alegando que o Município teria usurpado a competência privativa da União para 

legislar sobre bases e diretrizes da educação nacional. Entretanto, defendeu a 

constitucionalidade material da legislação impugnada em respeito ao estágio de 

desenvolvimento psíquico e intelectual das crianças e dos adolescentes. 

A Prefeitura e a Câmara Municipal de Novo Gama não apresentaram as 

informações solicitadas pelo relator, perdendo a oportunidade de defender a 

constitucionalidade da lei de autoria destes. 

É preciso ressaltar também que o Ministro Alexandre de Moraes deferiu o 

pedido de ingresso como amicus curiae do Grupo Dignidade – Pela Cidadania de 

Gays, Lésbicas e Transgêneros, e pela Aliança Nacional LGBTI.  

Por fim, em 27/04/2020, o plenário, por unanimidade, julgou procedente o 

pedido feito na ADPF e declarou a inconstitucionalidade formal e material da Lei nº 

1.516, do Município de Novo Gama (GO). O trânsito em julgado ocorreu em 

11/06/2020 e a decisão de julgamento foi publicada no DJE e no DOU em 

16/06/2020. 

Metodologicamente, esta pesquisa possui natureza qualitativa e teórica, 

podendo ser caracterizada como exploratória e bibliográfica-documental, buscando 

conhecimento a partir de materiais já produzidos, como livros, legislações, tratados 

internacionais, artigos científicos e jurisprudência (FINCATO; GILLET, 2018, p. 41). 

 

2 AS INCONSTITUCIONALIDADES DA LEI MUNICIPAL Nº 1.516 NO ÂMBITO DA ADPF 

Nº 457 

 

O controle de constitucionalidade feito pelo Poder Judiciário tem o objetivo de 

garantir a supremacia da Constituição e defender as normas constitucionais 

explícitas e implícitas, diante das possíveis usurpações, podendo ser conceituado 
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como a verificação de adequação ou compatibilidade de atos normativos ou leis em 

relação a uma determinada Constituição (FERNANDES, 2015, p. 1143).  

Para Canotilho (1998, p. 878), toda lei que viola os preceitos constitucionais é 

denominada inconstitucional. Seguindo esta mesma linha de raciocínio, Bittencourt 

(1997, p. 132) acredita que a inconstitucionalidade é um “estado de conflito entre 

uma lei e a Constituição”. Do mesmo modo pensa Fernandes (2015, p. 1145), ao 

afirmar que “a definição de ato constitucional se relaciona com a inadequação entre 

uma conduta (ou alguma prática) do Poder Público em relação às normas de cunho 

constitucional”. 

As inconstitucionalidades debatidas durante o julgamento da ADPF nº 457 

foram de caráter formal e material (BRASIL, 2020). A formal está relacionada com o 

caráter procedimental da norma (processo legislativo) e com a competência para a 

formação ou criação do ato. Por outro lado, a inconstitucionalidade material se refere 

ao conteúdo da norma, ou seja, analisa se a matéria desenvolvida na lei viola os 

princípios, direitos e garantias constitucionais (MENDES; BRANCO, 2017, p. 945). 

Dito isso, é interessante verificar cada uma das violações constitucionais 

citadas na decisão que culminou na declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 

1.516, de 30 de junho de 2015 (NOVO GAMA, 2015). 

 

2.1 DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

 

O primeiro vício encontrado na lei impugnada pela ADPF 457 foi a 

inconstitucionalidade formal orgânica, tendo em vista a violação das normas de 

competências estabelecidas no texto da CRFB/1988.  

 

A produção da lei exige a observância de pressupostos e requisitos 

procedimentais imprescindíveis para que seja constitucional. A Constituição 

regula o modo como a lei e outros atos normativos primários – previstos no art. 

59 – devem ser criados, estabelecendo quem tem competência para produzi-los 

e os requisitos procedimentais que devem ser observados para a sua produção. 

Faltas quanto à competência ou quanto ao cumprimento das formalidades 

procedimentais viciam o processo de formação da lei, tornando-a formalmente 

inconstitucional (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2020, p. 1336). 
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De acordo com o art. 22, XXIV, da Constituição Federal, “compete 

privativamente à União legislar sobre: [...] diretrizes e bases da educação nacional” 

(BRASIL, 1988). Portanto, o município de Novo Gama não possui competência para 

editar leis com o intuito de proibir a circulação de determinado conteúdo nas escolas 

municipais. 

Convém lembrar que a União já possui uma lei federal que trata sobre as 

diretrizes e bases da educação (Lei 9.394/1996), disciplinando a educação escolar 

que se desenvolve por meio do ensino em diversas instituições (BRASIL, 1996). Dito 

isso, a seguir, proponho uma análise sobre as violações de caráter material as quais 

são o foco principal desta pesquisa. 

 

2.2 DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 

 

Para Fernandes (2015, p. 1148), a inconstitucionalidade material ou 

substancial “[...] ocorre quando o conteúdo de leis ou atos normativos encontra-se 

em desconformidade (ou desacordo) com o conteúdo das normas constitucionais”.  

Dentre as violações aos preceitos constitucionais que ensejaram a 

impugnação através da ADPF 457, destacam-se as seguintes: direito à igualdade; 

laicidade do Estado; vedação à censura de atividades culturais; pluralismo de 

concepções e ideias pedagógicas; direito à liberdade de se expressar, de ensinar, 

aprender, divulgar e pesquisar pensamentos e teorias diversas. 

Primeiramente, quanto ao direito à igualdade ou isonomia, previsto no art. 5º, 

caput, da Constituição Federal, cabe ressaltar que o nosso Estado Democrático de 

Direito não admite a discriminação por questões de sexo, gênero ou orientação 

sexual. Portanto, é inaceitável toda forma de preconceito, pois todos são iguais 

perante a lei (BRASIL, 1988). “De acordo com o princípio da universalidade, todas 

as pessoas, pelo fato de serem pessoas são titulares de direitos e deveres 

fundamentais [...]” (SARLET, 2018, p. 217). 

Ao impedir a inclusão de assuntos relacionados com a igualdade de gênero 

nas escolas, a lei impugnada acaba silenciando uma discussão importante e 

necessária para os indivíduos que, em um futuro próximo, farão parte da sociedade 

como adultos ativos, devendo, portanto, garantir e proteger os direitos das minorias 
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que integram a comunidade LGBTQIA+, composta por lésbicas, gays, bissexuais, 

transexuais, queer, intersexo, assexuais, dentre outros grupos e variações de 

sexualidade e gênero (NUNES; SILVA; ABÍLIO, 2021, p. 13).  

 

Nos livros didáticos, o caráter heteronormativo das relações sociais está 

presente nos padrões de representação de gênero e de organizações familiares, 

nos discursos sobre afetos e também na ausência do tema da diversidade 

sexual. A heteronormatividade impõe um silêncio sobre essa temática: não há 

gays nas obras literárias, não há relações homossexuais nos textos de 

orientação sexual e, muito precocemente, as crianças aprendem a indexar o 

universo social pela dicotomia de gênero. Não existem corporificações para 

além desse binarismo, por isso não se fala de homossexuais, bissexuais, 

travestis ou transexuais. O silêncio é a estratégia discursiva dominante, 

tornando nebulosa a fronteira entre heteronormatividade e homofobia (LIONÇO; 

DINIZ, 2009, p. 52). 

 

Além disso, de acordo com o art. 3º, IV, da Carta Magna, “promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação” é um dos objetivos fundamentais do Estado soberano brasileiro 

(BRASIL, 1988). 

Ao ler o texto da lei municipal, percebe-se uma certa repulsa pela diversidade 

sexual e uma nítida aproximação com as concepções morais religiosas que 

demonizam a introdução da “ideologia de gênero” nas escolas.  

É importante lembrar a laicidade do Brasil, ou seja, nos termos do artigo 19, 

I da Constituição Federal, tem-se a separação completa entre a Igreja e o Estado 

(BRASIL, 1988). Logo, se o Estado é laico, o Poder Legislativo não pode usar 

concepções religiosas para barrar os estudos e ensinamentos sobre diversidade 

sexual nos colégios municipais. 

A liberdade para a manifestação de pensamentos é garantida pelo art. 5º, 

inciso IV da CRFB/88. Ademais, no inciso IX deste mesmo artigo, a Carta Magna 

afirma que “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença”. Dessa forma, todos 

podem divulgar pensamentos, ideias e ensinamentos, sem se preocupar com 
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licenças e sem temer a censura (BRASIL, 1988). Ainda conforme a Constituição, 

convém citar o art. 220, caput e § 2º: 

 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, 

sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, 

observado o disposto nesta Constituição [...] § 2º É vedada toda e qualquer 

censura de natureza política, ideológica e artística. 

 

A liberdade de expressão (livre manifestação do pensamento) é um dos 

direitos fundamentais mais preciosos, pois se relaciona com o livre 

desenvolvimento da personalidade, compactuando com a democracia e o 

pluralismo político em uma dimensão social, política e transindividual (SARLET; 

MARINONI; MITIDIERO, 2020, p. 653). 

Em resumo, proibir que materiais didáticos mencionem assuntos 

relacionados com as minorias LGBTQIA+, sem dúvida, é uma forma de censura 

intensamente prejudicial para a formação educacional, cultural, profissional e 

cidadã das crianças e adolescentes.  

É importante ressaltar que o direito à liberdade de expressão está previsto 

também em tratados internacionais como a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, consagrando, em seu artigo 19, o seguinte texto: “toda pessoa tem 

direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem 

interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias 

por quaisquer meios e independentemente de fronteiras” (ONU, 1948). O artigo 19 

do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966 possui uma redação 

semelhante ao texto citado anteriormente: 

 

Artigo 19 §1. Ninguém poderá ser molestado por suas opiniões. §2. Toda 

pessoa terá o direito à liberdade de expressão; esse direito incluirá a liberdade 

de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, 

independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, 

de forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha (ONU, 

1966). 
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A Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, também conhecida 

como Pacto de San José da Costa Rica, possui praticamente o mesmo texto da 

Declaração e do Pacto referenciados acima, porém com dois acréscimos muito 

importantes contidos nos parágrafos do artigo 13: 

 

Artigo 13 [...] §2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode 

estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem 

ser expressamente previstas em lei [...] §5. Não se pode restringir o direito de 

expressão por vias e meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais 

ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de 

equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por 

quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de 

ideias e opiniões (OEA, 1969). 

 

A Carta Magna afirma no art. 206, incisos II e III que o ensino deve seguir o 

princípio da “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 

arte e o saber” e o princípio do “pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, 

e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino” (BRASIL, 1988). Sobre 

isso, convém mencionar o art. 2º, caput e o art. 3º, incisos II, III e IV da Lei nº 

9.394/1996: 

 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. Art. 3º O ensino será ministrado com base nos 

seguintes princípios: [...] II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 

a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas; IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância 

(BRASIL, 1996). 

 

Portanto, as escolas devem ser um espaço de aprendizagem e difusão de 

conhecimentos e informações para que os jovens possam conviver de forma pacífica 

com as diversidades encontradas na sociedade atual protegida pela ordem 
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constitucional democrática e pluralista. Diante da violência psíquica, física e 

estrutural sofrida pelos integrantes da comunidade LGBTQIA+ no Brasil, não se pode 

admitir a exclusão de um conteúdo que tem íntima ligação com a dignidade da 

pessoa humana e os demais direitos fundamentais. 

É evidente que a jurisprudência vem ganhando, ao longo dos anos, mais 

espaço nos países de civil law (família romano-germânica) (MARINONI, 2009, p. 39). 

Além disso, ela é vista como fonte mediata do Direito da mesma forma que a doutrina, 

contribuindo para resolver problemas como “[...] a incoerência do legislador, a 

obscuridade dos textos normativos, a imprecisão terminológica, com falhas naturais 

de toda criação humana” (THEODORO JÚNIOR, 2015, p. 31). 

Alexy afirma que o Tribunal Constitucional representa um papel importante de 

intérprete e guardião da Constituição (ALEXY, 2015, p. 554). Desse modo, diante das 

violações constitucionais causadas pela lei impugnada, entendo que o plenário do 

STF agiu corretamente ao declarar a inconstitucionalidade formal e material da 

norma analisada nesta pesquisa, produzindo, assim, interessante jurisprudência que 

servirá como precedente para decisões futuras sobre direitos fundamentais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Objetivou-se, com esta abordagem, expor de forma prática e fundamentada 

acerca do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 

457, realizado em 27 de abril de 2020, durante Sessão Virtual do Plenário do STF, sob 

a presidência do Ministro Dias Toffoli e de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, 

que resultou na declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 1.516, de 30 de junho 

de 2015, do Município de Novo Gama, localizado no Estado de Goiás. 

Primeiramente, foi feito um estudo sobre as espécies de 

inconstitucionalidades encontradas na lei impugnada pela ADPF 457, pondo em 

ênfase a diferenciação entre as modalidades formal e material. 

No campo da inconstitucionalidade formal, discutiu-se a respeito da 

competência para editar normas e a violação ao artigo 22, XXIV, da Constituição 

Federal. Além disso, ressaltou-se que o Brasil já possui legislação federal que 

regulamenta as diretrizes e bases da educação (Lei 9.394/1996). 
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Posteriormente, foi feita uma análise acerca das diversas 

inconstitucionalidades materiais alegadas e comprovadas durante o processo 

constitucional, como direito à igualdade; laicidade do Estado; vedação à censura de 

atividades culturais; pluralismo de concepções e ideias pedagógicas; direito à 

liberdade de se expressar, de ensinar, aprender, divulgar e pesquisar pensamentos e 

teorias diversas. 

Através da leitura da legislação pátria e de tratados internacionais, é possível 

concluir que o STF agiu corretamente ao acatar os pedidos do Procurador-Geral da 

República e declarar a inconstitucionalidade formal e material da lei municipal 

analisada no decorrer desta pesquisa, pois as crianças e os adolescentes precisam 

entender e respeitar as diferenças encontradas na sociedade brasileira para que 

possam proteger e fazer valer os direitos das minorias integrantes da comunidade 

LGBTQIA+. 

Silenciar discursos importantes e retirar livros didáticos de circulação nas 

escolas são atitudes ligadas à censura que é totalmente contrária ao Estado 

Democrático de Direito, aproximando-se muito mais das ditaduras, onde os fracos 

não têm voz. 

Ademais, percebeu-se que a liberdade de expressão é um direito fundamental 

indispensável para a população mundial, tão essencial que é tratada tanto pela 

Constituição como pelos principais tratados internacionais, como a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948, Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos de 1966 e a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (Pacto de 

San José da Costa Rica). 

Portanto, deve-se garantir que as escolas continuem sendo um ambiente 

seguro para debates variados e democráticos sobre assuntos diversos que 

contribuem para a formação de um pensamento crítico, pacífico e tolerante.  
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RESUMO 

 

Destina-se o presente trabalho à proposta de comentar o julgamento do Supremo 

Tribunal Federal na Ação de descumprimento de preceito fundamental 461, 

publicado no DJE e no DOU em 07.10.2021. O julgado contempla o pedido de 

inconstitucionalidade formal e material do artigo 3º, X, da Lei 3.468/2015, parte final, 

editada pelo Município de Paranaguá-PR, que dispunha acerca Plano Municipal de 

Educação – PME, o qual vedava em toda a rede municipal de educação a adoção de 

quaisquer formas de abordagem ou ação educativa de ensino sobre gênero e 

orientação sexual nas escolas, que tramitou sob a relatoria do Ministro Luís Roberto 

Barroso, obtendo procedência de forma unânime e transitando em julgado no dia 

06.10.2020. Nesse sentido, tratou-se dos princípios norteadores que serviram de 

base para a fundamentação do julgado. Para alcançar esse intento, utilizou-se o 

método indutivo de abordagem; o método procedimental de estudo de caso; o 

método teleológico quanto à interpretação jurídica, e como tipo de pesquisa foram 

adotadas a revisão bibliográfica e a pesquisa documental de julgados. Ao final, 

constata-se acertada a decisão do plenário do STF, pois declarou a 

inconstitucionalidade formal e material da lei municipal em comento. 

 PALAVRAS-CHAVE: ADPF 461; Ideologia de Gênero; Direito à Educação; Direito à 

Igualdade; Direito à Liberdade. 

 

ABSTRACT 

 

The present work is intended for the proposal of commenting on the judgment of 

the Federal Supreme Court in the action for breach of fundamental precept 461, 

published in the DJE and in the DOU on 10.07.2021. The judgment contemplates the 

formal and material unconstitutionality request of article 3, X, of Law 3.468/2015, 
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final part, edited by the Municipality of Paranaguá-PR, which provided for the 

Municipal Education Plan - PME, which prohibited throughout the municipal 

network of education the adoption of any form of approach or educational action of 

teaching about gender and sexual orientation in schools, which proceeded under 

the report of Minister Luís Roberto Barroso, obtaining approval unanimously and 

becoming final on 06.10.2020. In this sense, it dealt with the guiding principles that 

served as a basis for the reasoning of the judgment. To achieve this intent, the 

inductive method of approach was used; the procedural method of case study; the 

teleological method regarding legal interpretation, and as type of research, 

bibliographic review and documentary research of judgments were adopted. In the 

end, the decision of the STF plenary is correct, as it declared the formal and material 

unconstitutionality of the municipal law under discussion. 

KEYWORDS: ADPF 461; Gender Ideology; Right to Education; Right to Equality; Right 

to Freedom. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O intuito do presente estudo é analisar a relevância do julgamento proferido 

pelo plenário do Supremo Tribunal Federal que por unanimidade de votos julgou 

procedente o pedido realizado pelo Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, 

por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 461 em que 

constou o pedido de inconstitucionalidade formal e material do artigo 3º, X, da Lei 

3.468/2015, parte final, editada pelo Município de Paranaguá-PR, que aprova o Plano 

Municipal de Educação – PME, vez que este veda em toda a rede municipal de 

educação a adoção de quaisquer formas de abordagem ou ação educativa de ensino 

sobre gênero e orientação sexual nas escolas. 

A lei municipal em comento mostra-se em pleno desacordo com os princípios 

estabelecidos na Carta Magna, violando tanto os aspectos formais quanto materiais 

da Constituição. Além disso, é assente o entendimento no ordenamento jurídico 

brasileiro sobre a impossibilidade de se recepcionar tal violação. Dessa maneira, por 

ser incabível uma Ação Direta de Inconstitucionalidade sobre lei municipal, foi 

judicializada uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 
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Nesse ínterim, esse estudo crítico visa abordar os direitos fundamentais 

perseguidos por essa decisão com o escopo de esmiuçá-los em fragmentos que 

demonstrem a proteção conferida a esses direitos que serão embasados pela 

doutrina pertinente ao assunto.  

Frise-se que esta não foi a primeira vez que a vedação à aplicação da chamada 

identidade de gênero no âmbito das instituições da rede de ensino chegou às portas 

do STF clamando por um entendimento. Outras leis municipais deram causa às 

ADPF´s 465, 457 e 600 nas quais proibiam a utilização em escolas municipais de 

material que contivesse assunto sobre identidade de gênero. 

Esse relevante tema merece ser analisado sob viés jurídico crítico, em que se 

discute a inconstitucionalidade formal no que diz respeito à incompetência municipal 

para tratar de tal assunto, bem como a violação a diversos preceitos constitucionais, 

como o princípio da construção de uma sociedade livre, justa e solidária; o princípio 

da igualdade; princípio da liberdade; da vedação à censura em atividades culturais; 

o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; entre outros. 

Dessa forma, verificar-se-ão o voto do Ministro Relator Luís Roberto Barroso 

bem como o voto do Ministro Alexandre de Morais relativos aos argumentos 

utilizados por estes que serão aliados à doutrina quanto aos direitos fundamentais 

envolvidos. 

 

2 SÍNTESE DO CASO 

 

O Procurador Geral da República Rodrigo Janot, por meio da ADPF 461 com 

pedido cautelar, distribuída em 08/06/2017, em face do Município de Paranaguá-PR, 

questionou a inconstitucionalidade art. 3º, X, da Lei 3.468/2015, parte final, que ao 

dispor sobre a aprovação do Plano Municipal de Educação impediu a política de 

ensino com informações sobre gênero ou orientação sexual.  

 

Art. 3º. São diretrizes do PNE: 

X - Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 

sustentabilidade socioambiental, sendo vedada entretanto a adoção de políticas 
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de ensino que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo "gênero" ou 

"orientação sexual". (PARANAGUÁ, 2015) 

 

Em 19/06/2017 o Ministro Relator Roberto Barroso deferiu liminar para 

suspender os efeitos da referida Lei municipal, bem como solicitou informações ao 

Sr. Prefeito e à Câmara Municipal de Paranaguá, e, ainda, requisitou o parecer do 

Advogado Geral da União. Após prestadas informações pelo Município em questão, 

seguido de nota de repúdio à decisão liminar, o Município se manifestou pedindo 

inépcia da inicial e improcedência do pedido. Em seguida, a Advocacia Geral da União 

se manifestou pela procedência do pedido de inconstitucionalidade da lei municipal. 

Ato contínuo, a Procuradoria Geral da República emitiu parecer acerca da 

manifestação do Município. 

Posteriormente houve diversas inclusões de amicus curiae na ADPF, tais 

como Grupo Dignidade – Pela Cidadania de Gays, Lésbicas e Transgêneros; Aliança 

Nacional LGBTQIA+; Associação Nacional de Juristas Evangélicos – ANAJURE; 

Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE); entre outros, 

que requisitaram sustentação oral ou apresentaram suas manifestações.  

O plenário do Supremo Tribunal Federal reunido em sessão virtual dos dias 

14/08/2020 à 21/08/2020, por unanimidade (com exceção do Min. Celso de Mello 

que estava sob licença médica) julgou procedente o pedido de 

inconstitucionalidade do art. 3º, X, da Lei 3.468/2015 que aprova o plano municipal 

de educação e veda a política de ensino com informações sobre gênero no 

município. Este acórdão transitou em julgado no dia 06/10/2020. 

 

3 ANÁLISE DO CASO 

 

3.1 DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

 

Antes de adentrar no mérito da questão que trata da violação dos direitos 

fundamentais, importa analisar de início a ofensa que a lei municipal 3.468/2015 de 

Paranaguá-PR em seu artigo 3º - parte final-, causou à repartição de competências 

federativas estabelecida pela Constituição Federal (BRASIL, 1988) em seu artigo 24, 
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IX, e, ainda, afrontou o artigo 22, XXIV, também da norma constitucional, que confere 

à União a competência para dispor sobre as diretrizes e bases da educação nacional. 

A princípio, para melhor elucidação do tema, colaciona-se o seguinte 

entendimento a respeito da repartição de competências:  

 

Como não existe hierarquia entre leis federais e as leis editadas pelos outros 

entes federativos, eventual conflito, representado pela invasão da esfera de 

competência legislativa privativa da União, resolve-se pela inconstitucionalidade 

da legislação que usurpa a competência, a ser declarada pelo STF. (SARLET in. 

SARLET, MARINONI, MITIDIERO, 2021, p. 425). 

 

Tal entendimento aplica-se ao presente caso, visto que houve uma usurpação 

da competência para legislar sobre a matéria que cabe somente à União (com 

exceção das hipóteses em que haja delegação), qual seja, legislar sobre a educação 

nacional. Desse modo a forma adotada pelo Supremo Tribunal Federal foi a 

declaração de inconstitucionalidade da parte final do artigo que estabelecia como 

diretriz a supressão de conteúdo que trata sobre ideologia de gênero.  

 

Com arrimo no princípio da predominância do interesse, que institui que as 

matérias de interesse nacional e geral são de competência privativa da União, 

torna-se importante discernir quais são os temas que podem ser caracterizados 

como de interesse nacional, regional ou local. (SILVA, 2010, p. 478). 

 

Para Sarlet (SARLET in. SARLET, MARINONI, MITIDIERO, 2021), a principal 

direção apontada pela doutrina para identificarmos a competência legislativa 

municipal consubstancia-se no interesse local. Para estes autores tal método se 

desvela insuficiente, pois revela-se de difícil distinção. Para tanto, basta que se 

constate uma prevalência de interesse local. 

No caso em tela, tendo em vista que reger as atividades de ensino significa 

dar tratamento uniforme em todo o território nacional às orientações e às direções 

que devem conduzir as ações que servirão de apoio à educação, depreende-se que 

a afetação de toda a matéria sobre ensino e educação possui caráter geral e, 

portanto, é de interesse nacional e não local. 



 

134 | Constituição e Direitos Fundamentais – comentários de jurisprudência selecionada 

 

 Nesse ínterim, estando a par dessa atribuição de âmbito nacional e exercendo 

sua competência legislativa, a União editou a Lei nº 9.394/96 chamada de Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sendo a mais importante lei brasileira 

nesse sentido, que  organiza a estrutura da educação orientando as instituições de 

ensino público e privado do país, e que determina em seus artigos 2º e 3º os 

princípios norteadores do ensino, entre os quais seguem evidenciados a liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento; o pluralismo de 

ideias e de concepções pedagógicas; o respeito à liberdade e o apreço à tolerância, 

entre outros. 

A par das informações aqui estabelecidas a respeito da competência da União 

para legislar sobre tal matéria e sobre a própria Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, destacamos na lei municipal 3.468/2015, artigo 3º, parte final, do 

município de Paranaguá-PR, uma dupla violação, caracterizada tanto pela agressão 

ao princípio do pacto federativo quanto pela violação à própria lei federal nº 

9.394/96.  

Isso porque, conforme pontuam Mendes e Branco (2014, p. 825): “É copioso o 

acervo de precedentes no STF julgando inconstitucionais diplomas normativos de 

Estados-membros, por invadirem competências legislativas da União”.  

Essa dupla violação ocorre porque, em primeiro plano, o Município não tem 

competência para legislar sobre o conteúdo programático das escolas, metodologias 

de ensino ou sobre a prática da atividade docente, tendo em vista que sua atribuição 

é apenas suplementar a norma geral estabelecida pela União, que só pode ser 

exercida na ausência de norma geral federal, que não é o caso.  

Ainda que fosse permitida essa edição de lei pelo município, tal 

permissividade não justificaria a edição de norma impositiva que proíba determinado 

conteúdo pedagógico, em perspectiva local, visto que se trata de assunto que requer 

tratamento uniforme em todo país. 

Em segundo plano, a própria Lei de Diretrizes nº 9.394/96 não carrega consigo 

qualquer censura à divulgação de conteúdo sobre ideologia de gênero no ensino 

nacional. Por esse motivo, quando o município, a quem cabe a regulamentação de 

interesse apenas local, proíbe determinado conteúdo pedagógico, está, 

automaticamente, produzindo lei em sentido oposto à legislação federal. 
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Resta clara, pois, a inconstitucionalidade formal da lei municipal 3.468/2015, 

que resultou na intromissão do legislador municipal no conteúdo pedagógico das 

instituições de ensino nacionais que estão atreladas ao sistema de educação 

nacional e por consequência submetidas à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 

nº 9.394/96). Ademais, além de tratar de objeto no qual tinha o dever de se abster, 

tendo em vista não ser de sua competência, a lei municipal suprimiu conteúdo 

informacional e violou os princípios estabelecidos na Lei de Diretrizes mencionada 

anteriormente. 

 

3.2 DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO 

 

O direito à educação foi ratificado pela Constituição Federal em seu artigo 6º, 

fazendo parte do rol dos direitos fundamentais. Contudo, foi mais bem ajustado no 

capítulo que trata da Ordem Social nos artigos 205 a 214 da Carta Magna (BRASIL, 

1988).  

Esses artigos constituem um complexo normativo constitucional essencial, 

que além de designar normas de cunho organizacional e procedimental, estabelecem 

também as condições, organização e estrutura das instituições públicas e privadas, 

bem como regras sobre a participação dos diversos entes federativos no 

financiamento do sistema de ensino, e ainda, instauram metas, prioridades e 

diretrizes para a aplicação e distribuição dos recursos públicos na esfera 

educacional. Por derradeiro, se encontram previstos a instituição do plano nacional 

de educação e seus objetivos. 

Importa salientar que, como direito fundamental, a educação é essencial para 

o desenvolvimento do homem e direciona-o para a capacitação do trabalho, 

constituindo ferramenta para a materialização dos demais direitos fundamentais e, 

especialmente, atuando na formação da consciência cidadã que o homem necessita 

para viver em sociedade.  

Ao fundamentar sua concepção acerca do direito à educação, o ministro Luís 

Roberto Barroso cita o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais ratificado pelo Brasil, no sentido de que este se coaduna com as 

disposições elencadas nos artigos constitucionais nacionais que tratam da 
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educação. Nesse sentido, importa verificar entendimento a respeito da recepção dos 

direitos fundamentais sediados em tratados internacionais pela nossa Constituição: 

 

Na realidade, parece viável concluir que direitos materialmente fundamentais 

oriundos das regras internacionais – embora não tenham sido formalmente 

consagrados no texto da Constituição – se aglutinam à Constituição material, e, 

por essa razão, acabam tendo status equivalente. (SARLET, 2018, p.125) 

 

 Na mesma direção aponta Flávia Piovesan (2018, p. 95): 

 

Por sua vez, o Direito Internacional dos Direitos Humanos, ao concentrar seu 

objeto nos direitos da pessoa humana, revela um conteúdo materialmente 

constitucional, já que os direitos humanos, ao longo da experiência 

constitucional, sempre foram considerados matéria constitucional. Contudo, no 

âmbito do Direito Internacional dos Direitos Humanos, a fonte de tais direitos é 

de natureza internacional. 

 

Com o fenômeno da globalização, que teve sua gênese na segunda metade do 

século XX e foi intensificada paulatinamente, houve uma necessidade ainda maior 

pelo empenho das nações em promover debates voltados à salvaguarda da 

dignidade humana. Com isso deram origem a abundantes tratados internacionais de 

Direitos Humanos. Esses tratados internacionais constituem essência elevada, 

posto que o âmbito de sua eficácia supera os limites dos países envolvidos, 

possuindo um caráter supranacional, canalizando as discussões sobre os aspectos 

jurídicos e sociais a nível global. 

O Direito Internacional tem se revelado como cenário favorável à confecção 

de normativas reconhecedoras dos direitos humanos, em especial de crianças e 

adolescentes. Feitas as considerações pertinentes à importância dos tratados 

internacionais, passemos a analisar o Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais constituído do Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992, 

o qual reza em seu artigo 13: 
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1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa à 

educação. Concordam em que a educação deverá visar ao pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade e 

fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. 

Concordam ainda em que a educação deverá capacitar todas as pessoas a 

participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a compreensão, a 

tolerância e a amizade entre todas as nações e entre todos os grupos raciais, 

étnicos ou religiosos e promover as atividades das Nações Unidas em prol da 

manutenção da paz. 

 

Depreende-se que o ato de coibir qualquer abordagem educativa que trata da 

ideologia de gênero se revela uma verdadeira afronta aos dispositivos expostos na 

Constituição Federal, bem como aos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, 

vez que contraria o direito à educação plural e democrática. Isso significa que tanto 

a gestão da escola quanto o seu conteúdo pedagógico devem ser atinentes à 

multiplicidade de visões de mundo, valores e características das pessoas que 

compõem o ambiente escolar. Para tanto, a escola deve ser palco de um exercício 

contínuo e coletivo de propagação de conhecimento cultural e científico, 

promovendo o aperfeiçoamento do trato social em que se consideram as distinções 

entre os indivíduos fomentados por debates e diálogos a respeito dos conteúdos que 

compõem a sociedade. Nessa perspectiva, as acepções devem ser visualizadas sob 

uma perspectiva global, que garanta a dignidade coletiva. 

Nesse sentido, é imprescindível fomentar o conhecimento acerca do que 

ocorre no mundo, proporcionando às crianças e jovens a construção de um senso 

crítico capaz de reconhecer os problemas coletivos e as questões que causam 

inquietude no intelecto social, bem como a aprendizagem do respeito à diversidade. 

Dessa forma, a escola plural e democrática viabiliza a integração e comunicação das 

diferenças concernentes ao modo ser e de viver das pessoas. 

Negar a existência, a discussão, o entendimento e o conhecimento acerca de 

fatos comuns à sociedade, significa privar a criança e o adolescente do aprendizado 

sobre os conceitos de cidadania de que necessitam para a plena convivência 

coletiva. 
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O ambiente escolar é o local ideal para as crianças e adolescentes 

desenvolverem o senso crítico sobre os diversos setores que caracterizam a 

sociedade.  O desenvolvimento educacional se dá através do conhecimento das 

diversas visões de mundo, inclusive sobre a diversidade de gênero, proporcionando 

a expansão da cultura de respeito às diferenças. 

Ao vetar o conhecimento acerca desse tema o município agiu com censura 

social e preconceito pois em vez de difundir conhecimento, optou por propagar a 

desinformação e perpetuar os estigmas sociais que atrasam e dificultam a vida em 

sociedade. A violência que assola a comunidade LGBTQIA+ nada mais é do que o 

resultado da supressão das convicções acerca da diversidade de gênero que tem 

início desde a infância do indivíduo submetido a um ambiente tolhido e assolado pelo 

desconhecimento e que ganha estímulo com decorrer do seu crescimento. 

No ambiente escolar busca-se o aperfeiçoamento do indivíduo quanto ao seu 

caráter social, cognitivo e cultural. Com isso, as noções acerca da igualdade são 

construídas e aplicadas formando pessoas que possuem uma compreensão de 

mundo condizente com a vida contemporânea. Dessa forma, o processo de 

adaptação e convivência com as diferenças passa a ser algo corriqueiro e não 

desencadeia no íntimo do indivíduo a ânsia por banir, extinguir ou invalidar as 

concepções contrárias a seu entendimento.  

Imperioso ressaltar que a sexualidade é condição inerente a todo indivíduo e 

que merece espaço no âmbito educacional. Além disso não podemos olvidar a 

crescente violência que assola a comunidade homossexual e transsexual no Brasil, 

que em parte é propagada pela ignorância no assunto.  

O estímulo à habilidade argumentativa e cognoscível dos jovens e 

adolescentes não deve ser vetado, posto que a falta de consciência sobre a 

sexualidade perpetua os mitos e tabus que cercam a sociedade e retira do indivíduo 

o diálogo consigo e com os outros. Por meio da interação social, há a promoção do 

autoconhecimento, da tolerância, do respeito aos mais variados tipos de orientação 

sexual e a melhoria do bem-estar do ser humano e das pessoas que com ele se 

relacionam.  

O grave receio das pessoas que tentam coibir ou tolher o conhecimento acerca 

da sexualidade está relacionado tão somente à possibilidade de incentivo que, em 
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seu entender, pode reverberar na vida da criança ou adolescente perpetrados pela 

compreensão sobre o assunto. 

A visão negativa da sexualidade que subiste na sociedade torna o âmbito 

social verdadeiro repressor das condutas que pretendem não se render aos moldes 

estabelecidos pela base patriarcal há anos estabelecida no sistema global. No 

entanto, pesquisadores consideram que a orientação sexual não sejam fatores 

modificáveis, como pretendem afirmar os conservadores. 

Promover o debate aberto e sadio não implica interferência na vida pessoal do 

aluno ou indução a práticas sexuais, mas sim a superação da violência e exclusão 

social. Ignorar essa parte da nossa comunidade que há muito sofre todo tipo de 

mazelas sociais não resultará em sua extinção e sim na perpetuação da 

discriminação, que caminha em sentido contrário aos princípios da dignidade 

humana e da igualdade. 

Além disso, merece destaque o princípio da proteção integral da criança, do 

jovem e do adolescente elencado no artigo 227 da Constituição Federal (BRASIL, 

1988), que preconiza o direito à educação e a proteção contra negligência, 

discriminação e violência, pois leva em consideração a situação de vulnerabilidade 

destes no processo de formação do senso crítico. 

 

A atual orientação, da proteção integral, ao contrário, visa ao amparo da criança 

e do adolescente, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, credo ou 

situação socioeconómica. Amparo e proteção especial, superior àquela normal 

destinada aos cidadãos adultos. Isso não quer dizer que se subtraiam direitos e 

deveres fundamentais, inerentes à pessoa humana. Quer dizer que, além desses, 

a criança e o adolescente têm outros direitos devido à sua especial condição de 

ser em desenvolvimento. (DE MATOS; GONÇALVES, 2007, p. 125) 

Portanto, é preciso reconhecer os direitos sexuais como espécies de direitos 

humanos o que implica defender que crianças e jovens devem ter, conforme seu 

grau de desenvolvimento, garantidas sua liberdade sexual, autonomia sexual, 

integridade sexual, privacidade sexual e informação/educação baseadas em 

conhecimento científico, a fim de que possam crescer livres de qualquer forma 

de abuso, violência ou exploração. (SMITH, 2019, p. 1326) 
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Portanto, é salutar a importância do conhecimento sobre assuntos de grande 

relevância na atual sociedade, tendo em vista que tal direito é assegurado 

constitucionalmente no artigo 5º, IX, da Carta Magna (BRASIL, 1988), proibindo a 

censura em atividades intelectuais, senão vejamos:  

 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] IX - é livre a expressão da atividade 

intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura 

ou licença. 

 

Tal afirmação encontra fundamento no fato de que não se trata realmente de 

uma ideologia, visto que esse tema não possui um conteúdo definido, tanto que o 

termo correto a ser aplicado nesses casos é chamado de estudo sobre gênero, que 

compreende um ramo de estudos em desenvolvimento e que merece reflexão 

científica. A desinformação conduz à negação da realidade social e distancia o 

indivíduo do caminho que conduz à concepção do estudo de gênero como um 

assunto baseado nas influências que a sociedade possui sobre a organização da 

imagem construída no âmbito coletivo. 

Se o ambiente escolar fosse coibido de tratar sobre esse tema de valor 

primordial, estaria infringindo leis e princípios constitucionais, contribuindo para a 

perpetuação de preconceitos, replicação da violência e discriminação. 

 

3.3 DO DIREITO FUNDAMENTAL À IGUALDADE 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da igualdade se encontra 

positivado no art. 5º da Constituição Federal, consubstanciando-se num princípio 

estruturante do regime geral dos direitos fundamentais. (CANOTILHO, 2003, p. 426). 

O direito à igualdade também encontra amparo, entre outros importantes 

instrumentos, na Declaração Universal dos Direitos Humanos consagrando em seu 

artigo I, o seguinte: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 
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direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros 

com espírito de fraternidade. E em seu artigo II: “Todo ser humano tem capacidade 

para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção 

de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de 

outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição.” (ONU, 1948).  

Além disso, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969, 

conhecida por Pacto de São José da Costa Rica, em seu artigo I, atua na mesma 

direção apontada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Senão vejamos: 

 

Artigo 1. Obrigação de respeitar os direitos.  

Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e 

liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda 

pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo 

de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra 

natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer 

outra condição social. (OEA, 1969) 

 

Nessa mesma esteira encontra-se o artigo 26 do Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos (Decreto 592, de 6 de julho de 1992):  

 

Artigo 26. Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem 

discriminação alguma, a igual proteção da Lei. A este respeito, a lei deverá proibir 

qualquer forma de discriminação e garantir a todas as pessoas proteção igual e 

eficaz contra qualquer discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, 

religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, situação 

econômica, nascimento ou qualquer outra situação. (BRASIL, 1992) 

 

O princípio da igualdade preconiza a superação das desigualdades existentes 

na sociedade através da imposição de uma mesma lei a todos os sujeitos de direito. 

Nessa perspectiva, ao tratarmos de um tema como a sexualidade, a consequência 

da aplicação desse princípio fundamental deságua na proibição da discriminação 

por motivo de orientação sexual. 
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Nesse contexto, afirma Marmelstein (2014, p.78):  

 

O direito à igualdade proíbe que o Estado adote medidas discriminatórias 

arbitrárias, sem justificativa. As leis não podem estabelecer distinções de 

classes, como se houvesse cidadãos de segunda categoria. Não há mais 

nobreza, clero e povo. Há um único indivíduo: o ser humano, que merece igual 

consideração, independente da cor da pele, do gênero, da condição econômica, 

da orientação sexual ou de qualquer outro fator acessório. 

 

Nesse aspecto, a Carta Magna adota um sistema dinâmico para concretizar a 

finalidade do princípio da igualdade que define uma discriminação negativa, ou seja, 

o dever de não discriminar e concomitantemente uma obrigação de igualizar também 

chamada e discriminação positiva, no qual o Estado atua no sentido de diminuir as 

desigualdades. O rol desse sistema encontra-se estabelecido no artigo 3º, inciso IV, 

que preconiza a vedação de diferenciação em virtude da origem, cor, sexo, idade e 

outros meios de diferenciação. 

Segundo o ilustre jurista Jose Afonso da Silva (2010, p.224) tentou-se 

introduzir uma norma referente à discriminação dos homossexuais na Constituição. 

Uma dessas normas estava voltada à concessão da igualdade extirpando a 

discriminação por orientação sexual, no entanto não foram encontrados termos que 

a explicitassem de forma a não gerar excessos e por esse motivo preferiram “vedar 

as distinções de qualquer natureza” pois desse modo estariam contemplando um 

espaço maior de atitudes preconceituosas. Com isso, conferiram amparo não só ao 

princípio da igualdade, como também da liberdade. 

É notório que diante das vicissitudes verificadas na realidade social, temas 

como ideologia de gênero ou orientação sexual tão presentes na vivência 

contemporânea continuam a serem tratados como tabus, que devem ser ignorados 

e excluídos. 

Conquanto o comportamento preconceituoso busque se justificar por razões 

históricas, culturais e religiosas, certo é que a Constituição não oferece amparo 

nesse sentido, tendo em vista que o Estado, em nome do pluralismo, tem o dever de 

respeitar a diversidade de gênero eliminando assim qualquer tentativa no sentido  de 
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impor aos cidadãos um arquétipo moral. 

Atuando nesse mesmo seguimento, a Organização das Nações Unidas 

confeccionou o documento Nascidos Livres e Iguais: Orientação Sexual e Identidade 

de Gênero no Regime Internacional dos Direitos Humanos (ONU, 2012) que objetiva 

melhorar a compreensão do Estado quando às suas obrigações para com a 

comunidade LGBTQIA+, estabelecendo cinco passos a serem seguidos para que os 

direitos humanos destas pessoas sejam cumpridos. Em síntese, foram 

estabelecidos, dentre outros:  a prevenção da tortura, a proibição da 

descriminalização e a proteção contra a violência homofóbica. 

Nessa mesma seara a Corte Interamericana de Direitos Humanos atuou 

editando parecer consultivo OC-24/2017 (CIDH, 2017), que definiu a igualdade como 

elemento indissociável da dignidade da pessoa e por isso não são concebíveis pelo 

ordenamento jurídico qualquer situação que conduza a uma tratativa social com 

privilégios ou, ao contrário, com hostilidade e discriminação. Desse modo, o Estado 

deve abdicar de praticar ações que possam resvalar em situações discriminatórias. 

Pelo exposto, verifica-se que a lei municipal lesa o ordenamento jurídico 

constitucional quando procura impedir a discussão pedagógica do tema ao vedar a 

inserção de qualquer temática da diversidade de gênero nas práticas pedagógicas. 

Agindo nesse propósito confere reforço à discriminação e contradiz o princípio 

fundamental da igualdade. 

 

3.4 DO DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE  

 

O direito fundamental à liberdade no Estado democrático de direito promove 

uma exaltação do argumento nas relações sociais. Isso porque todos os membros 

desse Estado são ao mesmo tempo autores e destinatários das leis. Dessa forma 

podemos conceber que a liberdade é viável e se concretiza por meio da participação 

dos cidadãos num contínuo debate. 

Nessa esteira, vislumbra-se o seguinte entendimento: 

 

Dito de outro modo, o direito geral de liberdade funciona como um princípio geral 

de interpretação e integração das liberdades em espécie e de identificação de 
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liberdades implícitas na ordem constitucional. Assim sendo, para reforçar a linha 

argumentativa já lançada, a positivação de um direito geral de liberdade tem a 

vantagem de introduzir no ordenamento jurídico uma cláusula geral que permite 

dela derivar, por meio de interpretação extensiva, outras liberdades não 

expressamente consagradas no texto constitucional. Com efeito, a liberdade, 

como faculdade genérica de ação ou de omissão, concede ao indivíduo um 

amplíssimo leque de possibilidades de manifestação de suas vontades e 

preferências e de expressão de sua autonomia pessoal que não pode ser 

apreendido por meio de liberdades específicas previstas em textos normativos. 

(SARLET; MITIDIERO; MARINONI, 2021, p. 217). 

 

Nesse sentido, cumpre destacar os princípios atinentes à liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento a arte e o saber (art. 206, II, da 

CF) e ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (art. 206, III, da CF) como 

princípios derivados que foram violados pela já mencionada lei municipal. 

Ao dispor sobre esses direitos que conjuntamente formam o núcleo essencial 

do direito à educação, o legislador buscou definir o ambiente escolar como um 

espaço pluralista e democrático quanto às suas concepções pedagógicas, não 

admitindo que juízos religiosos ou políticos possam impedir a abordagem de 

determinados assuntos. 

Na atual conjuntura, abordar assuntos como a ideologia de gênero virou 

objeto de militância de políticos conservadores, ameaçando o direito de os docentes 

desenvolverem suas atividades com liberdade no ambiente escolar.  

O ataque à liberdade de cátedra revela-se como uma violência à obtenção de 

conhecimento que deixa de ter o caráter emancipador obstruindo a construção do 

aprendizado, pois veda o aluno, como receptor do conhecimento, a absorver 

conteúdo necessário para o desenvolvimento do seu senso crítico num processo de 

construção da própria personalidade ao ser tolhido de abordar determinados 

assuntos. 

Sobre a liberdade de transmissão e recepção do conhecimento: 

 

Tem-se, assim, que o enunciado compreende as duas dimensões do conhecer: o 

subjetivo e o objetivo. Na primeira, dá-se a relação dos sujeitos do conhecimento 
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envolvendo a liberdade de transmitir o conhecimento, que cabe ao professor, e o 

direito de receber o conhecimento ou de buscá-lo, que cabe a alunos e 

pesquisadores. Na segunda, encontra-se a liberdade de o professor escolher o 

objeto relativo do ensino a transmitir. Dizemos objeto relativo, porque sua 

liberdade aqui fica condicionada aos currículos escolares e aos programas 

oficiais de ensino (art. 209). Dentro dessa baliza, impende ao professor ministrar 

o seu curso com a liberdade de crítica, de conteúdo, forma e técnica que lhe 

pareçam mais adequados. (SILVA, 2010, p. 256) 

 

Tal assunto também guarda relação com a liberdade de expressão, tendo em 

vista que o ordenamento constitucional busca assegurar o direito dos cidadãos de 

expressarem livremente suas opiniões. Esse privilégio encontra limitação na 

liberdade dos outros cidadãos e no compromisso de assegurar a discussão de 

opiniões contrárias. 

Acerca da liberdade de expressão: 

 

Dentre os dispositivos diretamente relacionados com a liberdade de expressão, 

situam-se diversos enunciados dispersos na Constituição, alguns formulados de 

modo a assegurar expressamente direitos de liberdade da pessoa humana. É o 

caso, por exemplo, do art. 206, II, que dispõe sobre a liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, no âmbito das 

diretrizes do ensino. Já no art. 220, no capítulo da comunicação social, está 

consignado que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer 

restrição, observado o disposto nesta Constituição. (SARLET; MITIDIERO; 

MARINONI, 2021, p.221) 

 

Importa ressaltar que não há previsão constitucional que estabeleça restrição 

à liberdade de expressão no sentido de limitar a essência do pensamento, ou seja, o 

seu próprio conteúdo. Atuar nesse sentido significa agir com censura prévia, ou seja, 

impedir a difusão de informação com base em interesses antagônicos. 

Ao intentar cercear a discussão no espaço escolar, a lei municipal 3.468/2015 

de Paranaguá-PR violou matéria atinente ao direito de liberdade constitucional de 
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ensino que estabelece freios a qualquer tentativa de suprimir a manifestação e os 

debates acerca de tão importante tema no convívio social. 

Assim sendo, a lei impugnada não se coaduna com os princípios 

constitucionais que contemplam os princípios fundamentais elencados acima, de 

indubitável importância para o desenvolvimento do pluralismo democrático no qual 

está assentada a Carta Magna. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

É indubitável a importância dos direitos fundamentais na medida em que 

asseguram o mínimo necessário para que a existência digna do cidadão frente ao 

poder estatal. Nesse contexto o Supremo Tribunal Federal conferiu justa proteção a 

esses direitos quando declarou inconstitucional a Lei 3.468/2015, art. 3º, X, parte 

final, de Paranaguá-PR, pois garantiu o respeito aos aspectos formais e materiais da 

Constituição explicitados. 

Os principais direitos fundamentais trazidos em análise, quais sejam, o direito 

à educação, igualdade, pluralismo democrático e liberdade desdobrados em 

repartições mais específicas como liberdade de aprender e ensinar, liberdade de 

expressão, entre outros, foram devidamente fundamentados pelos ministros Luís 

Roberto Barroso e Alexandre de Morais. 

Portanto, assegura-se correto o entendimento unânime do STF quanto aos 

argumentos apresentados, estando em plena consonância com o ordenamento 

jurídico pátrio e com os tratados, convenções, resoluções e pareceres internacionais 

ratificados pelo Brasil, revelando a proteção aos direitos fundamentais que 

caracterizam o Estado Democrático de Direito. 
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RESUMO 

 

Intenta-se no presente trabalho à proposta de realizar breves comentários sobre o 

julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 587.970/SP (tema 173 da 

repercussão geral), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, de forma a demonstrar e 

discorrer sobre os principais fundamentos que balizaram a referida decisão, ocasião 

em que o Tribunal fixou a tese de que os estrangeiros residentes no país são 

beneficiários da assistência social prevista no art. 203, inc. V da CF, desde que 

atendidos os requisitos constitucionais e legais.  

PALAVRAS-CHAVE: Assistência Social; Benefícios Assistenciais; Estrangeiro.  

 

ABSTRACT 

 

The present work intends to make brief comments on the judgment by the Federal 

Supreme Court of RE 587.970/SP (topic 173 of the general repercussion), reporting 

by Minister Marco Aurélio, in order to demonstrate and discuss the main grounds that 

guided the aforementioned decision, at which time the Court established the thesis 

that foreigners residing in the country are beneficiaries of the social assistance 

provided for in art. 203, inc. V of the CF, provided that the constitutional and legal 

requirements are met. 

KEYWORDS: Social Assistance; Care Benefits; Foreign.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

O trabalho em questão apresenta uma avaliação crítica do RE 587.970/SP 

(tema 173 da repercussão geral), publicado no DJe em 22/09/2017. A referida 

decisão discutiu o alcance do art. 203, inc. V, da Constituição Federal1, de forma a 

definir se a nacionalidade brasileira poderia ser considerada como um requisito para 

a concessão de benefício assistencial.  

O Ministro Marco Aurélio, ao realizar o relatório do caso em análise, informou 

que a Primeira Turma Recursal do Juizado Especial da 3ª Região determinou ao INSS 

a concessão de benefício de natureza assistencial (art. 203, inc. V, CF) a uma 

estrangeira residente no Brasil há mais de 54 anos.  

O Tribunal de origem aduziu a inexistência na Carta Magna, de qualquer 

dispositivo que restrinja a concessão dos benefícios assistenciais aos cidadãos 

brasileiros, sendo que caberia à legislação ordinária somente identificar os critérios 

para verificação da falta de recursos.  

Em desacordo com tal entendimento, o INSS interpôs recurso extraordinário 

com a alegação de violação aos artigos 5°, caput2 e 203, V, da Constituição. Dentre 

outras questões, defendeu que para fins de percepção de benefício assistencial não 

haveria necessidade de assegurar igualdade entre nacionais e estrangeiros. Aduziu 

ainda, que o art. 203, inc. V, da Carta Magna não possui eficácia imediata, pois o texto 

remete à lei o implemento do benefício.  

Além disso, sustentou o INSS que não haveria possibilidade de aplicação 

extensiva da Lei 8.742/1993, vez que caberia somente ao legislador a escolha dos 

requisitos para constatação de hipossuficiência econômica, razão pela qual a 

decisão de base não estaria em consonância com os critérios fixados pelo art. 1° da 

                                                     
1  Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 
contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: V - a garantia de um salário mínimo de benefício 
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 
2  Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade (...).  
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Lei 8.742/19933 e art. 4° do Decreto n° 1.744/1995.  Alega ainda, não ter recursos 

suficientes para suportar o pagamento do benefício aos brasileiros e estrangeiros 

residentes no país.  

Diante do exposto, identifica-se o seguinte problema: a nacionalidade 

brasileira pode ser considerada como um dos requisitos para o recebimento do 

benefício assistencial previsto no art. 203, inc. V da Constituição Federal?  

 

2 ANÁLISE DO CASO  

 

Em primeira linha, destaca-se que o STF reconheceu a repercussão geral 

(tema 173) do acórdão em discussão em 26 de junho de 2009, considerando que a 

decisão em questão ultrapassa o interesse subjetivo das partes, além de possuir 

relevância econômica e social. Dessa forma, percebe-se que a decisão possui os 

requisitos da transcendência e relevância, com o intuito de propiciar a uniformidade 

do direito no estado constitucional brasileiro (MARINONI; MITIDIERO, 2008, p. 33-

34).  

O julgado em comento versa sobre a assistência social, especificamente sobre 

a previsão contida no art. 203, inc. V da Constituição Federal que consiste na garantia 

de um salário-mínimo à pessoa portadora deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família.  

No plano da legislação infraconstitucional, a Lei Orgânica de Assistência 

Social – LOAS (Lei 8.742/1993), disciplinou o chamado benefício de prestação 

continuada – BPC, especificando o conceito de pessoa idosa, de pessoa com 

deficiência e os critérios para definição de carência familiar4.  

O critério econômico (carência familiar) já havia sido objeto de discussão no 

STF em outra ocasião, momento em que a Corte declarou a inconstitucionalidade, 

sem pronúncia de nulidade, do critério da renda per capita familiar inferior a ¼ do 

salário mínimo (BRASIL, 2013). No entanto, o benefício voltou ao debate quanto à 

                                                     
3 Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não 
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de 
iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. 
4 Conforme artigo 20 da Lei 8.742/1993.  
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possibilidade de inserir a nacionalidade brasileira como requisito para o 

recebimento.  

Logo no início do voto do relator, Min. Marco Aurélio, é ressaltado que o 

benefício assistencial concretiza os princípios da solidariedade e da erradicação da 

pobreza, além de consubstanciar a assistência aos desamparados, razão pela qual 

apresenta natureza de direito fundamental.  

A Constituição de 1988, fixou a assistência e a previdência social no rol de 

direitos fundamentais. Além disso, houve a previsão da seguridade social (arts.194 

a 204), que abrange a saúde, a previdência social e a assistência social, com o intuito 

de assegurar uma vida com dignidade e saúde, objetivando um padrão condizente 

com o bem-estar social (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2019, p. 878). 

Nesse sentido, importante mencionar que os direitos sociais demonstram um 

significativo comprometimento com a justiça social, compromisso reforçado pelos 

princípios fundamentais da Constituição Federal. Dentre esses, a dignidade da 

pessoa humana apresenta importante destaque, pois serve como uma espécie de 

“fio condutor” para os demais direitos fundamentais (SARLET; MARINONI; 

MITIDIERO, 2019, p. 788). 

Acerca da dignidade da pessoa humana, apesar de tratar-se de um termo de 

difícil conceituação, em razão da sua imprecisão e polissemia, menciona-se a 

definição proposta por Sarlet (2007, p. 383):  

 

(...) tem-se por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva 

reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 

consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, 

um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto 

contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a 

lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 

propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da 

própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.  

 

Dessa forma, quando a Carta Magna de 1988, nos artigos 203 e 204, 

estabelece que a assistência social será prestada “a quem dela necessitar”, essa 
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última expressão deve ser interpretada conforme a dignidade da pessoa humana, 

com a solidariedade social, erradicação da pobreza e assistência aos desamparados.  

Ainda em relação à assistência social, trata-se da ênfase máxima do princípio 

da solidariedade e da dignidade da pessoa humana, direcionada a pessoas ou grupos 

sociais em estado de vulnerabilidade ou necessidade, sendo tal direito pertencente 

aos nacionais e estrangeiros (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2019, p. 788). 

Acerca da solidariedade, enfatiza-se que a sociedade como um todo tem 

responsabilidade na proteção dos direitos sociais, sendo um dos objetivos 

fundamentais da Constituição Federal 5 , funcionado como uma premissa 

fundamental da Seguridade Social, com o objetivo de auxiliar o próximo por meio da 

junção de esforços para combater as contingências sociais (GARCIA, 2016, p.63). 

Nesse contexto, ressaltou o relator que o constituinte estabeleceu a obrigação 

de fornecer assistência aos desamparados, sem apresentar qualquer distinção, ou 

seja, não existe na Carta Magna qualquer ressalva quanto ao estrangeiro. A ideia em 

questão é reforçada por Sarlet (2018, p. 217), quando afirma que a Constituição de 

1988, baseada no princípio da dignidade da pessoa humana, admite como titular de 

direitos fundamentais os brasileiros e estrangeiros aqui residentes.  

Por outro lado, quando o constituinte incumbiu ao legislador ordinário a 

regulamentação do benefício, especificou que se tratava da forma de comprovação 

de renda e demais condições inerentes aos idosos e portadores de necessidades 

especiais, mas não em relação aos beneficiários.  

No entanto, apesar de reconhecer o direito dos estrangeiros ao benefício 

assistencial, o STF especificou que apenas o estrangeiro residente no país seria 

beneficiado, destacando a necessidade de situação regular no país, do contrário não 

estaria presente a noção de coletividade e solidariedade que possa evidenciar a 

tutela estatal6.  

Diante disso, ressalta-se que a própria Constituição Federal fez referência aos 

estrangeiros residentes no caput do art. 5°, o que fez surgir a discussão sobre a 

titularidade de direitos fundamentais aos que aqui não residem e quais seriam as 

                                                     
5 Conforme o art. 3º, inc. I, CF.  
6 A necessidade de residência no país restou clara no texto da tese fixada pelo STF: "Os estrangeiros 
residentes no País são beneficiários da assistência social prevista no artigo 203, inciso V, da 
Constituição Federal, uma vez atendidos os requisitos constitucionais e legais". 
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possíveis interpretações da expressão “estrangeiro residente”. Acerca disso, 

adotando uma ideia mais extensiva, uma das possibilidades de interpretação é 

apontada por Sarlet, no sentido de que são todos os indivíduos (não estando na 

condição de brasileiros natos ou naturalizados), que se situam em território nacional 

e possuem um vínculo de certa duração, ainda que temporário (SARLET, 2018, p. 

219).  

Nesse contexto, apesar do texto constitucional reconhecer como titulares de 

direitos fundamentais os brasileiros e os estrangeiros aqui residentes, isso não 

significa que os não residentes estejam excluídos da titularidade da totalidade dos 

direitos fundamentais, vez que o respeito ao princípio da dignidade da pessoa 

humana não seria excluído pela nacionalidade. No entanto, existe o reconhecimento 

de que alguns direitos são específicos aos cidadãos como é o caso dos direitos 

políticos (MENDES; BRANCO, 2020, p. 225-226).  

Acerca da titularidade de direitos fundamentais a qualquer estrangeiro, em 

atenção ao princípio da universalidade, defende Sarlet, que todos os direitos ligados 

à dignidade da pessoa humana podem ser estendidos aos estrangeiros (mesmo os 

não residentes), sendo que uma possível ilegalidade na permanência não seria capaz 

de retirar a titularidade de direitos fundamentais, o que não impediria as possíveis 

sanções como deportação ou extradição (SARLET, 2018, p. 220).  

Também com fundamento no princípio da universalidade, ao tratar da 

titularidade de direitos fundamentais na constituição portuguesa, aduz Canotilho que 

tais direitos não pertencem apenas aos cidadãos portugueses, com exceção das 

hipóteses em que o próprio texto constitucional ou a legislação (com a devida 

autorização) defina uma “reserva de direitos” aos nacionais (CANOTILHO, 2017, p. 

416-417).  

Destaca-se ainda, que um dos argumentos do INSS para não garantir o 

pagamento dos benefícios aos estrangeiros foi a suposta falta de recursos 

orçamentários. Conforme entendimento do relator, o orçamento, embora não se 

desconheça a sua importância, não possui valor absoluto, devendo abrir espaço para 

a assistência social.  

Em complemento, como apontam algumas decisões que envolvem direitos 

sociais, ressalta-se o dever de respeitar os ditames constitucionais, não sendo 
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possível afastá-los em virtude de insuficiência orçamentária (PIOVESAN, 2010, p. 

67).  

Nesse contexto, conforme aponta Piovesan acerca da “justiciabilidade” de 

direitos sociais e econômicos, apesar de ainda ser considerada reduzida, enfatiza-

se a sua importância para romper com as ideias formalistas e conservadoras do 

Poder Judiciário, com o entendimento de que tais direitos devem ser entendidos 

como direitos públicos subjetivos (PIOVESAN, 2010, p. 67).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O acórdão selecionado para análise foi o RE 587.970/SP (tema 173 da 

repercussão geral), publicado no DJe em 22/09/2017, que discutiu se a 

nacionalidade brasileira poderia ser considerada como um requisito para a 

concessão de benefício assistencial.  

Conforme observado, o STF fixou a tese de que os estrangeiros residentes no 

país são beneficiários da assistência social prevista no art. 203, inc. V da CF, desde 

que atendidos os requisitos constitucionais e legais.  

A decisão foi baseada na natureza de direitos fundamentais dos benefícios 

assistenciais, no princípio da dignidade da pessoa humana, solidariedade social e 

compromisso da assistência aos desamparados.  

Além disso, enfatizou-se que o constituinte não fez qualquer distinção ao 

prever a assistência a quem dela necessitar, ou seja, não houve qualquer ressalva ao 

estrangeiro. Em reforço a isso, estabelece o art. 5° a necessidade de tratamento 

isonômico aos nacionais e estrangeiros que aqui residem.  

Nesse contexto, carece de maior aprofundamento a investigação acerca da 

exclusão do estrangeiro não residente do alcance da decisão, vez que conforme 

demonstrado acima, partindo da premissa que a assistência social decorre 

diretamente da dignidade da pessoa humana tais direitos poderiam ser estendidos a 

todos os estrangeiros em virtude do princípio da universalidade.  
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RESUMO 

 

O presente trabalho analisa acórdão do Supremo Tribunal Federal acerca da 

inconstitucionalidade da imposição de prazo decadencial para a revisão de atos que 

negam benefícios previdenciários. Para tanto, expõe-se a evolução do tema no 

ordenamento pátrio, Posteriormente, mencionam-se as características gerais dos 

direitos fundamentais e expõem-se as categorias do âmbito de proteção, dos limites 

e dos limites aos limites dos direitos fundamentais. Ao final, abordam-se os 

fundamentos do acórdão prolatado na ADI 6.096. 

PALAVRAS-CHAVE: Direito à Previdência Social; Restrições; Decadência. 

 

ABSTRACT 

 

This paper analyzes the decision of the Federal Supreme Court on the 

unconstitutionality of imposing a statute of limitations for the review of acts that 

deny social security benefits. For this purpose, the evolution of the theme in the 

Brazilian legal system is exposed. Subsequently, the general characteristics of 

fundamental rights are mentioned and the categories of scope of protection, limits 

and limits to the limits of fundamental rights are exposed. Finally, the grounds of the 

judgment handed down in ADI 6096 are addressed. 

KEYWORDS: Right to Social Security; Restrictions; Statute of Limitations. 

 

 

 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110703-12


 

160 | Constituição e Direitos Fundamentais – comentários de jurisprudência selecionada 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente texto consiste em comentários aos fundamentos do acórdão 

prolatado no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6.096 no ponto em 

que tratou da alteração legislativa do art. 103 da Lei 8.213/1991 pela art. 25 da Medida 

Provisória 871/2019, correspondente ao art. 24 da Lei 13.846/2019. 

 Antes da edição da referida Medida Provisória, art. 103 da Lei de Benefícios da 

Previdência Social tinha a seguinte redação, dada pela Lei 10.839/2004: 

 

Art. 103.  É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação 

do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a 

contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação 

ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão 

indeferitória definitiva no âmbito administrativo.   

  

A Medida Provisória 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019, alterou o caput 

do dispositivo e incluiu dois incisos, nos seguintes termos:  

 

Art. 103.  O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou 

beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou 

cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão 

de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado:                     

I - do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação 

ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto; ou 

II - do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, 

cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de 

deferimento ou indeferimento de revisão de benefício, no âmbito 

administrativo.      

 

 Como se vê, a alteração legislativa consistiu na criação de prazo decadencial 

para o exercício do direito do segurado de revisar o ato administrativo de 

indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício. Antes, a norma estabelecia 

apenas o prazo decadencial para a revisão judicial do ato de concessão. 
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 Ao julgar a ADI 6.096, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional 

a alteração legislativa por considerar existente ofensa ao núcleo essencial do direito 

ao benefício previdenciário. 

Eis o teor da ementa do julgado: 

  

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E 

PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 

13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS 

IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS 

DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. 

INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS 

REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. 

CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE 

DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. 

PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 

13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. 

PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, 

CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO 

ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO 

FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL.  

1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 

871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos 

demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente.  

2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 

871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o 

conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada 

natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 

115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como 

na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada 

inconstitucionalidade material). Precedente.  
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3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical 

junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes 

específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por 

se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em 

que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de 

irregularidade de representação. Precedente.  

4. Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição 

inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente 

modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de 

prejudicialidade superveniente da ação. Precedente.  

5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e 

de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza 

excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de 

observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde 

com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a 

urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos 

não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, 

inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação 

do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. 

Precedente.  

6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, 

irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos 

do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento 

de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de 

relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial 

para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de 

rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o 

valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento 

do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito.  

7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso 

de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da 

República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não 

preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso 

inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido 

o exercício do direito material à sua obtenção. 
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8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada 

parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 

13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991. 

(ADI 6096, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280  DIVULG 25-11-2020  PUBLIC 26-11-2020) 

 

 Este julgado tem grande relevância, não apenas porque pacifica 

definitivamente questão que ainda era debatida na jurisprudência, conferindo 

segurança jurídica nas relações entre segurado e os órgãos estatais encarregados 

de gerir os benefícios previdenciários, mas também porque confere aplicação prática 

à importante categoria doutrinária do núcleo essencial dos direitos fundamentais, 

possibilitando um maior desenvolvimento dos estudos sobre o tema. 

 

2 EVOLUÇÃO DOS INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA RELATIVAS AOS 

DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS DO SEGURADO NO DIREITO PÁTRIO 

 

Para a compreensão do acórdão em exame convém, antes, analisar o histórico 

do tema no direito brasileiro. 

A Lei 3.807/60, Lei Orgânica da Previdência Social, prescrevia no seu art. 57, 

em sua redação original, que “não prescreverá o direito ao benefício, mas 

prescreverão as prestações respectivas não reclamadas no prazo de 5 (cinco) anos, 

a contar da data em que forem devidas”. 

A Lei 5.890/73 alterou a redação do referido artigo, sem, no entanto, modificar-

lhe a essência:  

 

Art. 57. Não prescreverá o direito ao benefício, mas prescreverão as prestações 

respectivas não reclamadas no prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data em que 

forem devidas. As aposentadorias e pensões para cuja concessão tenham sido 

preenchidos todos os requisitos não prescreverão mesmo após a perda da 

qualidade de segurado.  
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No mesmo sentido seguiu a Lei Complementar 11/71, que, no art. 34, dispôs: 

“não prescreverá o direito ao benefício, mas prescreverão as prestações não 

reclamadas no prazo de cinco anos, a contar da data em que forem devidas”.  

A Lei 8213/91, que instituiu o Plano de Benefícios da Previdência Social, no 

art. 103, prescreveu-se o seguinte: “sem prejuízo do direito ao benefício, prescreve 

em 5 (cinco) anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época 

própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos 

ausentes.” 

Como se vê, até então a legislação previdenciária previa apenas a prescrição 

da pretensão do segurado ou dependente de obtenção de prestações vencidas mais 

de 5(cinco) anos antes do ajuizamento da demanda, ressalvando expressamente o 

direito ao recebimento do benefício, ou seja, o fundo de direito. Também não havia 

imposição de prazo extintivo para a pretensão de revisão do ato de concessão. 

Assim, inexistia óbice a que o titular do direito do benefício pleiteasse a qualquer 

tempo o próprio benefício ou a revisão do ato de concessão. A única limitação 

decorria da prescrição quinquenal da pretensão sobre o recebimento das prestações 

(caso de concessão) ou das diferenças entre as prestações recebidas e as 

efetivamente devidas (caso de revisão). 

Esse quadro mudou com a edição da Medida Provisória 1523-9/97, que foi 

convertida na Lei 9.258/97. O referido diploma alterou a norma do art. 103, que 

passou a dispor: 

 

Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação 

do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a 

contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação 

ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão 

indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter 

sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer 

restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos 

menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. 
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Instituiu-se, assim, prazo de decadência de 10 (dez) anos para o exercício do 

direito do segurado ou dependente de obter a revisão do ato concessório do benefício 

previdenciário. A regra da prescrição quinquenal sobre a pretensão de haver 

prestações vencidas, restituições ou diferenças foi deslocada para o novo parágrafo 

único do dispositivo. 

A Medida Provisória 1.663-15/98, convertida na Lei 9.711/98, reduziu o 

referido prazo decadencial para 5(cinco) anos.  

Antes de transcorridos 5(cinco) anos da vigência da Medida Provisória 1.663-

15/98,  foi editada a Medida Provisória 138/03, convertida na Lei 10.839/2004, que 

fixou novamente em 10(dez) anos o prazo decadencial do caput do art. 103 da lei 

8.213/91.  

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais chegou 

a editar a equivocada súmula 64, que enunciava: “O direito à revisão do ato de 

indeferimento de benefício previdenciário ou assistencial sujeita-se ao prazo 

decadencial de dez anos. Posteriormente, decidiu-se pelo cancelamento desta 

súmula.  

Por meio do Recurso Extraordinário 626.489, foi submetida ao Supremo 

Tribunal Federal, a questão sobre se o prazo de 10 anos de decadência para a revisão 

de benefícios previdenciários incidiria ou não sobre os benefícios concedidos antes 

da entrada em vigor da Medida Provisória 1.523-9/97. A Corte, por unanimidade, 

decidiu ser legítima a instituição de de prazo para a revisão de ato concessório. 

Nesse ponto, foi feita, já nesse julgamento, a distinção entre o direito ao benefício 

previdenciário em si considerado e a graduação pecuniária das prestações. Somente 

o primeiro elemento, denominado fundo de direito, integraria o núcleo essencial do 

direito fundamental, o qual não poderia ser sujeitado a prazo extintivo. Por considerar 

que a Lei não impôs prazo limitativo para a obtenção do fundo de direito, mas 

somente para a revisão do ato de concessão1, decidiu que o diploma não incorreu 

em inconstitucionalidade.  Decidiu, ainda, que a lei teria aplicação imediata inclusive 

sobre benefícios concedidos anteriormente à Medida Provisória 1.523-9/97, mas, 

                                                     
1  A parte final do caput (“quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão 
indeferitória definitiva no âmbito administrativo”) não se refere à decisão que indefere o requerimento 
administrativo do benefício, mas, sim, à decisão que  indefere o pedido administrativo de revisão do 
ato de concessão do benefício.  
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nesse caso, o prazo extintivo somente seria contado a partir do recebimento da 

primeira prestação do benefício após a alteração da lei 2  O acórdão foi assim 

ementado: 

 

RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. 

DECADÊNCIA.  

1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez 

implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo 

decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a 

concessão inicial do benefício previdenciário.  

2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a 

revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança 

jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio 

financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.  

                                                     
2 O Superior Tribunal de Justiça inicialmente, por meio da 5ª e 6ª Turmas, que tinham competência 
para julgar matérias atinentes a  benefícios previdenciários, fixou entendimento no sentido da 
inaplicabilidade do prazo decenal do art. 103 daLei 8.213/91 a benefícios concedidos anteriormente 
à vigência da Medida Provisória. Nesse sentido o AgRg no Ag 846.849/RS (Rel. Ministro Jorge Mussi, 
Quinta Turma, julgado em 12/02/2008, DJe 03/03/2008) e  AgRg no Ag 927300/RS (Rel. Ministro Celso 
Limongi –Desembargador Convocado-, Sexta Turma, julgado em 01/10/2009, DJe 19/10/2009). 
O Panorama mudou após a emenda regimental 11/2010, que alterou competência das Turmas do 
Tribunal, passando a matéria previdenciária para a Primeira e Segunda Turmas, órgãos integrantes 
da Primeira Seção, regra que permanece até os dias atuais. A Primeira Seção, então, ao julgar o RESP 
1.303.988/PE, fixou o seguinte entendimento definitivo da Corte sobre o tema: PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO. ART. 103 
DA LEI 8.213/91. BENEFÍCIOS ANTERIORES. DIREITO INTERTEMPORAL. 1. Até o advento da MP 1.523-
9/1997 (convertida na Lei 9.528/97), não havia previsão normativa de prazo de decadência do direito 
ou da ação de revisão do ato concessivo de benefício previdenciário. Todavia, com a nova redação, 
dada pela referida Medida Provisória, ao art. 103 da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência 
Social), ficou estabelecido que "É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou 
ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia 
primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 
que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo". 2. Essa 
disposição normativa não pode ter eficácia retroativa para incidir sobre o tempo transcorrido antes 
de sua vigência. Assim, relativamente aos benefícios anteriormente concedidos, o termo inicial do 
prazo de decadência do direito ou da ação visando à sua revisão tem como termo inicial a data em 
que entrou em vigor a norma fixando o referido prazo decenal (28/06/1997). Precedentes da Corte 
Especial em situação análoga (v.g.: MS 9.112/DF Min. Eliana Calmon, DJ 14/11/2005; MS 9.115, Min. 
César Rocha (DJ de 07/08/06, MS 11123, Min. Gilson Dipp, DJ de 05/02/07, MS 9092, Min. Paulo 
Gallotti, DJ de 06/09/06, MS (AgRg) 9034, Min. Félix Ficher, DL 28/08/06). 3. Recurso especial provido. 
(REsp 1303988/PE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/03/2012, 
DJe 21/03/2012). 
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3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 

28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de 

disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre 

benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade 

vedada pela Constituição.  

4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência.  

5. Recurso extraordinário conhecido e provido. 

(RE 626489, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 

16/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-184  

DIVULG 22-09-2014  PUBLIC 23-09-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00561) 

 

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, então, 

editou a súmula 81: “A impugnação de ato de indeferimento, cessação ou 

cancelamento de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, 

seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de direito”. 

Por último, a Medida Provisória 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019, 

alterou a novamente o art. 103, cuja redação passou a ser a seguinte: 

 

Art. 103.  O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou 

beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou 

cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão 

de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado:  

I - do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação 

ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto;  

II - do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, 

cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de 

deferimento ou indeferimento de revisão de benefício, no âmbito administrativo.   

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter 

sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer 

restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos 

menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.  

 

A modificação legislativa do citado artigo de lei claramente instituiu prazo 

extintivo para o segurado ou dependente ajuizar demanda contra ato do órgão 
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previdenciário que indefere o requerimento administrativo do benefício, cancela o 

benefício (por considerar ilegal o deferimento anterior) ou faz cessar o benefício (por 

entender não mais presentes os requisitos para a continuidade de sua fruição). 

Nota-se que a jurisprudência da Primeira e da Segunda Turma do Superior 

Tribunal de Justiça discrepavam entre si acerca da incidência de prazo limitativo da 

pretensão do segurado ou dependente de se voltar contra ato que indeferiu, cancelou 

ou cessou seu benefício. Com efeito, a Primeira Turma rechaçava qualquer 

possibilidade de limitação temporal do direito do segurado à obtenção do benefício 

previdenciário, afirmando que a prescrição somente incidia sobre as parcelas 

vencidas e não reclamadas tempestivamente. Cita-se, a título exemplificativo, a 

ementa do seguinte julgado: 

 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO NEGADO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO 

DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. INAPLICABILIDADE. 

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, mesmo na hipótese de 

negativa de concessão de benefício previdenciário e/ou assistencial pelo INSS, 

não há falar em prescrição do próprio fundo de direito, porquanto o direito 

fundamental a benefício previdenciário não pode ser fulminado sob tal 

perspectiva. 

2. Em outras palavras, o direito à obtenção de benefício previdenciário é 

imprescritível, apenas se sujeitando ao efeito aniquilador decorrente do decurso 

do lapso prescricional as parcelas não reclamadas em momento oportuno. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no AREsp 506.885/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 27/05/2014, DJe 02/06/2014) 

 

Já a Segunda Turma, mesmo entendendo não haver prescrição sobre o fundo 

de direito relativo ao benefício previdenciário, aplicava a prescrição quinquenal do 

art. 1º do Decreto 20.910/1932 para impedir restabelecimento de benefício cessado, 

quando o segurado tardava em ingressar com demanda judicial para impugnar o ato 

administrativo contrário a seu interesse. No entanto, ressalvava a possibilidade de o 

segurado formular novo requerimento administrativo, pleiteando o mesmo benefício 

cessado. Transcreve-se, aqui, o seguinte aresto:  
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PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO- 

DOENÇA NB 106713074-5. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE 

REQUERIMENTO DE OUTRO AUXÍLIO-DOENÇA. IMPRESCRITIBILIDADE DO 

FUNDO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E 

PROVIDO. 

1. O autor, ora recorrido, foi beneficiário de auxílio-doença previdenciário, inscrito 

sob o registro NB 106713074-5, com data inicial em 24/11/1997, cessado pela 

Autarquia previdenciária em 10/1/1998. Pretende o restabelecimento do 

benefício cessado, tendo ajuizado a ação após cinco anos da data da cessação. 

2. O auxílio-doença é um benefício previdenciário de certa duração e renovável a 

cada oportunidade em que o segurado dele necessite. É um benefício pago em 

decorrência de incapacidade temporária. Se houver incapacidade total da 

pessoa, será concedido o benefício de aposentadoria por invalidez. 

3. No presente caso, ajuizada a ação de restabelecimento de auxílio-doença há 

mais de cinco anos da data do ato de cessação, deve ser reconhecida a 

prescrição da pretensão. Inteligência do art. 1º do Decreto 20.910/1932. 

4. Todavia, o segurado poderá requerer outro benefício auxílio-doença, pois não 

há prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário. 

5. Recurso especial conhecido e provido. 

(REsp 1397400/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 28/05/2014) 

 

Nessa linha de entendimento da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, a 

prescrição não fulmina o fundo do direito ao benefício, mas apenas incide sobre o direito de 

alterar o ato administrativo que indeferiu, cancelou ou cessou o benefício. O segurado 

poderia requerer posteriormente o mesmo benefício na esfera administrativa, e, se negado o 

pleito, poderia ingressar novamente em juízo, desde que o fizesse dentro do prazo 

quinquenal, contado a partir da ciência da decisão proferida no segundo requerimento 

administrativo. Como se verá adiante, essa solução não foi acolhida pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6.096. 
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3 DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 

 

Deve-se analisar, ainda, se a natureza jurídica do prazo extintivo do art. 103, 

da Lei 8.213/91. 

O art. 189 do Código Civil, dispõe que, “violado o direito, nasce para o titular a 

pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 

e 206”. 

A disposição legal referida vincula a prescrição à violação de um direito. 

Havendo violação de um direito, surge a pretensão, que consiste na aspiração do 

titular do direito violado de exigir uma prestação do infrator. A pretensão se relaciona 

àqueles direitos para cuja satisfação é necessário o concurso de outra pessoa. Ela 

somente pode ser satisfeita dentro do prazo previsto em lei, que tem natureza 

prescricional.   

A decadência, por outro lado, não pressupõe violação de direito. Ela incide 

sobre direitos potestativos, aqueles cujo exercício independe da vontade, tolerância 

ou ato de terceiros. 

Na prescrição, o titular de um direito subjetivo dele frui regularmente até o 

momento em que este direito vem a ser desrespeitado.  A partir deste instante, deve 

agir dentro de um prazo previsto em lei para defendê-lo, sob pena de sua pretensão 

ser extinta. Por sua vez, o direito submetido a prazo decadencial, na hipótese de 

inércia de seu titular, extingue-se sem nem mesmo ser usufruído; ele sequer chega 

a ser exteriorizado no mundo fático, permanecendo em estado potencial. A 

decadência é, assim, uma limitação temporal intrínseca ao direito a ela submetido, 

ao passo que a prescrição se relaciona a uma limitação temporal para a insurgência 

de um titular de um direito contra sua violação (SANTOS, 2016, p. 40). 

A distinção tem efeito prático, pois somente o prazo prescricional pode ter seu 

curso impedido, suspenso ou interrompido; o prazo decadencial, não. Além disso, a 

prescrição pode ser objeto de renúncia, desde que ela já tenha se consumado, 

enquanto a decadência jamais poderá ser renunciada.  

Sob essa ótica, parece claro que o prazo previsto no caput do art. 103, da Lei 

8.213/91 tem natureza prescricional, e não decadencial, como disse o legislador. 

Com efeito, ao indeferir o requerimento administrativo do benefício, ao cancelar ou 
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ao fazer cessar o benefício, o órgão previdenciário viola direito do segurado ou 

dependente, fazendo surgir para este uma pretensão. O mesmo ocorre com a revisão 

do ato concessório. Realmente, ao conceder benefício diverso do que foi pleiteado, 

ou com renda mensal inferior à que seria devida, o órgão da Previdência Social 

também viola direito do beneficiário. Além disso, em todas estas situações, a 

satisfação do direito dependerá do concurso da autarquia previdenciária. Quanto ao 

prazo extintivo do direito de haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou 

diferenças devidas pela Previdência Social, constante no art. 103, parágrafo único, a 

lei corretamente o nomeou de prescrição. 

O Supremo Tribunal Federal, no entanto, no julgamento da ADI 6096, tratou o 

referido prazo do art. 103, caput, como decadencial3  

 

4 A FUNDAMENTALIDADE FORMAL E MATERIAL DO DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

O prazo extintivo do artigo de lei objeto da ADI ora em exame incide sobre o  

direito à previdência social. Tal direito está elencado no artigo 6º, caput, da 

Constituição Federal, entre os direitos fundamentais sociais, resultando daí sua 

fundamentalidade formal. Nos artigos 201 e 202, do texto constitucional, o referido 

direito social ganha maior detalhamento, no tocante ao regime geral da previdência 

social, constitucional. No artigo 40, há disciplina geral da previdência social do 

servidor público civil titular de cargo efetivo, e, no artigo 142, § 3º, X, encontra-se o 

fundamento constitucional da previdência do servidor público militar. Além disso, 

cabe mencionar a disciplina da previdência social constante em emendas 

constitucionais, notadamente  as de  número 20, 41, 47 e 103. 

 A fundamentalidade do direito à previdência, sob a ótica de seu conteúdo, ou 

seja, sua fundamentalidade material,  decorre, segundo SERAU JÚNIOR, em primeiro 

lugar, do influxo do princípio da dignidade da pessoa humana, o qual é centralizador 

de uma gama de significados históricos e  valores de justiça e configura um dos 

                                                     
3 O Superior Tribunal de Justiça abordou a distinção entre prescrição e decadência, ao julgar o REsp 
1644191/RS (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 
04/08/2020), tendo decidido que o prazo ao art. 103, caput tem natureza decadencial. 
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pontos de unidade e racionalidade do direito constitucional contemporâneo.  Na 

medida em que os benefícios previdenciários substituem a renda dos segurados em 

situações de contingências sociais, estas prestações são decisivas para a 

preservação de uma vida digna aos seus titulares. Em segundo lugar, há a garantia 

do mínimo existencial como suporte da fundamentalidade material do direito à 

previdência social. Lembra-se, no entanto, que não se podem equiparar os direitos 

sociais apenas ao mínimo existencial, já que o compromisso do Estado com a 

efetivação desses direitos envolve contínuos avanços. O fenômeno da 

universalização dos direitos fundamentais também sustenta a fundamentalidade 

material do direito à previdência social, visto que, no âmbito da seguridade social, 

corresponde à inclusão de outros segmentos sociais em seu raio de proteção, 

independentemente de vinculação à classe trabalhadora. Ainda, os tratados e 

convenções internacionais que reconhecem a seguridade social e a previdência 

social como direitos fundamentais e os próprios fins do Estado justificariam o caráter 

de fundamentalidade material do direito à previdência social. Relativamente a este 

último elemento, o Estado deve buscar o “atendimento das necessidades básicas da 

pessoa humana, a fim de atingir o bem comum e o pleno desenvolvimento da pessoa 

humana (2020, p. 190-196). 

Destaca-se, aqui, que, conforme previsão do artigo 3º da Constituição Federal, 

constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma 

sociedade livre, justa e solidária; erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais; e promover o bem de todos, sem qualquer tipo de 

preconceito. Evidentemente os direitos previdenciários são um dos meios 

necessários para a consecução desses fins. 

Explanado o caráter de fundamentalidade formal e material do direito à 

previdência social, impõe-se a explicitação de algumas características desse direito 

comuns aos demais direitos fundamentais. 

 

5 CARACTERÍSTICAS DO DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

A doutrina aponta, como características principais dos direitos fundamentais 

a universalidade, a vinculação do Estado, a aplicabilidade imediata, a 
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irrenunciabilidade e a imprescritibilidade. No que toca ao fim do presente 

estudo, mais relevante é tratar, ainda que brevemente das duas últimas 

características. 

Os direitos previdenciários, como direitos fundamentais, não estão sujeitos à 

disponibilidade de seu titular, não podendo ser alienados por nenhuma forma. Assim, 

não podem ser vendidos, doados ou renunciados. É que “da mesma forma que o 

homem não pode deixar de ser homem, não pode ser livre para ter ou não dignidade, 

o que acarreta que o direito não pode permitir que o homem se prive de sua 

dignidade” (MENDES et al, 2008, p. 239). 

 Quanto aos direitos previdenciários, a inalienabilidade diz respeito apenas ao 

direito ao benefício em si, mas não às prestações dele decorrentes, as quais, por 

terem conteúdo econômico, podem, por exemplo, ser objeto de transação em 

processos judiciais em que segurados pleiteiam dado benefício. Inalienável e 

indisponível, portanto, é apenas o fundo de direito, mas não as prestações vencidas. 

 Ressalta-se que a inalienabilidade e indisponibilidade não se confunde com a 

hipótese em que o segurado ou dependente, uma vez preenchidos os requisitos para 

a obtenção do benefício, deixa de requerê-lo à autarquia previdenciária. Neste caso, 

por se tratar de direito adquirido, o titular pode a qualquer tempo o exercer, bastando, 

para tanto, formular o requerimento administrativo. 

Savaris, em sentido semelhante, leciona que:  

 

O espaço de disponibilidade de um direito previdenciário refere-se à faculdade 

de decisão, pelo titular, dos termos em que será exercido. Essa faculdade de 

decisão é de duas ordens:  

a) quanto ao tempo, isto é, o titular do direito é que definirá (i) se (ii) quando 

postulará o benefício. Enquanto não formalizado o requerimento do benefício, 

caracteriza-se o não exercício do direito correspondente;  

b) quanto ao modo, isto é, ao titular do direito compete definir, desde que 

devidamente orientado, qual a melhor proteção social a que faz jus. Para tanto, a 

melhor defesa do direito de proteção social pode ocorrere mediante:  

b.1) composição amigável da lide, abrindo-se mão (dispondo) de parcela do 

direito a que em tese pudesse fazer jus;  
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b.2) desistência da aposentadoria com o objetivo de receber maior grau de 

proteção previdenciária, como no caso da desaposentação;4 

b.3) renúncia ou desistência a determinada prestação previdenciária, com vistas 

a receber benefício mais vantajoso que não pode receber de modo acumulado. 

Isso ocorre, por exemplo, no caso em que a pessoa com deficiência, abre mão de 

direito à sua cota de pensão por morte, para que possa receber a proteção 

assistencial, que se mostra mais vantajosa;  

b.4) a suspensão do gozo de determinado benefício com o objetivo idêntico no 

item anterior (receber benefício mais vantajoso que não pode receber de modo 

acumulado) (2016, p. 85-86). 

 

Em nenhuma dessas situações há renúncia geral e irretratável à proteção 

previdenciária, o que condiz com a característica da irrenunciabilidade do direito à 

previdência social.  

Se os direitos fundamentais são inalienáveis e indisponíveis, também são 

imprescritíveis. Seria um contrassenso admitir que o titular não pudesse deles 

dispor, e, ao mesmo tempo, pudesse deixar que prescrevessem por inação. 

Relativamente aos direitos previdenciários, a prescrição pode alcançar somente a 

pretensão sobre parcelas vencidas, ou sobre a revisão do ato de concessão, mas 

nunca o próprio fundo de direito. 

 

6 ÂMBITO DE PROTEÇÃO, LIMITES E LIMITES AOS LIMITES DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

Não é rara, na esfera do direito previdenciário, a edição de leis que afetam o 

regime dos benefícios, promovendo alterações nos requisitos destes, na forma de 

cálculo da renda mensal e na definição de dependentes, instituindo ou ampliando 

prazos extintivos do exercício do direito de agir judicialmente para obter determinado 

                                                     
4 Registra-se que, por ocasião do julgamento dos Recursos Extraordinários 827833 e  661256,  o STF 
inadmitiu a possibilidade da desaposentação para fins de obtenção de nova aposentadoria com o 
cômputo do período contributivo posterior ao primeiro ato concessório do benefício, tendo fixado a 
seguinte tese: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, somente lei pode criar 
benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 
‘desaposentação’ ou ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º, da Lei 
8.213/1991”. Em: http://www.stf.jus.br. Acesso em: 30 jun. 2021.   
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benefício ou revisar o ato de concessão, e, ainda, dificultando a aquisição do direito 

fundamental ou reduzindo o valor das prestações de futuros benefícios. 

Para uma adequada avaliação da constitucionalidade dessas alterações, não 

se pode prescindir da noção das categorias jurídicas do âmbito de proteção dos 

direitos fundamentais, dos limites ou restrições a esses direitos e dos limites 

impostos a essa atuação restritiva do Estado. 

 O âmbito de proteção é o objeto do direito fundamental, é o bem, a realidade 

da vida ou conduta abrigada pela norma de direito fundamental.  De acordo com a 

teoria interna, um direito fundamental existe desde sempre com seu conteúdo 

determinado, já nascendo com seus limites, sendo estes imanentes àquele (SARLET, 

2020, p.396). Por sua vez, a teoria externa separa o direito das restrições sobre ele 

incidentes. Haveria, assim, uma posição prima facie do direito, que corresponderia 

ao direito antes de sua limitação, e uma posição definitiva, que equivaleria ao direito 

já limitado (SARLET, 2020, p.396). A segunda teoria torna mais transparente e 

detalhado o método de análise da constitucionalidade das restrições os direitos 

fundamentais. Neste ponto, Canotilho ressalta que a teoria dos limites imanentes 

impossibilita averiguar se as restrições ao direito obedeceram ao princípio da 

proporcionalidade, pois a proporcionalidade em sentido estrito pressupõe uma 

ponderação que nunca seria possível fazer relativamente aos limites originários 

(2003, p. 1280). 

 As restrições aos direitos fundamentais podem decorrer de atos de quaisquer 

dos poderes do Estado e também de particulares. 

No tocante às restrições legais, há as decorrentes de reservas legais simples 

e de reservas legais qualificadas. Por meio das primeiras, a Constituição Federal 

autoriza o legislador ordinário a intervir de forma mais ampla no direito fundamental, 

sem condicionar este a pressupostos específicos. Como exemplos, dentre vários, há 

os incisos5 VII, XV e LVIII do art. 5º, da Constituição. 

                                                     
5 Art. 5º (...); VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades 
civis e militares de internação coletiva; (...); XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo 
de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus 
bens; (...) LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas 
hipóteses previstas em lei; 
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Já as reservas legais qualificadas são autorizações para o legislador ordinário 

atuar sob certas condicionantes ou fins específicos. Nesse sentido, citam-se as 

normas do artigo 5º, XII e XIII, da Constituição Federal.6 

Há, ainda, uma cláusula geral de reserva legal prevista no art. 5º, II, da 

Constituição Federal, segundo a qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, norma que é aplicável aos casos em que 

não há previsão expressa de reserva legal, e cuja necessidade decorre da ideia 

amplamente aceita de que não há direitos absolutos. A fim de evitarem-se abusos 

do legislador, a limitação a direitos fundamentais fundados nessa norma geral deve 

assentar-se em fundamentos e finalidades consagradas constitucionalmente. 

Relativamente ao direito fundamental à previdência social, assim como ocorre 

com os demais direitos sociais cuja dimensão principal é prestacional, as normas 

constitucionais que o asseguram, via de regra, não impõem propriamente uma 

reserva legal expressa para sua limitação. Geralmente a referência à lei ordinária que 

elas trazem em seu texto normativo diz respeito à necessidade de conformação ou 

concretização de seu conteúdo pelo legislador infraconstitucional.7 Como a 

Constituição não detalha o conteúdo dessas prestações (benefícios) e o regime 

jurídico das contribuições, ela remete tal tarefa ao legislador infraconstitucional. 

 Uma vez editada essa regulação legal, que completa o sentido e alcance da 

norma constitucional, essas normas inferiores passam a integrar o âmbito de 

proteção do direito fundamental à previdência social. Assim, leis supervenientes que 

restrinjam de algum modo o âmbito de proteção desse direito fundamental estão 

sujeitas ao controle dos limites aos limites dos direitos fundamentais. 

                                                     
6 Art. 5º (...);XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados 
e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma 
que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; (...)   XIII - é 
livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que 
a lei estabelecer;     
7  Cita-se, aqui, o artigo 201, caput, da Constituição Federal: Art. 201. A previdência social será 
organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação 
obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma 
da lei, a: I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade 
avançada; II - proteção à maternidade, especialmente à gestante; III - proteção ao trabalhador em 
situação de desemprego involuntário; IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos 
segurados de baixa renda; V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou 
companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º. (...) 
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 Como limites ao poder de restringir os direitos fundamentais, figuram o 

princípio da proporcionalidade e a categoria do núcleo essencial do direito 

fundamental.  

O princípio da proporcionalidade, oriundo do direito constitucional alemão e 

recepcionado pela doutrina e jurisprudência pátrias, constitui-se em importante 

instrumento limitador do excesso do poder de legislar. Sob esse prisma ele atua 

como elemento de proibição do excesso. O exame da proporcionalidade de uma 

medida restritiva de direito fundamental  comporta três fases. A primeira consiste na 

análise da idoneidade medida restritiva para o atingimento do fim colimado pelo 

legislador. Se a restrição imposta ao direito for realmente adequada para alcançar o 

resultado pretendido, atendido estará este primeiro critério. Evidentemente que esse 

fim almejado deve ser constitucionalmente legítimo. A segunda etapa diz respeito ao 

exame da necessidade da medida. Deve-se averiguar aqui se, dentre os meios 

idôneos à consecução do fim almejado, o legislador optou pelo menos gravoso. 

Havendo outro meio igualmente idôneo ao atingimento do objetivo colimado, mas 

menos restritivo ao direito afetado pela medida, a limitação ao direito fundamental 

não deve ser aceita como legítima. A terceira e última fase consiste na análise  da 

proporcionalidade em sentido estrito da medida restritiva. Efetua-se nessa fase a 

ponderação entre interesses conflitantes tendo em vista o equilíbrio entre os valores 

em jogo. Os fins de proteção a um bem ou direito perseguidos pelo legislador devem 

justificar as restrições ao direito afetado negativamente pela norma. Há uma espécie 

de análise de custo-benefício. A carga de restrição ao direito deve ser proporcional 

ao resultado obtido. 

Além dessa faceta de proibição de excesso, o princípio da proporcionalidade 

também atua no controle da atuação insuficiente do Estado na proteção dos direitos 

fundamentais. A deficiente atuação estatal pode ser controlada pelo judiciário com 

fundamento no princípio da proporcionalidade, de modo a compeli-lo a realizar a 

proteção constitucionalmente imposta. 

Há também a categoria dogmática do núcleo essencial a operar como limite à 

atuação estatal restritiva dos direitos fundamentais, a qual consiste na esfera 

intangível do direito, sobre a qual não pode incidir nenhuma restrição estatal. Não há, 

ainda, na doutrina e jurisprudência critérios uniformes para delimitar o núcleo 
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essencial, mas pode-se afirmar que essa definição se dá “a partir da relação entre 

diversas variáveis – e de todos os problemas que as cercam -, como o suporte fático 

dos direitos fundamentais (amplo ou restrito) e a relação entre os direitos e suas 

restrições (teorias externa ou interna)” (SILVA apud SARLET, 2020, p.414). 

A compreensão do princípio passa pela análise de dois problemas. O primeiro 

diz respeito ao objeto de proteção: a proteção do núcleo essencial diz respeito ao 

direito subjetivo individual ou a garantia objetiva? O outro relaciona-se ao valor da 

proteção: o núcleo essencial é um valor absoluto ou depende de sua confrontação 

com outros valores e bens? (CANOTILHO, 2003, p.459). 

Relativamente ao primeiro aspecto, a teoria objetiva considera que a proteção 

do núcleo essencial visa a resguardar a intangibilidade da norma objetiva do direito 

fundamental, e não a posição jurídica concreta do particular.  Conforme Salienta 

Mendes et al, “afirma-se que, não raras vezes, as posições individuais são drástica e 

radicalmente afetadas. A proteção do núcleo essencial subsiste, porém, se considera 

que o instituto restou protegido” (2008, p. 318). Objetiva-se, com essa teoria, 

resguardar a eficácia de um direito fundamental na sua globalidade (CANOTILHO, 

2003, p.459). 

 Por sua vez, a teoria subjetiva associa a proteção do núcleo essencial a 

posições jurídicas individuais, proibindo-se, em qualquer caso, a supressão de um 

direito subjetivo determinado. 

As duas teorias não são necessariamente excludentes. Nesse ponto, Alexy 

observa: 

 

Que o problema da garantia do conteúdo essencial seja provavelmente mais 

facilmente solucionável no âmbito de uma teoria objetiva que no âmbito de uma 

teoria subjetiva não é uma razão suficiente pra desprezar essa última. A natureza 

dos direitos fundamentais como direitos dos indivíduos milita, no mínimo, a favor 

de uma coexistência de uma teoria subjetiva e de uma teoria objetiva (2012, p. 

297). 

 

 Em sentido semelhante, Canotilho conclui que: 
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A solução do problema não pode reconduzir-se a alternativas radicais porque a 

restrição dos direitos, liberdades e garantias deve ter em atenção a função dos 

direitos na vida comunitária, sendo irrealista uma teoria subjetiva 

desconhecedora desta função, designadamente pelas consequências daí 

resultantes para a existência da própria comunidade, quotidianamente 

confrontada com a necessidade de limitação dos direitos fundamentais mesmo 

no seu núcleo essencial (ex.: penas de prisão longas para crimes graves, 

independentemente de se saber se depois do seu cumprimento restará algum 

tempo de liberdade ao criminoso). Todavia, a proteção do núcleo essencial não 

pode abdicar da dimensão subjectiva dos direitos fundamentais e daí a 

necessidade de evitar restrições conducentes à aniquilação de um direito 

subjetivo individual (ex.: proibição de prisão perpétua ou pena de morte, PIS estas 

penas violariam o núcleo essencial do direito á liberdade ou do direito à vida). 

 

No tocante ao segundo aspecto, o do valor da proteção, há também duas 

teorias. Para a teoria absoluta, o conteúdo essencial do direito fundamental pode ser 

fixado abstratamente, independentemente de qualquer situação ou circunstância 

concreta. Haveria um espaço previamente suscetível e outro insuscetível de 

limitação por parte do legislador. Por outro lado, a teoria relativa entende que a 

definição do núcleo essencial é feita somente diante do caso concreto, à vista dos 

fins da norma restritiva, mediante um processo de ponderação. 

Também aqui não deve haver espaço para a adoção cega de uma ou outra 

teoria, já que ambas apresentam fragilidades, como acentua Mendes et al (2008, p. 

317-318): 

 

É verdade que a teoria absoluta, ao acolher uma noção material do núcleo 

essencial, insuscetível de  redução por parte do legislador, pode converter-se, em 

muitos casos, numa fórmula vazia, dada a dificuldade ou até mesmo a 

impossibilidade, de se demonstrar ou caracterizar in abstracto a existência desse 

mínimo essencial. É certo, outrossim, que a ideia de uma proteção ao núcleo 

essencial do direito fundamental, de difícil identificação, pode ensejar o sacrifício 

do objeto que se pretende proteger. Não é preciso dizer também que a ideia de 

núcleo essencial sugere a existência clara de elementos centrais ou essenciais e 
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elementos acidentais, o que não deixa de apresentar significativos embaraços 

teóricos e práticos. 

Por seu turno, a opção pela teoria relativa pode conferir uma flexibilidade 

exagerada ao estatuto dos direitos fundamentais, o que acaba por 

descaracterizá-los como princípios centrais do sistema constitucional  

 

Fixadas essas bases, passa-se à análise específica do acórdão do Supremo 

Tribunal Federal prolatado na ADI 6096. 

 

7 A INCONSTITUCIONALIDADE DA ALTERAÇÃO DO ART. 103 DA LEI 8213/91 PELA 

LEI 13.846/2019 

 

 Como já dito, a MP 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019, alterou a norma 

do art. 103 da Lei 8.213/91, instituindo um prazo limitativo de 10 anos para o 

ajuizamento de demandas contra atos de indeferimento, cancelamento ou cessação 

de benefício previdenciário. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.096, 

a considerou inconstitucional esta modificação legislativa, porque ofensiva ao direito 

fundamental à previdência social. Chegou-se a essa conclusão a partir da utilização 

do princípio da proteção do núcleo essencial como limite à restrições impostas pelo 

legislador. Cita-se trecho da ementa do acórdão: 

 

6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, 

irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos 

do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento 

de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de 

relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial 

para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de 

rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o 

valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento 

do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito.  

7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso 

de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da 

República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não 
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preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso 

inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido 

o exercício do direito material à sua obtenção. 

 

O fundo de direito mencionado na ementa nada mais é do que é o conteúdo 

essencial do direito fundamental à previdência social, conforme se extrai do voto do 

relator, Ministro Edson Fachin, que se reportou ao voto do proferido pelo Ministro 

Luís Roberto Barroso no julgamento do RE 626.489: 

 

O i. Relator Ministro Roberto Barroso assentou que dispõe de caráter 

fundamental o direito ao benefício previdenciário (fundo do direito), a ser 

exercido a qualquer tempo, sem prejuízo do beneficiário ou segurado que se 

quedou inerte. Nesse sentido, padece de vício de inconstitucionalidade a 

disciplina legislativa que, limitando seu exercício a um prazo específico, 

compromete o direito material à concessão do benefício previdenciário. A 

propósito, veja-se trecho do voto condutor do acórdão:  

“6. O Regime Geral de Previdência Social (RGPS) constitui um sistema básico de 

proteção social, de caráter público, institucional e contributivo, que tem por 

finalidade segurar de forma limitada trabalhadores da iniciativa privada. A 

previdência social, em sua conformação básica, é um direito fundado na 

dignidade da pessoa humana, na solidariedade, na cidadania e nos valores 

sociais do trabalho (CF/88, art. 1°, II, III e IV), bem como nos objetivos da 

República de construir uma sociedade livre, justa e solidária, avançar na 

erradicação da pobreza e na redução das desigualdades sociais (CF/88, art. 3°, I 

e III). 7. Cabe distinguir, porém, entre o direito ao benefício previdenciário em si 

considerado – isto é, o denominado fundo do direito, que tem caráter 

fundamental – e a graduação pecuniária das prestações. Esse segundo aspecto 

é fortemente afetado por um amplo conjunto de circunstâncias sociais, 

econômicas e atuariais, variáveis em cada momento histórico. Desde a pirâmide 

etária e o nível de poupança privada praticado pelo conjunto de cidadãos até a 

conjuntura macroeconômica, com seu impacto sobre os níveis de emprego e 

renda. 8. Isso faz com que a definição concreta do sistema de previdência precise 

equacionar interesses por vezes conflitantes: dos trabalhadores ativos e dos 

segurados, dos contribuintes abastados e das pessoas mais humildes, da 
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geração atual e das futuras. Em linha de princípio, a tarefa de realizar esse 

complexo equilíbrio situa-se na esfera de conformação do legislador, 

subordinando-se à decisão política das maiorias parlamentares. Somente 

haverá invalidade se a escolha legislativa desrespeitar o núcleo essencial do 

direito em questão. Resta saber se a instituição do prazo ora analisado e a sua 

incidência sobre os benefícios já concedidos incorreu ou não nesse tipo de vício. 

9. Entendo que a resposta é negativa. No tocante ao direito à obtenção de 

benefício previdenciário, a disciplina legislativa não introduziu prazo algum. Vale 

dizer: o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a 

qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do 

beneficiário. Esse ponto é reconhecido de forma expressa no art. 102, § 1°, da Lei 

n° 8.213/1991, bem como em diversas passagens em que a referida lei apenas 

dispõe que o atraso na apresentação do requerimento fará com que o benefício 

seja devido a contar do pedido, sem efeito retroativo. Nesse sentido, 

permanecem perfeitamente aplicáveis as Súmulas 443/STF e 85/STJ, na medida 

em que registram a imprescritibilidade do fundo de direito do benefício não 

requerido”. (grifei)  

Por isso, o i. Ministro Roberto Barroso conclui que, na medida em que a 

decadência instituída pela MP 1.523-9/1997 faz referência à revisão de ato 

administrativo que deferiu o benefício, não há falar em inconstitucionalidade, 

pois atingida a pretensão de rever a forma de cálculo ou o valor final da 

prestação, isto é, a graduação econômica do benefício previdenciário, e não 

propriamente a de tê-lo concedido. Confira-se: 

 “10. A decadência instituída pela MP n° 1.523-9/1997 atinge apenas a pretensão 

de rever benefício previdenciário. Em outras palavras: a pretensão de discutir a 

graduação econômica do benefício já concedido. Como é natural, a instituição de 

um limite temporal máximo destina-se a resguardar a segurança jurídica, 

facilitando a previsão do custo global das prestações devidas. Em rigor, essa é 

uma exigência relacionada à manutenção do equilíbrio atuarial do sistema 

previdenciário, propósito que tem motivado sucessivas emendas constitucionais 

e medidas legislativas. Em última análise, é desse equilíbrio que depende a 

continuidade da própria Previdência, não apenas para a geração atual, mas 

também para as que se seguirão. 11. Com base nesse raciocínio, não verifico 

inconstitucionalidade na criação, por lei, de prazo de decadência razoável para o 

questionamento de benefícios já reconhecidos. Essa limitação incide sobre o 
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aspecto patrimonial das prestações. Não há nada de revolucionário na medida 

em questão. É legítimo que o Estado-legislador, ao fazer a ponderação entre os 

valores da justiça e da segurança jurídica, procure impedir que situações 

geradoras de instabilidade social e litígios possam se eternizar. Especificamente 

na matéria aqui versada, não é desejável que o ato administrativo de concessão 

de um benefício previdenciário possa ficar indefinidamente sujeito à discussão, 

prejudicando a previsibilidade do sistema como um todo. (...)” (grifei). 

 

A alteração do art. 103 da Lei 8213/91 pela Lei 13.846/2019 consistiu em 

imposição de prazo decadencial para a revisão do ato administrativo que indeferiu, 

cancelou ou cessou o benefício previdenciário. O relator, ministro Edson Fachin, 

considerou que, nessas hipóteses, transcorrido o prazo limitativo, o próprio núcleo 

essencial do direito  restaria fulminado: 

 

A decisão administrativa que indefere o pedido de concessão ou que cancela ou 

cessa o benefício dantes concedido nega o benefício em si considerado, de forma 

que, inviabilizada a rediscussão da negativa pela parte beneficiária ou segurada, 

repercute também sobre o direito material à concessão do benefício a 

decadência ampliada pelo dispositivo. 

 

Assim, concluiu o relator que a modificação legislativa seria 

constitucionalmente ilegítima, tendo sido acompanhado pela maioria dos ministros. 

Em síntese, para o Supremo Tribunal Federal o direito à previdência social é 

composto pelo direito ao benefício previdenciário em si considerado, pela graduação 

econômica das prestações, e, como decorrência lógica destes elementos, pelo direito 

às prestações e diferenças vencidas; mas somente o primeiro aspecto integra o 

núcleo essencial deste direito fundamental social, sendo, por isso, imune a eventuais 

tentativas do legislador de restringi-lo. 

A decisão da Corte, analisada sobre o prisma das teorias acerca do objeto de 

proteção do núcleo essencial, guarda relação com a teoria subjetiva. 

Pela ótica da teoria objetiva poder-se-ia argumentar que a instituição de prazo 

decadencial para a revisão de ato que indefere, cancela ou cessa o benefício não 

afetaria globalmente o direito à previdência social, que restaria íntegro nas normas 
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gerais e abstratas que o regulam, ainda que pontualmente alguns particulares 

pudessem ter seus direitos subjetivos concretamente afetados pelo prazo extintivo. 

Com base na teoria subjetiva, o princípio da proteção do núcleo essencial 

proíbe, em qualquer caso, a supressão de subjetivos individuais, que, no caso em 

exame, seriam os direitos dos indivíduos que seriam fulminados pela decadência. 

Sob outro enfoque, examinando-se o acórdão a partir das teorias sobre valor 

da proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais, verifica-se que ele 

guarda afinidade com a teoria absoluta, pois o Supremo Tribunal Federal fixou 

abstratamente o conteúdo essencial do direito fundamental à previdência social, 

estabelecendo previamente qual o espaço suscetível e qual o insuscetível de 

limitação pelo legislador: o direito ao benefício em si foi considerado intangível, 

enquanto os critérios e elementos de cálculo  do salário-de-benefício e da renda 

mensal do benefício são restringíveis pelo legislador. 

A adoção da teoria relativa implicaria na consideração de que o núcleo 

essencial do direito ao benefício previdenciário somente poderia ser definido no caso 

concreto, após ponderação com os fins com ele conflitantes perseguidos pela norma 

restritiva. 

Há, ainda, outros pontos que merecem abordagem. 

A Advocacia-Geral da União defendeu a constitucionalidade da norma sob o 

argumento de que a imposição do prazo decadencial para a revisão do ato que  

indefere,  cancela ou cessa benefício previdenciário não atingiria definitivamente o 

fundo do direito, pois o segurado poderia, a qualquer tempo, formular novo 

requerimento administrativo do benefício. 

O argumento, sob um exame pouco atento, poderia convencer. De fato, 

formulado novo requerimento administrativo após o prazo decadencial, o órgão 

previdenciário poderia acolher o pedido, o que aparentemente satisfaria o direito do 

segurado. Caso o pleito administrativo fosse negado, abrir-se-ia a possibilidade de 

o autor reingressar na justiça, contando-se, a partir daí, novo prazo decadencial 

decenal. 

O Tribunal, no entanto, corretamente rechaçou esse argumento. Consignou o 

relator em seu voto: 
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Ao contrário do que expõem o i. Presidente da República e a douta Advocacia-

Geral da União, a possibilidade de formalização de um outro requerimento 

administrativo para sua concessão, não assegura, em toda e qualquer hipótese, 

o fundo do direito, porque, modificadas no tempo as condições fáticas que 

constituem requisito legal para a concessão do benefício, pode, em termos 

definitivos, ser inviabilizado o direito de tê-lo concedido. É nesse sentido a 

interpretação doutrinária do i. Juiz Federal José Antônio Savaris, colacionada 

abaixo:  

 

“Poder-se-ia objetar à alegação de inconstitucionalidade que, sem embargo do 

transcurso do interregno decadencial, o fundo do direito não seria fulminado, 

visto que o segurado poderia renovar pedido de concessão do mesmo benefício. 

Desse modo, segue o raciocínio, apenas o direito às parcelas mensais que 

derivariam do direito afetado pelo indeferimento é que seria extinto pela 

decadência. De fato, aparentemente, seria possível conciliar o entendimento da 

Suprema Corte, de não extinção do fundo do direito pelo transcurso do tempo, 

com uma tal compreensão sobre os limites do alcance da nova regra 

decadencial. Ocorre que a argumentação não se presta a salvar a “nova 

decadência” do vício de inconstitucionalidade, porque um novo requerimento 

administrativo de concessão não asseguraria, para todo e qualquer caso, o 

recebimento do benefício, em face das alterações das condições de fato que 

constituem requisitos legais para a sua concessão. Isso fica ainda mais claro no 

caso dos atos de cessação ou cancelamento de benefício previdenciário, dado 

que o restabelecimento do benefício seria inviabilizado, em qualquer hipótese, 

em termos definitivos.” (SAVARIS, José Antônio. Inconstitucionalidade da 

decadência previdenciária da MP 871/2019. Alteridade, 2019) 

 

Realmente, considerando que a data de início dos benefícios previdenciários 

coincide, em princípio, com a data de entrada do requerimento administrativo8, nesse 

momento poderia ter ocorrido a perda da qualidade de segurado do indivíduo, o que 

inviabilizaria a concessão do benefício.  

                                                     
8 Ou em momento posterior, em razão do que a prática forense tem chamado de reafirmação da DER 
(data de  entrada do requerimento administrativo) 
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O relator cita, ainda, o didático exemplo em que, o segurado, impedido pelo 

prazo decadencial de revisar o ato de indeferimento de sua aposentadoria, vem a 

falecer; neste caso os dependentes não poderiam obter a pensão por morte, pois a 

concessão deste benefício dependeria da revisão  da negativa ao segurado para fins 

de reconhecimento, tanto da qualidade de segurado ao tempo do pedido de 

concessão quanto do direito adquirido ao benefício. 

Portanto, a possibilidade de formular novo requerimento administrativo após 

o prazo decadencial não garantiria o direito ao benefício. 

Por último, convém abordar o voto divergente do Ministro Marco Aurélio, que 

foi acompanhado por outros quatro ministros. 9  Em breve fundamentação, Sua 

Excelência, após citar o posicionamento do Tribunal no julgamento do citado RE 

626.489, afirmou o seguinte: 

 

Deve-se ter presente distinção considerados o direito à previdência social e o 

aspecto pecuniário das prestações. A decadência é aplicável à impugnação de 

ato a versar concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício, 

bem assim de decisão mediante a qual deferida, indeferida ou não concedida 

revisão. Inexiste prazo a ser observado em requerimento inicial do benefício, 

preservado o fundo do direito. 

Mostra-se pertinente que o legislador, visando resguardar a segurança jurídica, 

procure impedir sejam atos administrativos mantidos em discussão por período 

indefinido.  

Divirjo do Relator, para julgar improcedente o pedido. 

 

Parece claro que o voto divergente se assenta no fundamento de que o fundo 

de direito não teria sido atingido pela lei contestada, porque continuaria a inexistir 

prazo para a concessão inicial do benefício. 

Ora, uma coisa é o prazo (ou sua inexistência) para o requerimento 

administrativo de um benefício, e outra absolutamente diferente é o prazo (ou sua 

inexistência)   para   o   questionamento   do   ato   que  indefere   este   requerimento 

                                                     
9 O placar do julgamento foi 6 x 5 pela inconstitucionalidade da Lei 13.846/2019 no ponto em que 
alterou o art. 103 da Lei 8.213/91. 
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(SANTOS, 2016, p. 213). 

Sendo assim, mesmo inexistindo prazo para o segurado formular o 

requerimento administrativo, uma vez feito e indeferido tal requerimento, o 

transcurso de prazo imposto para a revisão deste ato administrativo atinge, sim, o 

fundo de direito, como exaustivamente foi exposto acima. 

Note-se que esse impreciso fundamento do voto do Ministro Marco Aurélio 

também aparece na ementa do acórdão prolatado no julgamento do RE 626.489 (e 

também no voto do seu relator, o Ministro Luís Roberto Barroso), a qual novamente 

se transcreve: 

 

RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. 

DECADÊNCIA.  

1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez 

implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo 

decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a 

concessão inicial do benefício previdenciário. (grifei) 

2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a 

revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança 

jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio 

financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.  

(...) 

 

Aliás, o Ministro Luís Roberto Barroso acompanhou o voto divergente do 

Ministro Marco Aurélio acima mencionado, prolatado no julgamento da ADI 6.096. 

Registra-se, em arremate, que, contra o acórdão objeto destes comentários, 

foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Supremo Tribunal Federal definiu com precisão os contornos do núcleo 

essencial do direito à previdência social, que, para a Corte, consiste tão somente no 
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direito ao benefício em si considerado, ou fundo de direito, sendo a ele alheios os 

critérios atinentes à graduação econômica do benefício. 

A decisão da Corte, analisada sobre o prisma das teorias acerca do objeto e 

do valor de proteção do núcleo essencial, aproxima-se dos fundamentos da teoria 

subjetiva e da teoria absoluta. 

Por considerar o direito à previdência social dotado de fundamentalidade 

formal e material, o Tribunal considera que o núcleo essencial desse direito é 

indisponível, inalienável e imprescritível, tendo rechaçado a possibilidade de 

imposição de prazo decadencial para a revisão do ato de indeferimento, 

cancelamento ou cessação de benefício previdenciário. 

O acórdão em análise tem grande relevância teórica e prática, na medida em 

que Supremo Tribunal Federal deu aplicação prática ao princípio da proteção do 

núcleo essencial dos direitos fundamentais, e encerrou o debate que ainda existia 

nos órgãos judiciários em relação à possibilidade de se impor prazo prescricional ou 

decadencial para a revisão de atos que indeferem requerimentos administrativos de 

benefícios previdenciários, cancelam ou cessam benefícios. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho se destina à análise do julgamento da Ação Declaratória de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.277/DF pelo Supremo Tribunal Federal - STF, na 

qual se discutiu a possibilidade de reduzir e restabelecer as alíquotas da 

Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS por ato do Poder Executivo Federal. O 

julgado reconhece a possibilidade de flexibilização do princípio da legalidade 

tributária em prejuízo ao sistema de proteção constitucional ao contribuinte. 

PALAVRAS-CHAVES: Ação Declaratória de Inconstitucionalidade. Princípio da 

legalidade tributária. Sistema de proteção constitucional ao contribuinte. 

 

ABSTRACT 

 

 The present study intends to analyze the judgment of the Declaratory Action of 

Unconstitutionality (ADI) No. 5,277 / DF by the Federal Supreme Court - STF, in 

which it is discussed the possibility of reducing and reinstating the Contribution to 

PIS / PASEP and to COFINS by act of the Federal Executive Power. The judgment 

recognizes the possibility of making the principle of tax legality more flexible to the 

detriment of the system of constitutional protection for taxpayers. 

KEYWORDS: Declaratory Action of Unconstitutionality. Principle of tax legality. 

Constitutional taxpayer protection system. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho se destina à análise do julgamento da Ação Declaratória 

de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.277/DF pelo Supremo Tribunal Federal – STF, 

na qual se discutiu a possibilidade de reduzir e restabelecer as alíquotas da 

Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS por ato do Poder Executivo Federal. 

Nesse contexto, a análise tem como objetivo principal responder ao seguinte 

questionamento: o STF assegurou a proteção aos direitos fundamentais do 

contribuinte? 

Para cumprir esse intento, apresentaremos a controvérsia, destacando atos 

legais envolvidos. Além disso, faremos uma breve exposição do julgado, 

sublinhando os seus principais fundamentos. 

Ao final, trataremos da questão central do julgado, analisando-o criticamente 

a partir da perspectiva da eficácia sistema de proteção constitucional ao 

contribuinte. 

 

2 APRESENTAÇÃO DO JULGADO E SEUS PRINCIPAIS FUNDAMENTOS 

 

A controvérsia discutida na ADI nº 5.277/DF foi a possibilidade de alteração 

de alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS por meio de decreto do 

poder executivo federal. 

A ADI nº 5.277/DF foi proposta pela Procuradoria-Geral da República – PGR, 

questionando, em síntese, a delegação legislativa feita ao Poder Executivo Federal 

para alterar as alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS por meio de 

decreto. Assim, especificamente, a referida ADIN buscava a declaração de 

inconstitucionalidade dos §§ 8º, 9º, 10 e 11 do art. 5º da Lei nº 9.718/98, os quais 

foram incluídos pela Lei nº 11.727/08. 

A partir dessa alteração legislativa, o Poder Executivo Federal, com base no 

art. 5º, § 4º, da Lei 9.718/98, poderia alterar as alíquotas de contribuição para o 

PIS/PASEP e para a Confins. 
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Na análise do caso, o Ministro Relator Dias Toffoli fundamentou seu voto na 

flexibilização do princípio da legalidade tributária, nos seguintes termos: 

Em suma, pode-se dizer, com base nos recentes precedentes da Corte e nos 

ensinamentos doutrinários, que a constitucionalidade da flexibilização do 

princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie 

tributária e à luz de cada caso concreto. Não existe, desse modo, ampla e 

irrestrita liberdade para o legislador realizar diálogo com o regulamento no 

tocante aos aspectos da regra matriz de incidência tributária. A possibilidade de 

haver a flexibilização do princípio deve ser interpretada com temperamento, 

caso contrário, haverá sério risco de sua banalização. 

 

O referido Ministro sustentou que o STF superou o dogma do princípio da 

legalidade estrita, permitindo o diálogo da lei tributária com o regulamento. Dessarte, 

não seria adequado falar em princípio da legalidade estrita, mas sim em princípio da 

legalidade suficiente. 

Esse entendimento foi embasado também nos seguintes precedentes da 

Corte Constitucional: 1) Recurso Extraordinário nº 343.446/SC; 2) Recurso 

Extraordinário nº 704.292/PR; 3) Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.697/DF; 

e 4) Recurso Extraordinário nº 838.284/SC. Nesses julgados, foi reconhecida a 

constitucionalidade da delegação legislativa para definição de aspecto quantitativo 

da matriz de incidência de determinadas espécies tributárias. 

No caso em questão, em síntese, o Ministro Relator destaca o caráter de 

extrafiscalidade3 da alteração da Lei nº 9.718/98, o que justifica a modificação de 

alíquotas pelo Poder Executivo. 

Desse modo, o Ministro Relator Dias Toffoli entendeu pela constitucionalidade 

dos dispositivos questionados na ADI nº 5.277/DF, conforme a parte dispositiva do 

seu voto: 

 

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação direta para dar 

interpretação conforme a Constituição Federal aos §§ 8º e 9º do art. 5º da Lei nº 

9.718/98, incluídos pela Lei nº 11.727/08, estabelecendo que as normas 

editadas pelo Poder Executivo com base nesses parágrafos devem observar a 

anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, c, do texto constitucional. 
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Em outras palavras, o Ministro Relator entendeu que é possível alterar as 

alíquotas de alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e à COFINS por meio de 

decreto, desde que se respeite o princípio da anterioridade nonagesimal, sendo 

acompanhado pela maioria do STF. 

Feita a descrição dos principais pontos do julgado, no próximo tópico, 

faremos a sua análise em face do sistema de proteção constitucional ao 

contribuinte. 

 

3 ANÁLISE DO JULGADO 

 

3.1 DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO CONTRIBUINTE 

 

Inicialmente, cumpre apresentar, de forma breve, o sistema de proteção 

constitucional ao contribuinte, para, em seguida, analisar se a decisão do Supremo 

Tribunal Federal conferiu proteção a esse sistema. 

A Constituição Federal construiu um verdadeiro sistema de proteção ao 

contribuinte em face do Estado, o qual está expresso nas limitações constitucionais 

ao poder de tributar, os quais são formadas por princípios e imunidades tributárias. 

A propósito, é importante ressaltar que “as limitações ao poder de tributar 

têm o objetivo de assegurar os direitos fundamentais do contribuinte, os quais, por 

conta disso, terão eficácia e aplicabilidade imediata, nos termos do art. 5, § 1º, 

da Constituição Federal”. (MINARDI, 2016, p. 72). 

No que se refere ao plano de eficácia dos direitos fundamentais, “estes 

possuem como principal efeito uma eficácia negativa, que limita o poder de tributar 

às situações expressamente previstas em lei”(CALIENDO, 2019, p. 206), como é o 

caso da vedação da criação e majoração de tributos sem lei. 

Sobre a eficácia negativa, segundo Paulo Caliendo (2019, p. 207), “esta se 

manifesta, promovendo basicamente dois efeitos, quais sejam, bloqueio e 

exclusão”. O primeiro garante proteção ao contribuinte por meio de bloqueio de 

condutas do Estado que possam violar os seus direitos fundamentais, enquanto 

o segundo promove a restrição do exercício da competência tributária, que deve 

observar os princípios tributários e imunidades. 
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Desse modo, pode-se afirmar que o poder constitucional de tributar dos 

entes políticos federativos possui uma clara limitação em decorrência dos direitos 

fundamentais do contribuinte. 

Dentre essas limitações ao poder de tributar, destaca-se o princípio da 

legalidade tributária, previsto no art. 150, I, da Constituição Federal, que é um dos 

princípios estruturantes do sistema constitucional tributário. 

Nesse contexto, é importante registrar que o princípio da legalidade está 

previsto também no art. 5º, II, da Constituição Federal. Assim, trata-se de um direito 

fundamental do cidadão-contribuinte, e como tal goza de eficácia imediata e direta. 

O princípio da legalidade tributária estabelece, de forma evidente e objetiva, 

que os entes federativos somente poderão exigir ou aumentar tributo por meio de 

lei em sentido formal. 

Em sintonia com a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional, em seu 

art. 97, I, reafirma o princípio da legalidade tributária ao estabelecer que somente a lei 

pode instituir ou aumentar tributo. “Efeito importe disso é que a relação jurídico-

tributária deve ser regida essencialmente pela lei”. (MACHADO, 2016, p. 199). 

Dessa maneira, o objetivo desse princípio é proteger o cidadão contra 

eventual exercício arbitrário do poder de tributar do Estado, “além de tutelar a ideia 

clássica de que só é legítima a cobrança de tributos autorizada pelo povo por meio 

de seus representantes eleitos, ou seja, com a participação do Poder Legislativo, 

que, atualmente, é considerado um direito subjetivo do contribuinte”. (MEYER-

PFLUG, NEVES, BAETA, 2012, p.61) 

Nesse contexto, é necessário compreender o conteúdo do princípio da 

legalidade tributária. Para Humberto Ávila (2012, p. 377), “a lei, em seu aspecto 

material, deve prever todos os elementos que compõem a matriz de incidência do 

tributo”. 

Aprofundando um pouco mais a noção do conteúdo do princípio da 

legalidade tributária, Aliomar Baleeiro (2010, p. 170), de forma didática, elenca: 

 

Instituir ou regular um tributo de forma válida, em obediência ao art. 150, I, da 

Constituição, supõe a edição de lei, como ato formalmente emanado do Poder Legislativo 
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da pessoa constitucionalmente competente (União, Estados, Distrito Federal ou 

Município) que, em seu conteúdo, determine:  

i. a hipótese da norma tributária em todos os seus aspectos ou critérios (material- 

pessoal, espacial, temporal); 

ii. os aspectos da consequência que prescrevem uma relação jurídico-tributária (sujeito 

passivo - contribuinte e responsável - alíquota, base de cálculo, reduções e adições 

modificativas do quantum a pagar, prazo de pagamento); 

iii. as desonerações tributárias como isenções, reduções, abatimentos, deduções de 

créditos presumidos, devolução de tributo pago e remissões; 

iv. as sanções pecuniárias, multas e penalidades, assim como a anistia; 

v. as obrigações acessórias em seu núcleo substancial; 

vi. as hipóteses de suspensão, exclusão e extinção de créditos tributários; 

vii. a instituição e a extinção da correção monetária do débito tributário. 

 

Com base nessas considerações doutrinárias, é possível sustentar que 

apenas a lei pode criar tributos, a qual deve trazer obrigatoriamente, em seu 

conteúdo, todos os seus elementos identificadores da matriz de incidência, como 

sujeito passivo, materialidade, base de cálculo, alíquota, etc. 

Nota-se que a cobrança de tributo tem como pressuposto necessário a 

existência de lei, o que, por sua vez, atrai a participação do Poder Legislativo, ou seja, 

nenhum tributo pode ser exigido sem a sua aprovação dos parlamentares, como 

legítimos representantes do povo. Assim, considerando ainda rigidez constitucional 

do Sistema Tributário Nacional, não se admite delegação dessa competência típica 

do Poder Legislativo. 

Nessa linha, Leandro Paulsen (2017, p. 129) afirmar que não é possível 

delegar competência legislativa ao Poder Executivo para criar tributo ou para 

realizar integração da norma tributária: 

 

Aliás, não há possibilidade de nenhuma delegação de competência legislativa 

ao Executivo para que institua tributo, tampouco para que integre a norma 

tributária impositiva, ressalvadas apenas as atenuações constitucionais que se 

limitam a permitir, relativamente a alguns poucos tributos expressamente 

indicados, a graduação de alíquotas nas condições e limites de lei (art. 153, § 1º) 

ou, simplesmente, sua redução ou restabelecimento (art. 177, § 4º, b). Essas 

hipóteses reforçam o entendimento de que, em todos os demais casos, nem 
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sequer atenuação será possível, restando vedada a integração da norma 

tributária impositiva pelo Executivo, que deve se limitar a editar os regulamentos 

para a fiel execução da lei. 

 

O referido entendimento de Leandro Paulsen é reforçado por Roque Antônio 

Carrazza (2015, p. 284), que, por sua vez, defende que “não se admite, no 

ordenamento constitucional tributário, delegação para ato infralegal de qualquer 

dos elementos dos tributos, haja vista que estes só podem ser definidos pela lei”. 

A partir da leitura dos autores acima, pode-se afirmar que, 

constitucionalmente, não é possível delegar competência legislativa em matéria 

tributária. 

Nesse quadro, questiona-se: o princípio da legalidade tributária admite 

flexibilização? Sim, é o que esclarece Luís Eduardo Schoueri (2019, p. 323): 

 

[...] a rigidez do Princípio da Legalidade encontra alguma mitigação na própria 

Constituição Federal. 

Isso se explica porque o próprio constituinte viu em certo tributos um veículo 

interessante para introduzir no ordenamento jurídico normas indutoras do 

comportamento dos contribuintes. Ou seja: desejou o constituinte que o Poder 

Executivo, dentro de certos limites, pudesse valer-se do tributo como um 

instrumento de intervenção no Domínio Econômico. 

 

Sendo assim, o princípio da legalidade tributária só pode ser relativizado nas 

estritas hipóteses definidas no próprio texto constitucional, quais sejam: 1) art. 153, 

§ 1º, da Constituição Federal, que estabelece que é facultado ao Poder Executivo 

alterar as alíquotas do dos impostos sobre importação de produtos estrangeiros (II), 

exportação de produtos nacionais ou nacionalizados (IE), produtos industrializados 

(IPI) e operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos e valores 

mobiliários (IOF); e 2) art. 177, § 4º, I, alínea “b”, da Constituição Federal, que permite 

a alteração da alíquota da CIDE-combustível. 

Nesse quadro, a Constituição Federal autoriza que o Poder Executivo altere, 

por meio de decreto, apenas alíquotas de tributos, que possuem natureza 

extrafiscal. 
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Sobre a utilização de decreto para definir alíquotas nas espécies tributárias 

acima, o professor Paulo Caliendo (2019, p. 146) ressalta: 

 

Os decretos ao alterarem as alíquotas possuem a eficácia de atos do Executivo 

com força de lei material, mesmo que submetidos os limites e as condições das 

leis ordinárias. Esta exceção se justifica pela necessidade do dinamismo 

governamental na regulação de setores econômicos dinâmicos, tais como a 

política industrial, financeira ou de comércio exterior. 

 

Em relação às atenuações ao princípio da legalidade tributária, previsto na 

Constituição Federal, o Aliomar Baleeiro (2010, p. 146) faz um importante destaque: 

 

Observa-se que, na Constituição, as exceções à legalidade são meras 

atenuações à rigidez do princípio. A Constituição expressamente enumera as 

hipóteses em que o Poder Executivo, dentro dos limites previamente traçados 

em lei, numerus clausus, poderá graduar as alíquotas do imposto. Não admite 

a Constituição outras exceções, nem tampouco que elas se estendam às bases 

de cálculo ou à eleição do responsável tributário, mormente do substituto. 

 

De acordo com ensinamentos doutrinários acima, é importante frisar que a 

alteração das alíquotas dos tributos supramencionados só pode ser feita dentro das 

condições e situações estabelecidas pela Constituição Federal, as quais são 

restritas, e, por isso, não admitem alargamentos. 

Desse modo, o STF, ao flexibilizar o princípio da legalidade tributária, criou 

uma verdadeira fissura num dos principais pilares do sistema de proteção 

constitucional ao cidadão- contribuinte, como veremos melhor no subtópico a 

seguir. 

 

3.2 A FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E O SISTEMA 

DE PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO CONTRIBUINTE 

 

Conforme visto, o princípio da legalidade tributária é a pedra angular do 

sistema tributário, porque se trata de um princípio da estruturante do Sistema 
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Tributário Constitucional, sendo ainda um direito fundamental do cidadão-

contribuinte. 

Como consequência do princípio da legalidade tributária, a matriz de 

incidência de qualquer tributo deve ter previsão em lei, o que inclui o aspecto 

quantitativo do imposto, no qual se insere, além da base de cálculo, a definição de 

alíquota. “É importante frisar que o princípio da legalidade tributária a assegurar ao 

contribuinte pagar apenas os tributos criados por lei”. (MINARDI,2016, p. 76). 

Desse modo, a admissão da flexibilização da legalidade tributária pelo STF 

viola a Constituição Federal, porque fragiliza o sistema de proteção ao contribuinte, 

especificamente o que dispõe o art. 153, § 1º, da Constituição Federal. 

Como destacado acima, o princípio da legalidade tributária só pode ser 

relativizado apenas nas hipóteses definidas na Constituição Federal. É o que 

defende Hugo de Brito Machado (2015, p. 214-215), segundo o qual “o princípio da 

legalidade tributária é uma limitação ao poder de tributar, por isso, não há outras 

exceções, além das previstas no texto constitucional”, que se referem, 

exclusivamente, à majoração de alíquotas de tributos, nos termos do art. 153, § 1º, 

e do art. 177, § 4º, ambos da Constituição Federal. 

Assim, admitir a flexibilização do princípio da legalidade tributária fora das 

hipóteses constitucionais, significa também flexibilizar o sistema de proteção ao 

cidadão- contribuinte, o que contraria a própria Constituição Federal. 

É importante lembrar que a violação ao princípio da legalidade tributária 

implicará na inconstitucionalidade ou ilegalidade do ato normativo, haja vista que a 

legalidade tributária foi tratada, na Constituição Federal, como uma importante 

garantia constitucional do cidadão 

Sobre a violação do princípio da legalidade no ordenamento jurídico 

brasileiro, Luís Eduardo Schoueri (2019, p. 322) faz um importante alerta: 

 

Forma crescente de desrespeito ao Princípio da Legalidade que deve ser 

apontada é quando o próprio Legislativo – com o beneplácito de parte dos 

tribunais – abriu mão de seu dever de tratar, sem qualquer interferência do 

Poder Executivo, da matéria tributária. A Constituição Federal não prevê tal 

delegação. Ao outorgar ao Poder Executivo o poder para definir o alcance da 
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tributação, ofende o Poder Legislativo o princípio da separação dos poderes, 

acarretando perda da liberdade e da segurança jurídica do contribuinte. 

 

Conforme se extrai da lição de Luís Eduardo Schoueri, o princípio da 

legalidade tributária não admite o exercício de juízo de conveniência e oportunidade, 

porque o referido princípio exige que a lei defina todos os aspectos para a 

tributação, o que não aconteceu na lei objeto da ADI nº 5.277/DF. 

A flexibilização do princípio da legalidade, quando o Poder Legislativo, 

“confere ao arrepio da Constituição Federal, faculdade para o Poder Executivo 

definir elemento do aspecto quantitativo do tributo, viola não só a segurança 

jurídica, mas também a liberdade do contribuinte”. (SCHOUERI, 2019, p. 326). 

Quais são as consequências desse precedente para relação jurídico-

tributária? A primeira é o enfraquecimento da força normativa constituição e, 

consequentemente, do cidadão-contribuinte em relação ao poder de tributar do 

Estado, que ficará em situação de vulnerabilidade jurídica. 

Por fim, fica claro que essa flexibilização é uma forma de restrição à eficácia 

dos direitos fundamentais do contribuinte, o que contraria o sistema de proteção ao 

contribuinte, criado pela Constituição Federal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Indubitavelmente, a relação jurídico-tributária é protegida pela Constituição 

Federal por meio da consagração de direitos fundamentais do contribuinte, entre os 

quais, o de pagar apenas tributos criados por lei, como expressão do princípio da 

legalidade tributária. 

Contudo, observa-se que o julgamento da ADI nº 5.227/DF é um  marco 

na jurisprudência tributária do STF em relação à violação de direitos 

fundamentais do contribuinte, porque flexibilizou o princípio da legalidade 

tributária para além do autorizado pela Constituição Federal. 
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RESUMO 

 

 O vertente estudo destina-se a analisar brevemente o julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 5.135, que tem como requerente a Confederação Nacional 

Da Indústria – CNI e Relatoria do Ministro Roberto Barroso. O julgamento possuía 

dois enfoques, sendo o foco deste trabalho a análise das alegadas implicações de 

que haveria, por meio do dispositivo impugnado, restrição a direitos fundamentais 

do contribuinte, contrariando as súmulas n. 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal 

Federal, além de ofensa aos princípios do devido processo legal, da livre iniciativa e 

liberdade profissional, além da proporcionalidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Fundamentais dos Contribuintes; CDAs; Protesto.  

 

ABSTRACT 

 

This paper is intended to briefly study the judgment of the Direct Action of 

Unconstitutionality n. 5,135, whose applicant is the “Confederação Nacional Da 

Indústria – CNI and Rapporteurshipthe to Minister Roberto Barroso. The judgment 

had two approaches, the focus of this work being the analysis of the alleged 

implications that there would be, by means of the contested provision, restriction to 

the taxpayer's fundamental rights, contrary to precedents ns. 70, 323 and 547 of the 

Federal Supreme Court, in addition to violating the principles of due legal process, 

free enterprise and professional freedom, in addition to proportionality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente comentário a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal busca 

analisar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.135, que tem 

como requerente a Confederação Nacional Da Indústria – CNI, e amicus curiae 

Confederação Nacional Do Comércio De Bens, Serviços E Turismo – CNC e a 

Confederação Nacional Do Sistema Financeiro – CONSIF; e amicus curiae em favor 

da constitucionalidade do dispositivo o Estado de São Paulo, Estado De Minas Gerais, 

Confederação Nacional Dos Municípios – CNM. 

Referida confederação questiona a constitucionalidade do parágrafo único do 

artigo 1º da Lei nº 9.492/1997, incluído pela Lei nº 12.767/2012, que possui a 

seguinte redação (BRASIL, 1997): 

 

Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o 

descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de 

dívida. 

Parágrafo único.  Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de 

dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das 

respectivas autarquias e fundações públicas. (Incluído pela Lei nº 12.767, de 

2012) 

 

Os fundamentos que subsidiavam seu pleito possuíam dois enfoques. Um 

primeiro, que versava sobre a inconstitucionalidade formal; e um segundo, que 

tratava sobre inconstitucionalidade material da norma.  

A inconstitucionalidade material seria por ofensa ao devido processo 

legislativo (arts. 59 e 62 da Constituição Federal) e à separação de poderes (art. 2º 

da Constituição Federal), eis que, segundo alegava, “o dispositivo impugnado foi 

inserido, por emenda, em medida provisória que versava sobre o serviço público de 

energia elétrica (a MP nº 577/2012, convertida na Lei nº 12.767/2012) e, logo, sem 

guardar pertinência temática” (BRASIL, 2016). 
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A alegada inconstitucionalidade material, por outro lado, tinha relação com o 

fato de que seria o protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA, previsto no dispositivo 

legal questionado, uma sanção política.  

Isso implicaria em restrição a direitos fundamentais do contribuinte, 

contrariando, ainda, as súmulas n. 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal, além 

de ofensa aos princípios do devido processo legal, da livre iniciativa e liberdade 

profissional, além da proporcionalidade. 

O rito processual adotado no julgamento foi o da Lei 9.868/1999 (BRASIL, 

1999). As autoridades que emanaram referido dispositivo legal questionado se 

manifestaram nos autos pugnando por sua constitucionalidade. A Presidência do 

Congresso Nacional alegou que “os artigos 59 e 62 da Lei Maior preveem 

expressamente a possibilidade de o Congresso apresentar emendas às medidas 

provisórias submetidas à sua apreciação, sem exigir pertinência com a matéria 

tratada no texto original” (BRASIL, 2016). Por outro lado, quanto à 

inconstitucionalidade material, aduziu que “o preceito questionado confere ao ente 

público a mesma prerrogativa que possuem os particulares, de modo a atender aos 

princípios da isonomia, da proporcionalidade e da eficiência” (BRASIL, 2016). 

A Presidência da República seguiu o mesmo sentido do que fora alegado pela 

Presidência do Congresso Nacional. Alegou, outrossim, que “o protesto de CDA não 

representa sanção política e não viola quaisquer direitos fundamentais garantidos 

aos contribuintes, harmonizando-se com os princípios da isonomia, da eficiência e 

da economicidade e com o dever de cobrança e arrecadação efetiva de tributos, 

requisito da responsabilidade na gestão fiscal” (BRASIL, 2016). 

Por fim, a Procuradoria-Geral da República opinou no sentido de que a ação 

sequer fosse conhecida, pois a petição não teria impugnado, na íntegra, o dispositivo 

aplicável à espécie, que incluiria o próprio caput, além do parágrafo único 

questionado. 

 

2 DA ANÁLISE DO CASO 

 

Buscar-se-á analisar o presente caso sob o enfoque da alegada ofensa a 

direitos fundamentais do contribuinte.  
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Apesar disso, antes, será traçada breve análise sobre o primeiro ponto da 

alegada inconstitucionalidade do dispositivo em questão, atinente à ofensa ao 

procedimento legislativo. 

É que, entre os temas versados na petição inicial que propôs a ADI n. 5.135, 

tem-se que a MP 577 (BRASIL, 2012), que foi convertida na Lei n. 12.767 de 2012 e 

que acabou por modificar a Lei n. 9.492/1997, objeto do presente estudo, tinha por 

objetivo principal tratar sobre a “extinção das concessões de serviço público de 

energia elétrica e a prestação temporária do serviço, sobre a intervenção para 

adequação do serviço público de energia elétrica”.  

Assim, em tese, a MP em questão não deveria versar sobre temática diversa 

daquela a que se propunha, sob pena de incorrer no que se denominou “contrabando 

legislativo” (BRASIL, 2015).  

Entretanto, no caso concreto, incidiu na espécie o que restou definido também 

em julgamento de outra Ação Declaratória de Inconstitucionalidade. É que o Supremo 

Tribunal Federal, no âmbito da ADI n. 5.127, determinou “com efeitos ex nunc, não 

ser compatível com a Constituição a apresentação de emendas sem relação de 

pertinência temática com medida provisória submetida a sua apreciação”  (BRASIL, 

2015).  

Dessa forma, em razão da modulação dos efeitos da decisão, eventuais MPs 

aprovadas antes do julgamento da ADI 5.127, ainda que nelas houvesse 

“impertinência temática” (ou contrabando legislativo), não seriam consideradas 

inconstitucionais. Assim, seguindo esta lógica, a Medida Provisória n. 577 de 2012, 

que foi convertida na Lei n. 12.767 de 2012, tendo sido aprovada antes do julgamento 

da ADI 5.127, não incidiu em inconstitucionalidade formal.  

No que concerne às discussões referentes a ofensa a direitos fundamentais, 

estas estariam centradas no aspecto de que o protesto de CDAs representaria 

sanção política e, em assim sendo, acabariam por restringir “de forma 

desproporcional os direitos fundamentais dos contribuintes ao devido processo 

legal, à livre iniciativa e ao livre exercício profissional, imposta, de forma indireta, para 

pressioná-los a quitar seus débitos tributários” (BRASIL, 2016). 

Os Direitos e Garantias Fundamentais foram consagrados, no âmbito da 

Constituição Federal de 1988, a partir de seu art. 5º (BRASIL, 1988).  
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A análise de tais direitos, sob a perspectiva de sua evolução, ao menos como 

a doutrina os enxergam atualmente, é apontada ora como “dimensões”, ora como 

“gerações” de direitos fundamentais (DIMOULIS, MARTINS, 2020, p. 36). 

Críticas surgiram ao segundo termo, gerações, em razão de seu conceito 

delimitar uma “falsa impressão da substituição gradativa de uma geração por outra” 

(SARLET, 2020, p. 315). Ademais, aponta-se também que “tal opção terminológica (e 

teórica) é bastante problemática, já que a ideia das gerações sugere uma 

substituição de cada geração pela posterior” (DIMOULIS, MARTINS, 2020, p. 37). 

Assim, em sentido oposto ao que pode delimitar eventual definição conceitual 

da expressão gerações, o reconhecimento progressivo de novos direitos tem caráter 

cumulativo e de complementariedade (SARLET in. SARLET, MARINONI, MITIDIERO, 

2020, p. 315). 

De início, analisa-se o princípio do devido processo legal, tido por malferido 

pelo autor da ADI. A alegação tem por enfoque que as Fazendas Públicas disporiam 

de meios próprios para cobrança de créditos tributários, entre eles as ações de 

execução fiscal. 

Como crítica a esse aspecto, tem-se que, de fato, o devido processo legal 

aparenta ser malferido pela utilização, pelas Fazendas Públicas, do instrumento de 

protesto para cobrança de créditos tributários. É que, diferentemente do que ocorre 

em uma ação de execução fiscal, por exemplo, o protesto não permite a discussão 

da validade da cobrança. De fato, não há, no âmbito do protesto, qualquer rito 

procedimental1 no qual as partes possam se manifestar, o que impossibilitaria ao 

contribuinte discutir, no âmbito do cartório, a sua validade ou valor cobrado, por 

exemplo.  

Ainda nessa esteira, outro fundamento apontado pelo autor da ADI seria de 

que o dispositivo questionado malferiria o princípio da livre iniciativa e da liberdade 

profissional. A discussão em questão remonta ao aspecto de que a publicidade dada 

                                                     
1 Nesse sentido, por exemplo, tratam os autores Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco: (...) 
cogita-se de devido processo legal quando se fala de (1) direito ao contraditório e à ampla defesa, de 
(2) direito ao juiz natural, de (3) direito a não ser processado e condenado com base em prova ilícita, 
de (4) direito a não ser preso senão por determinação da autoridade competente e na forma 
estabelecida pela ordem jurídica (MENDES; BRANCO, 2018). 
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ao protesto redundaria em restrições de crédito, por exemplo, inviabilizando as 

atividades comerciais.  

O julgamento considerou que não houve ofensa ao princípio constitucional em 

questão. A sanção política 2 apontada, com base na ofensa à livre iniciativa, não teria 

sido constatada no julgamento porque, segundo se entendeu, o protesto não 

representaria grande restrição a direitos, eis que seria ele “eventual e indireto”, 

deixando de atingir os núcleos essenciais de tais princípios. 

Contudo, entende-se que, malgrado o STF tenha considerado indireta, a 

restrição que o protesto ocasiona às atividades empresariais é frontal. De fato, é 

patente que anotações de débito em cadastros de devedores redundam, 

invariavelmente, em negativas de créditos pelas instituições financeiras, que fazem 

tal análise para aumentar sua proteção em face de inadimplências. 

Em outro julgamento, também no âmbito da Suprema Corte, entendeu-se que 

“no sistema brasileiro (...) a fase de cobrança extrajudicial restringe-se à notificação 

do contribuinte para que pague voluntariamente seu débito (...) Aliás, é firme a 

jurisprudência desta Corte no sentido de que cabe ao Fisco cobrar seus créditos 

mediante via da execução fiscal, vedando-lhe que a substituta por mecanismos 

indiretos” (BRASIL, 2011).  

Ou seja, havia no STF precedentes que possuíam conclusões (aparentemente) 

diversas da que se chegou por meio do julgamento da ADI 5.135. Em referidos 

julgamentos, como se viu, a posição das Fazendas Públicas, enquanto detentoras de 

mecanismos próprios para cobrança de seus créditos, foi considerada suficiente, 

vedando-se instrumentos outros, mormente aqueles que causassem embaraços à 

plena continuidade das atividades comerciais do contribuinte.   

Por fim, no que diz respeito à violação ao princípio da proporcionalidade3 , 

também se concluiu pela ausência de qualquer ofensa a ele. 

                                                     
2  O autor Leandro Paulsen conceitua tal termo da seguinte forma: As sanções políticas são as 
restrições impostas aqueles que são devedores de tributos, de modo a dificultar ou mesmo a 
inviabilizar o exercício das suas atividades, como instrumento de pressão (PAULSEN, 2014, p.1.119). 
3 “Tendo em vista esses riscos, procura-se solver a questão com base nos outros elementos do 
princípio da proporcionalidade, enfatizando-se, especialmente, o significado do subprincípio da 
necessidade. A proporcionalidade em sentido estrito assumiria, assim, o papel de um controle de 
sintonia fina (Stimmigkeitskontrolle), indicando a justeza da solução encontrada ou a necessidade de 
sua revisão” (MENDES; BRANCO, 2018). 
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O autor da ADI considerou que os protestos de CDAs seriam “inadequado[s]” 

para que fosse possível alcançar as finalidades do instituto e, ainda, seria 

‘desnecessário” (BRASIL, 2016), eis que as Fazendas Públicas teriam meios próprios 

(e menos gravosos) para satisfazer seus créditos. 

O julgamento, por outro lado, considerou, no âmbito da adequação, o seguinte: 

seria, sim, o protesto mecanismo pertinente para as CDAs, pois possibilitaria ele 

maior publicidade do descumprimento das obrigações tributárias (BRASIL, 2016). 

Por outro lado, no que diz respeito à necessidade 4 , também estaria ele 

atendido: o protesto seria a medida menos gravosa ao contribuinte, pois este deixaria 

de sofrer as típicas restrições das execuções fiscais, bem assim os entes públicos 

teriam a favor de si a facilidade e economicidade de buscar o pagamento de tais 

tributos (BRASIL 2016). 

Apesar de tais fundamentos esposados quando do julgamento, deve-se 

ponderar que a prática comercial diverge do que se aponta como “alcance indireto” 

dos efeitos do protesto.  

É que é patente que a inscrição em cadastros de devedores impossibilita, na 

quase totalidade das vezes, tomadas de crédito, por exemplo, que foi um dos 

argumentos que respaldavam ofensa a direitos fundamentais apontados pelo autor 

da ADI. 

Ademais, de fato há, em favor dos entes públicos, mecanismo específico (e 

que inclusive lhe é favorável) para cobrança de créditos tributários. Ou seja, há 

aparente desequilíbrio entre a possibilidade de os entes públicos terem a seu favor o 

protesto de CDAs e os contribuintes ficarem “à mercê” de tal possibilidade sem, no 

entanto, poderem realizar qualquer tipo de impugnação, senão através do 

ajuizamento de ações que questionem a idoneidade do protesto em questão. 

 

 

 

 

                                                     
4  “Algo semelhante é válido para a máxima da necessidade. Ela exige que, dentre dois meios 
aproximadamente adequados, seja escolhido aquele que intervenha de modo menos intenso” (ALEXY, 
2017, p. 590).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O julgamento da ADI 5.135 versou sobre dois aspectos distintos. Um deles, o 

formal, revelava-se suficiente para possibilitar o acolhimento da ação e, por 

consequência, a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo supracitado. 

É que o “contrabando legislativo” (BRASIL, 2015) no caso em comento foi 

patente: houve clara inserção de tema impertinente (protesto de CDAs) no âmbito de 

Medida Provisória que tratava, entre outros temas, da extinção das concessões de 

serviço público de energia elétrica e a prestação temporária do serviço. 

Ademais, não se revelou proporcional a possibilidade de a Fazenda Pública ter 

a seu favor, além das ações de execução fiscal, o instrumento de protesto, que é 

tipicamente aplicável às relações privadas. No caso concreto, evidenciado ficou que 

o protesto age como uma forma de coação do contribuinte, na esteira da própria 

definição da Suprema Corte através das Súmulas 705, 3236, e 5477. 

Por outro lado, de fato revela-se o protesto medida favorável às Fazendas 

Públicas no que concerne à economicidade e eficiência, razão pela o Supremo 

Tribunal Federal, sopesando os princípios, optou pelo que fosse mais benéfico à 

coletividade e não ao contribuinte isoladamente. 

No entanto, sopesados os fundamentos de ambas as partes, e diante da 

possibilidade de os entes públicos levarem a protesto créditos tributários em relação 

aos quais o contribuinte sequer apresentou defesa (ferindo o devido processo legal), 

entende-se que o protesto de CDAs malfere direitos fundamentais. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da 
Silva. 2ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2017. 
 
BRASIL. Lei n. 9.492 de 10 de setembro de 1997. Define competência, regulamenta 
os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá 
outras providências. Brasília. Disponível em: 
                                                     
5 É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo. 
6 É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. 
7  Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache 
mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. 



 
Pablo Savingy di Maranhão Vieira Madeira | 211 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9492.htm. Acesso em: 20 de junho de 
2021. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 5135. Relator Ministro Roberto Barroso. 
Julgamento: 09/11/2016 Publicação: 07/02/2018. Disponível em: 
<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4588636>. Acesso em 
21 de junho de 2021 
 
BRASIL. Lei n. 9.868 de 10 de novembro de 1999. Dispõe sobre o processo e 
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de 
constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Brasília. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9868.htm>. Acesso em 20 de junho de 
2021 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n. 591.033. 
Relatora Ministra Ellen Gracie. Julgamento: 17/11/2010 Publicação: 25/12/2011. 
Disponível em: < 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2631680>. Acesso em 21 
de junho de 2021. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 5127. Relator Ministra Rosa Weber. 
Julgamento: Julgamento: 15/10/2015 
Publicação: 11/05/2016. Disponível em: 
<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4580410>. Acesso em 21 
de junho de 2021. 
 
BRASIL. Medida Provisória Nº 577, De 29 De Agosto De 2012. Dispõe sobre a 
extinção das concessões de serviço público de energia elétrica e a prestação 
temporária do serviço, sobre a intervenção para adequação do serviço público de 
energia elétrica, e dá outras providências. Brasília. Disponível em: < 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Mpv/577.html>. 
Acesso em 20 de junho de 2021 
 
DIMOULIS, Dimitri. MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 7ª 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2020 
 
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional. 13ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. – (Série 
IDP) ebook 
 
PAULSEN, Leandro. Direito Tributário. Constituição e Código Tributário à luz da 
doutrina e da jurisprudência. 16ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora; 
ESMAFE, 2014 
 
SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de 
Direito Constitucional. 10ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2020. 
 



 



 

15. O PROCESSO ESTRUTURAL E SEUS CONTORNOS NO STF: UMA ANÁLISE DA 

ADPF Nº 709/DF 

  

https://doi.org/10.36592/9786581110703-15  

Joaquim Ribeiro de Souza Junior 
 

RESUMO 

 

A pesquisa pretende expor aspectos do Acórdão prolatado pelo plenário do Supremo 

Tribunal Federal em 05 de agosto de 2020 que deferiu medidas cautelares no âmbito 

da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 709. Particularmente, 

analisa se, em razão de suas características, esta decisão da Suprema Corte, pode 

ser considerada uma decisão estrutural. O método é hipotético-dedutivo, partindo-

se de um problema e eleição de hipótese. Quanto aos procedimentos, a pesquisa é 

bibliográfica e documental, considerando que foram reunidas e analisadas 

produções de texto de caráter científico e decisões judiciais. O procedimento 

denominado estudo de caso, também foi utilizado. À guisa de objetivo geral tem-se 

a análise das diversas características que fazem com que o referido julgamento da 

Suprema Corte seja considerado uma decisão estrutural. São expostos o conceito, a 

origem e as principais características do processo estrutural. Reflete-se acerca das 

peculiaridades, premissas e cautelares do mencionado Acórdão. Ao fim, resta 

confirmada integralmente a hipótese inicial, uma vez que, por buscar implementar 

um novo estado de coisas ideal que supere um problema estrutural, de forma 

gradativa e mediante a elaboração e implementação de um plano compatível com os 

valores constitucionais, além de se desenvolver em procedimento bifásico e flexível, 

com forte apelo à consensualidade e atipicidade de medidas coercitivas, o Acórdão 

prolatado pelo Supremo Tribunal Federal determinando medidas cautelares no bojo 

da Arguição de Descumprimento de Preceitos Fundamentais pode ser considerado 

uma decisão estrutural. 

PALAVRAS-CHAVE: Processo Estrutural. Decisão Estrutural. ADPF 709. 
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ABSTRACT 

 

The research intends to expose aspects of the decision rendered by the plenary of 

the Federal Supreme Court on August 5, 2020, which granted precautionary measures 

in the scope of the Allegation of Non-compliance with Fundamental Precept 709. In 

particular, it analyzes whether, due to its characteristics, this decision of the Supreme 

Court, can be considered a structural decision. The method is hypothetical-deductive, 

starting from a problem and choice of hypothesis. As for the procedures, the search 

is bibliographical and documentary, taking which scientific text productions and 

judicial decisions were gathered and analyzed. The procedure called case study was 

also used. As a general objective, there is an analysis of the various characteristics 

that make the aforementioned Supreme Court judgment considered a structural 

definition. The concept, origin and main characteristics of the structural process are 

exposed. It reflects on the peculiarities, premises and injunctions of the judgment. In 

the end, the initial hypothesis remains fully confirmed, since, by implementing a new 

ideal state of affairs that overcomes a structural problem, gradually and through the 

implementation and implementation of a plan compatible with constitutional values, 

in addition to developing in a two-phase and flexible procedure, with strong appeal 

to consensuality and atypical nature of coercive measures, a prolific ruling by the 

Federal Supreme Court determining precautionary measures in the context of the 

Allegation of Non-compliance with Fundamental Precepts can be considered a 

structural decision. 

KEYWORDS: Structural Process. Structural Injuction. ADPF 709. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende tecer considerações acerca do Acórdão 

prolatado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em 05 de agosto de 2020 que, 

corroborando decisão monocrática anterior do Ministro Roberto Barroso, deferiu 

medidas cautelares no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental 709. Especificamente, pretende-se avaliar se esta decisão da Suprema 

Corte, em razão de suas peculiaridades e características intrínsecas, pode ser 



 
Joaquim Ribeiro de Souza Junior  | 215 

 

 

considerada uma decisão estrutural. 

Protocolada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) em 

litisconsórcio ativo com seis partidos políticos (PSB, PSOL, PCdoB, Rede, PT e PDT), 

a ADPF nº 709 solicita a construção de barreiras sanitárias que impeçam a entrada 

de pessoas externas em terras indígenas habitadas por povos isolados ou de recente 

contato, bem como almeja a retirada dos invasores que já ocupam esses espaços. 

Requer ainda que o atendimento do Subsistema de Saúde Indígena do SUS seja 

ofertado a todos indígenas do país, mesmo aos não aldeados ou que residem em 

áreas não demarcadas. A aludida ação também visa compelir a União a elaborar um 

plano de enfrentamento do COVID-19 para os povos indígenas brasileiros. 

Passadas mais de três décadas da promulgação da Constituição Federal, o 

Brasil ainda possui um sério déficit na concretização de direitos fundamentais, 

sobretudo em relação aos direitos prestacionais que exigem uma atuação positiva 

do Estado com a finalidade de reduzir desigualdades, promovendo uma existência 

digna para todas as pessoas. 

Diante da omissão dos demais poderes, em especial do Poder Executivo das 

três esferas federativas, o Poder Judiciário tem sido frequentemente acionado no 

sentido de concretizar direitos fundamentais, efetivando políticas públicas que, a 

priori, não seriam de sua responsabilidade institucional.  

No entanto, verifica-se que o Poder Judiciário, ao tentar implementar direitos 

fundamentais sociais, tem utilizado, via de regra, as técnicas processuais 

tradicionais, moldadas para a solução de casos individuais. A área da saúde acaba 

sendo o exemplo mais emblemático. Dezenas de cidadãos ingressam com ações 

individuais diariamente, solicitando que um juiz lhe assegure tratamentos, 

medicamentos e assistências diversas. Em razão disso, a concretização de direitos 

acaba não atendendo à isonomia de forma plena, pois a definição do “mínimo 

existencial” em matéria de direitos fundamentais é questão controvertida. 

O microssistema do processo coletivo é, sem dúvida, um instrumento de 

efetivação de direitos prestacionais aos hipossuficientes, uma vez que, atendendo 

ao princípio da isonomia, permite maior racionalidade e distribuição equânime de 

bens e serviços ao cidadão. 

No entanto, via de regra, o processo coletivo não tem sido uma ferramenta 
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efetiva para a implementação de direitos prestacionais. Isso decorre do fato de que, 

nesse âmbito, tem-se priorizado a discussão da consequência do problema, ou seja, 

a ausência de concretização dos direitos sociais. Não se tem enfrentado a causa 

desse problema que é a não elaboração e implementação de um plano que concretize 

gradativamente essas prestações, de forma com compatível com a realidade 

econômica e social da sociedade.  

Ao julgar tais processos, os juízes têm emanado ordens para efetivar direitos, 

sem preocupação com os condicionantes financeiros, econômicos, sociais e 

culturais que dificultam essa implementação. No entanto, a realidade se impõe e 

esses ignorados obstáculos impedirão que a decisão judicial se concretize. 

Faz-se imprescindível destacar que a Constituição Federal é imperativa e 

bastante generosa em direitos fundamentais. Significa dizer que, no Brasil, o Poder 

Judiciário não detém a alternativa de não intervir na realização desses direitos 

prestacionais. Considerando que o texto constitucional é dotado de normatividade, 

os juízes devem agir sempre que provocados, tutelando direitos não implementados. 

A questão central passa a ser, portanto, não a intervenção jurisdicional em si, 

mas sim a forma dessa intervenção. Ao implementar direitos sociais os magistrados 

podem estabelecer uma ordem, impondo obrigações de fazer, sem se preocupar com 

o caminho ou com o plano para que esses direitos sejam concretizados. Caso 

escolha essa via, a decisão judicial tenderá à inefetividade por ignorar os aspectos 

econômicos, sociais e culturais que impedirão sua implementação.  

A outra alternativa seria o envolvimento do Poder Judiciário na elaboração e 

implementação de um plano de médio ou longo prazo para alteração do 

funcionamento da instituição burocrática, pública ou privada, cujo comportamento 

causa, fomenta ou viabiliza o litígio estrutural. Essa participação judicial ocorreria 

mediante providências sucessivas que garantissem que os resultados visados 

seriam alcançados. Só nessa hipótese haveria a implementação de medidas 

estruturais pela via do processo estrutural. 

Portanto, adjetivar o processo estrutural de instrumento fomentador de 

ativismo judicial é um equívoco. As alternativas ao processo estrutural parecem ser 

instrumentos bem mais invasivos de intervenção do Poder Judiciário em políticas 

públicas, posto que prescindem do cuidado deste com os condicionantes 
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econômicos, sociais e culturais que bordejam o litígio, bem como, permitem 

tratamentos díspares para situações análogas, rompendo o princípio da isonomia. 

Em razão desses fatores, elege-se como tema da presente pesquisa as 

medidas estruturais estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 709. 

Parte-se, a título de problematização, do seguinte questionamento: quais 

aspectos fazem com que o Acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento das medidas cautelares requeridas na ADPF 709 seja considerado uma 

decisão estrutural? 

Atribui-se à pesquisa o objetivo geral de analisar se o Acórdão prolatado pelo 

STF determinando medidas cautelares no bojo da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental 709 pode ser considerado uma decisão estrutural. 

A título de primeiro objetivo específico, pretende-se expor as principais 

peculiaridades e premissas do caso discutido na Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental 709, além de apresentar as principais medidas cautelares 

determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. 

Estabelece-se, como segundo objetivo específico, o de expor o conceito, a 

origem e as principais características do processo estrutural, incluindo a noção de 

problema estrutural e as técnicas de tutela jurisdicional pertinentes. 

À guisa de terceiro objetivo específico, almeja-se explicar quais 

características qualificam como decisão estrutural o Acórdão prolatado pelo 

Supremo Tribunal Federal no julgamento de medidas cautelares solicitadas nos 

autos da ADPF 709. 

Atribui-se ao problema a seguinte hipótese inicial: por buscar implementar um 

novo estado de coisas ideal que supere um problema estrutural, de forma gradativa 

e mediante a elaboração e implementação de um plano compatível com os valores 

constitucionais, além de se desenvolver em procedimento bifásico e flexível, com 

forte apelo à consensualidade e atipicidade de medidas coercitivas, o Acórdão 

prolatado pelo Supremo Tribunal Federal determinando medidas cautelares no bojo 

da Arguição de Descumprimento de Preceitos Fundamentais pode ser considerado 

uma decisão estrutural. 

No que tange à metodologia deste trabalho, quanto à finalidade, será 
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desenvolvida uma pesquisa do tipo básica estratégica, uma vez que o intuito 

principal é aprofundar o conhecimento científico sobre o tema. No entanto, espera-

se que o conhecimento científico produzido possa servir para solução de casos 

práticos. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa será descritiva e exploratória, uma vez que 

pretende expor o conhecimento científico já produzido sobre o assunto, ao tempo em 

que pretende fomentar novas compreensões. 

A abordagem será qualitativa, uma vez que, para a solução do problema de 

pesquisa não será priorizado método estatístico ou matemático, mas sim a análise 

valorativa dos textos coletados. 

O método será o hipotético-dedutivo, uma vez que a pesquisa partirá de um 

problema e eleição de hipótese. Em seguida serão colecionados textos científicos e 

documentos cuja análise permita confirmar ou refutar a hipótese. 

Quanto aos procedimentos, a pesquisa será bibliográfica e documental, 

considerando que serão reunidas e analisadas produções de texto de caráter 

científico. Também será adotado o procedimento denominado como estudo de caso, 

uma vez que serão analisados aspectos da ADPF 709 em trâmite junto ao Supremo 

Tribunal Federal. 

 

2 ANÁLISE DO CASO: A ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL N° 709 - DISTRITO FEDERAL  

 

Passar-se-á agora a tratar da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental n° 709. Na ocasião de seu julgamento, o Supremo Tribunal Federal 

confirmou, no dia 5 de agosto de 2020, por maioria, a cautelar deferida parcialmente, 

em 8 de julho de 2020, pelo Ministro Roberto Barroso, Relator da matéria em apreço. 

 

2.1 PECULIARIDADES DO CASO 

 

A ADPF n° 709 fora proposta pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil 

– APIB, pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, pelo Partido Socialismo e Liberdade 

– PSOL, pelo Partido Comunista do Brasil – PC do B, pelo Rede Sustentabilidade – 
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Rede, pelo Partido dos Trabalhadores – PT e pelo Partido Democrático Trabalhista – 

PDT. Tais requerentes visam atribuir ao Poder Público atos comissivos e/ou 

omissivos que agravam a situação de vulnerabilidade de povos indígenas no 

contexto na pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), requerendo, desta 

forma, determinadas medidas em sede cautelar. 

O caso fora considerado urgente, de modo que se procedeu à intimação do 

Exmo. Sr. Presidente da República, do Exmo. Sr. Procurador-Geral da República e da 

Advocacia-Geral da União para se manifestarem em 48 horas, postergando-se a 

apreciação inaudita altera pars da cautelar em apreço. 

A decisão cautelar fora proferida parcialmente, abrindo-se, em seguida, prazo 

para a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a Procuradoria Geral da República 

e a Defensoria Pública da União se manifestarem. Ato contínuo, fora deferido o 

ingresso, como amicus curiae, das seguintes entidades e instituições: Conselho 

Indigenista Missionário CIMI; Conectas Direitos Humanos, Associação de Direitos 

Humanos em Rede e Instituto Socioambiental ISA; Defensoria Pública da União; 

Movimento Nacional de Direitos Humanos - MNDH; Conselho Indígena Tapajós 

Arapiuns CITA e Terra de Direitos; Comissão Guarani Yvyrupa CGY; União dos Povos 

Indígenas do Vale do Javari – UNIVAJA. 

 

2.2 PREMISSAS DO CASO 

 

Impende destacar, previamente à análise das medidas cautelares 

determinadas, as premissas que lastrearam a decisão em comento para a sua melhor 

compreensão. Nesse sentido, observa-se que o Supremo Tribunal Federal se utilizou 

das seguintes premissas: os princípios da precaução e da prevenção, no que 

concerne à proteção à vida e à saúde; a necessidade de diálogo institucional entre o 

Judiciário e o Poder Executivo, em matéria de políticas públicas decorrentes da 

Constituição; e a imprescindibilidade de diálogo intercultural, em toda questão que 

envolva os direitos de povos indígenas. 

Em relação aos princípios da precaução e da prevenção, cumpre frisar que os 

requerentes sustentam que a intensificação da pandemia causada pelo Coronavírus 

traz consigo a possibilidade de extermínio em massa de povos indígenas que, 
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naturalmente, já possuem baixa imunidade. Tal situação evidencia o risco ao direito 

à vida e à saúde, de modo que, seja qual for a decisão tomada pelo Supremo Tribunal 

Federal, deve ela estar pautada pelos princípios supracitados. Assim sendo, eventual 

dúvida deve ser resolvida por meio da adoção de medidas mais protetivas de que se 

disponha, vedando-se aquelas cuja segurança seja incerta.  

No que se refere à necessidade de diálogo institucional, tal providência se 

justifica pelo fato de que a matéria na qual a decisão será proferida se completa por 

meio de informações oriundas de diversos setores e órgãos tanto do Poder Executivo 

como do Poder Judiciário. Portanto, levando em consideração a complexidade do 

tema, é fundamental a mobilização de variadas instituições e agentes, com expertise 

técnica e experiência em suas respectivas áreas de atuação.  

A necessidade de diálogo institucional se justifica pelo fato da decisão 

cautelar ser tomada levando-se em consideração informações inconclusas, face à 

urgência que o caso demanda. Nesse sentido, as medidas propostas pelos 

requerentes reclamam a atuação conjunta de diversas instituições e agentes com 

expertise técnica e experiência adequadas para uma atuação coerente com as 

peculiaridades da matéria em apreço. É compreensível que o Supremo Tribunal 

Federal não disponha de absolutamente todos os meios para estabelecer posições 

que extrapolam suas capacidades institucionais. Por isso há a necessidade do 

referido diálogo institucional, uma comunicação entre órgãos do Poder Executivo e 

o Poder Judiciário, para que o resultado seja o mais consensual possível.   

  Além do mencionado diálogo institucional, não se pode olvidar a premente 

necessidade de se tomar qualquer decisão atinente aos povos indígenas com a 

participação destes. O diálogo intercultural é capaz de auxiliar para a mais acertada 

tomada de decisão, tendo em vista que cada comunidade possui características e 

costumes próprios. 

 

2.3 MEDIDAS CAUTELARES ADOTADAS  

 

Convém a análise das medidas cautelares requeridas em favor tanto dos 

povos indígenas em isolamento, quanto dos povos indígenas de recente contato e 

que foram concedidas em sede de decisão monocrática do Ministro Relator Roberto 
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Barroso, sendo referendada pelo plenário do Pretório Excelso, na Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental n° 709. 

  

I. Barreiras sanitárias 

 

Tal medida foi concedida e tomou por base diretrizes internacionais da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e da Comissão IDH. Observa-se que os 

povos indígenas, em razão de seu parco contato com a sociedade urbana, são 

naturalmente mais vulneráveis imunologicamente. Dessa maneira, barreiras que 

impeçam que pessoas de fora adentrem territórios e ponham em risco de 

extinção toda uma comunidade com a contaminação pelo Coronavírus é de 

grande conveniência.    

 

II. Sala de Situação 

 

A constituição de Sala de Situação também foi deferida e objetiva melhor 

realizar a gestão dos efeitos da pandemia causada pelo Coronavírus no que tange 

aos povos indígenas. Na verdade, com a criação da Sala de Situação, o Poder 

Judiciário objetiva implementar judicialmente norma federal que não está sendo 

observada pelo Poder Executivo.  

Há que se ressaltar que também fora requerida a participação na Sala de 

Situação de representantes dos povos indígenas, um membro do Ministério Público 

Federal e um membro da Defensoria Pública da União. Saliente-se que, a solicitação 

da participação dos povos indígenas está embasada na Convenção 169 da OIT, 

norma com status supralegal que determina que os serviços de saúde devem ser 

planejados e administrados em cooperação com os povos indígenas e que o Estado 

deve assegurar a existência de instituições e mecanismos apropriados para 

administrar os programas que afetam tais povos.  

Isto posto, entende-se que a acolhida do pedido de participação dos povos 

indígenas na Sala de Situação não é o caso interferência do Poder Judiciário em 

matéria de política pública, mas sim, de modo semelhante ao visto quando da criação 
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da sala em questão, de implementação de normas já aprovadas, contudo, não 

aplicadas.  

 

III. Retirada de invasores 

 

Elucidam os requerentes da citada ação judicial que há a necessidade de se 

retirar determinados grupos das terras indígenas. Tais grupos, por sinal violentos, 

permanecem nestas terras de forma ilegal, com o intento de executar atividades 

ilícitas, tais como o desmatamento, a extração de madeira e o garimpo ilegal. E, para 

agravar a situação, no contexto da pandemia, tais grupos representam vetores de 

contágio de doenças.  

Levando em conta tais justificativas, a cautelar foi deferida, determinando a 

inclusão, no Plano de Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 para os Povos 

Indígenas (infra), de medida emergencial de contenção e isolamento dos invasores 

em relação às comunidades indígenas ou de providência alternativa apta a evitar o 

contato.  

 

IV. Extensão dos serviços do Subsistema de Saúde Indígena do SUS a todos os 

indígenas no Brasil 

 

A respeito da abrangência do atendimento do Subsistema de Saúde 

Indígena do SUS, argumentam os autores da arguição que o atendimento é 

recusado aos indígenas urbanos (não aldeados) e aos indígenas aldeados, 

residentes em terras indígenas, cuja demarcação e homologação ainda não foram 

concluídas pelo Poder Público.  

Levando em conta que a situação apresentada fere os direitos dos indígenas, 

a cautelar foi deferida no sentido de determinar a imediata extensão dos serviços do 

Subsistema Indígena de Saúde aos povos aldeados situados em terras não 

homologadas. Entretanto, a cautelar fora deferida parcialmente no que se refere à 

extensão dos serviços mencionados aos indígenas urbanos (não aldeados), que 

somente serão atendidos caso não tenham condições de acesso ao SUS geral. 
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V.   Elaboração e monitoramento de Plano de Enfrentamento da COVID-19 para 

os Povos Indígenas Brasileiros 

 

Fora também requerido o deferimento de medida cautelar visando a 

determinação de elaboração e monitoramento de um plano de enfrentamento da 

COVID-19 para os povos indígenas brasileiros, a despeito do já existente “Plano de 

Contingência Nacional para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus em Povos 

Indígenas”.  

Em vista disso, fora deferido parcialmente a cautelar determinando à União a 

elaboração de um plano de enfrentamento à COVID-19 para os povos indígenas 

brasileiros, com a participação do Conselho Nacional de Direitos Humanos, de 

representantes das comunidades indígenas, bem como do apoio técnico da 

Fundação Oswaldo Cruz e do Grupo de Trabalho de Saúde Indígena da Associação 

Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO. 

 

2.4 FUNDAMENTOS JURÍDICOS RELACIONADOS AO PROCESSO ESTRUTURAL: 

ORIGEM, CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS  

 

O tema das técnicas processuais para a tutela dos direitos é um ponto 

fundamental para a compreensão do processo estrutural. Atualmente, o processo 

não é mais visto como simples formalismo. A ideia de que o processo não deve estar 

conectado aos problemas reais da sociedade não é mais adequada. Ao contrário, o 

processo deve ser visto como instrumento de atuação na realidade e não terá 

nenhuma serventia se não conseguir dar conta dos problemas da vida concreta 

(ARENHART, OSNA, JOBIM, 2021). 

Tal premissa é importante, pois ajuda a entender que a necessidade de 

produção de referencial teórico seguro sobre o processo estrutural surgiu da 

experiência empírica. Essa teorização é recente e ainda está se consolidando no 

Brasil. No entanto, a experiência empírica e intuitiva do processo estrutural, não é tão 

recente. Não por outro motivo se afirma que esse sub-ramo do direito processual 

civil surgiu da prática para a teoria, sendo que “o processo estrutural é uma novidade 

teórica no Brasil, mas juízes, membros do Ministério Público e outros atores 
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processuais já o realizam, faz tempo, intuitivamente” (VITORELLI, 2021c, p. 11) 

 

2.4.1 ORIGEM 

 

Ao tratar do surgimento da structural injuntion, Owen Fiss (2017) delineia dois 

modelos de tutela jurisdicional – o modelo “solução de controvérsias” e o modelo 

“reforma estrutural”. O modelo “solução de controvérsias” seria mais tradicional e 

serviria para solucionar conflitos privados, com partes individualizadas que não 

conseguem solucionar o impasse e procuram um terceiro que solucionará a questão. 

O Poder Judiciário seria, portanto, a institucionalização desse terceiro. 

Em contrapartida, o modelo “reforma estrutural” tem como premissa que as 

principais ameaças aos valores constitucionais não partem dos indivíduos, mas sim 

de organizações de grande porte, públicas ou privadas, sendo que tais ameaças não 

serão eliminadas sem que as referidas organizações sejam reestruturadas. Tal 

modelo visaria, portanto, reestruturar a burocracia de organizações de grande porte 

que ameaçassem valores constitucionais. 

Em outro trabalho, Owen Fiss (2021) acrescenta que a structural injunction 

nasce da tentativa de implementação do que restou decidido pela Suprema Corte 

Americana no caso  Brown v. Board of Education of Topeka (de 1954). Esta histórica 

decisão considerou inconstitucional as divisões raciais entre estudantes brancos e 

negros em escolas públicas dos Estados Unidos da América. Até então, o 

entendimento consolidado albergava essa segregação. Basta lembrar o precedente 

da mesma Suprema Corte no caso Plessy v. Ferguson de 1896. O reconhecimento da 

constitucionalidade dessa divisão consistia  o próprio fundamento jurídico que 

validava a segregação racial naquele País em locais públicos, transportes e etc. 

No mesmo sentido Jobim (2021) argumenta que: 

 

Os tempos passaram e a doutrina construída nos Estados Unidos do separate 

but equal, fortalecida pelo julgamento do caso Plessy v. Ferguson, não mais se 

sustentava frente aos avanços que os direitos dos negros ganhavam, dia a dia, 

na sociedade. Era tempo de mudanças, e a Suprema Corte deveria intervir. Um 

dilema era certo: modificar uma orientação centenária que segregava brancos e 
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negros seria algo viável se a Corte assim o dissesse? 

A resposta à pergunta veio com a chegada de momento tão esperado: o 

julgamento do caso Brown v. Board of Education of Topeka. Foi nele que, 

finalmente, o sistema de segregação racial foi amplamente discutido e 

rechaçado pelos Justices integrantes da Suprema Corte estadunidense, 

fulminando a doutrina até então dominante naquele país. Contudo, sabia-se que, 

possivelmente, pouca efetividade haveria naquela decisão se não tivesse o 

Tribunal tomado medidas necessárias ao seu cumprimento, criando-se, assim, o 

que Owen Fiss denominou de structural reform, expressão que foi traduzida por 

“medidas estruturantes”, ou seja, uma nova forma de adjudication, na qual os 

valores constitucionais são preenchidos pelos juízes que, conscientes da 

estrutura burocratizada do Estado, devem apontar soluções para a efetividade da 

decisão judicial.  

 

Não seria exagero pontuar que essa viragem constitucional da Suprema Corte 

Americana representou o nascimento do processo estrutural que surgiu como uma 

forma característica de litigância constitucional e teve seu auge na década de 60 

quando foi ampliado para incluir instituições como a polícia, presídios, hospícios, 

instituições para pessoas com deficiência e etc (FISS, 2007). Em seguida, tornou-se 

tão amplo quanto o Estado moderno, começando a perder legitimidade nas décadas 

de 70 e 80, em especial com a adoção da política do neoliberalismo durante o 

governo do ex-presidente Ronald Regan. 

 

2.4.2 CONCEITOS 

 

Não se consegue conceituar processo estrutural de forma dissociada à 

definição de litígio coletivo, processo coletivo, problema estrutural, litígio estrutural 

e decisão estrutural (DIDDIER JR, ZANETI JR E OLIVEIRA, 2021). Faz-se 

imprescindível a apreensão de cada uma destas concepções, sob pena de não se 

obter o real significado e alcance deste instituto que constitui objeto do presente 

estudo. 

Verifica-se o litígio coletivo quando uma das partes do conflito é um grupo de 

pessoas que atuam enquanto sociedade. Seu envolvimento se dá enquanto grupo e 
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não em razão de situações individualizadas e peculiares. O próprio litígio já surge 

sem que haja, por parte do adversário desse grupo, uma atuação específica contra 

pessoas individuais. Nesses termos, segundo Vitorelli (2021c, p. 26), o litígio coletivo 

“é o conflito existente na realidade, que envolve uma multiplicidade de sujeitos, os 

quais compõem um grupo, uma sociedade, envolvida no conflito enquanto tal, não 

como um feixe de interesses individuais”. 

Já o processo coletivo é a técnica processual que o ordenamento jurídico de 

um país disponibiliza a um legitimado para que, na qualidade de substituto 

processual, busque a tutela dos direitos coletivos da sociedade. A técnica da 

coletivização surgiu em razão da necessidade de tutelar novos direitos, quase 

sempre complexos e multipolares, como o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, dentre outros (PASQUALOTTO, 2021). Esses novos interesses 

protegidos juridicamente mostraram a necessidade de se pensar em um novo 

processo civil que acomodasse em segundo plano os valores do processo tradicional 

(ARENHART, OSNA, 2021). 

Por sua vez, um problema é definido como estrutural quando se verifica um 

estado de coisas desestruturado, caracterizado por uma situação de ilicitude 

permanente, necessitando, portanto, de uma reestruturação (DIDDIER JR, ZANETI JR 

E OLIVEIRA, 2021). Nota-se que, existindo a desconformidade, sua resolução não 

surgirá instantaneamente de uma decisão judicial que se limite a impor determinada 

medida. Ao contrário, a reestruturação só será possível com a elaboração e 

implementação de um plano que preveja a transição do estado de desconformidade 

para um novo status compatível com os valores constitucionais. 

Há relevante controvérsia doutrinária quanto à necessidade dessa 

desorganização estrutural advir, ou não, de uma situação de ilicitude para que o 

problema possa ser definido como estrutural. Diddier Jr, Zaneti Jr e Oliveira (2021, p. 

427) ensinam que “o problema estrutural não necessariamente se assenta na noção 

de ilicitude e, quando eventualmente nela se assenta, não se confunde, ele mesmo, 

com as situações ilícitas que dela advêm”. Citam o exemplo do fechamento de uma 

unidade fabril causando situação de desemprego em massa numa determinada 

comunidade como exemplo de problema estrutural, não ilícito. 

Em sentido contrário, ao definir processo estrutural, Edilson Vitorelli (2021c, p. 
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64) sustenta que essa técnica processual coletiva visa  “a reorganização de uma 

estrutura burocrática, pública ou privada, que causa, fomenta ou viabiliza a 

ocorrência de uma violação pelo modo como funciona, originando um litígio 

estrutural”. A definição de problema estrutural, nessa concepção, pressupõe uma 

violação ao ordenamento jurídico em vigor. 

Em razão dessa e de outras dificuldades, parte da doutrina defende que não 

se deve teorizar um conceito de problema estrutural, sendo preferível trabalhar as 

características do mesmo. Nesse sentido, Arenhart, Osna e Jobim (2021, p. 60) 

explicam que:  

 

De todo modo, é por isso que não soa adequado pensar em um conceito para os 

processos (ou para os problemas) estruturais. A sua multiformidade torna difícil 

que, por meio de um único conceito, consiga-se abarcar várias realidades que, 

eventualmente, sejam muito diferentes. Prefere-se, assim, trabalhar a partir das 

características do problema enfrentado, comprendendo que, para cada uma 

delas, deve o processo predispor de instrumentos adequados a absorver e lidar 

com tais realidades. 

 

 De qualquer forma, o importante é que fique assimilada a ideia de que a partir 

do problema estrutural ocorrem litígios oriundos da forma como determinada 

estrutura burocrática opera, seja ela pública ou privada. O funcionamento da 

estrutura é o próprio problema estrutural e tratar apenas dos seus efeitos não trarão 

resultados efetivos. 

 

2.4.3 CARACTERÍSTICAS 

 

Ao examinar as características do processo estrutural, Diddier Jr, Zaneti Jr e 

Oliveira (2021) distinguem as características típicas, mas não essenciais, daquelas 

que seriam essenciais e, consequentemente, imprescindíveis. No rol das primeiras 

estão a “multipolaridade” (p. 433), a “coletividade” (p. 435) e a “complexidade” (p. 

433). Já as características essenciais são: “o enfrentamento de um problema 

estrutural, a implementação de um estado de coisas ideal, o procedimento bifásico e 

flexível e a consensualidade” (p. 438). 
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Priorizando-se a análise das características essenciais, tem-se que, essa 

aludida técnica processual tem como objeto a discussão de um problema estrutural, 

onde o próprio modo de funcionamento de determinada estrutura viole valores 

constitucionais.  

Outro atributo fundamental é o intuito de promover a transição de um estado 

de desconformidade para um novo estado de coisas ideal (NUNES, 2021). O objetivo 

desse modelo não é preservar o status quo, mas sim criar um novo status quo que 

esteja em maior conformidade com os princípios da Carta Magna (FISS, 2021). 

A flexibilização procedimental também é traço essencial dessa técnica 

processual. Sabe-se que processo adequado é aquele apto a entregar de forma 

efetiva a tutela jurisdicional. De outra parte, os litígios estruturais podem variar 

bastante, quer em complexidade, quer em multipolaridade. Por conseguinte, é 

impossível prever um caminho procedimental que atenda a todos os infinitos tipo de 

litígios estruturais. Variando o objeto da ação e a característica do litígio, variam 

também as adaptações procedimentais necessárias à proteção do bem da vida 

(VIOLIN, 2021). 

Em razão da falta de rito próprio, aplica-se o procedimento comum do Código 

de Processo Civil. Porém, tal fator não impede a flexibilização procedimental 

necessária ao processo estrutural (DIDDIER JR, ZANETI JR E OLIVEIRA, 2021). Ao 

contrário, o ordenamento faculta essa flexibilização em diversos dispositivos quer 

facultando a adaptação ao caso, quer permitindo o fracionamento da resolução de 

mérito, quer permitindo a celebração de negócios jurídicos processuais, quer 

autorizando a adoção de medidas executivas atípicas (artigos 7º, 139, IV, 190, 297, 

300, 327 354, parágrafo único, 356 e 536, § 1º, todos do CPC). 

Nessa perspectiva, Diddier Jr, Zaneti Jr e Oliveira (2021, 438) esclarecem que: 

 

as técnicas de flexibilização previstas expressamente em certos dispositivos, a 

consensualidade e a possibilidade de utilização de técnicas processuais 

previstas em procedimentos especiais tornam o procedimento comum do CPC 

um circuito propício para a tramitação de processos estruturais 

 

Outra técnica de flexibilização procedimental comumente utilizada em 
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processos estruturais é a delegação de atividades executivas para entidades 

específicas. Isso porque, enquanto nos processos tradicionais prevalece a 

imposição de medidas, no processo estrutural deve prevalecer a construção dialética 

das medidas, a partir de um amplo debate (VIOLIN, 2013). 

No mesmo sentido, Jobim (2016, 232) argumenta que: 

 

No direito processual brasileiro, a base normativa para a execução das decisões 

estruturais, necessariamente atípica, decorre da combinação do art. 139, IV, com 

o art. 536, § 1º, ambos do CPC. Os dispositivos são cláusulas gerais executivas, 

das quais decorre para o órgão julgador o poder de promover a execução de suas 

decisões por medidas atípicas. 

 

Em razão disso, umas das técnicas atípicas que podem ser utilizadas quando 

do cumprimento de decisões estruturais é a criação de entidades de natureza privada 

ou mista, que implementarão, parcial ou totalmente, o plano constante na decisão 

judicial ou no termo de autocomposição. São as chamadas claim resolution facilities 

(CABRAL, ZANETI JR, 2019). 

Outra estratégia de flexibilização procedimental é a atenuação do princípio da 

congruência. Como regra, “deve haver correlação entre pedido e sentença, sendo 

vedado ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra 

petita) do que foi pedido” (NERY JÚNIOR, 2018). 

Ocorre que, o processo estrutural tem como escopo a passagem de um estado 

de desconformidade para um novo estado de coisas ideal. Isso exige a execução 

estruturada de condutas, razão pela qual, nem sempre será possível ao autor prever, 

na ocasião do ajuizamento da ação, todas as condutas que o réu precisará adotar 

para alcançar esse estado ideal. Em casos tais, deve ser permitido ao magistrado se 

libertar dos pedidos das partes (ARENHART, OSNA, JOBIM, 2021). Não é incomum 

que, nos litígios estruturais se perceba a necessidade de novas posturas a serem 

adotadas pelo réu no curso do procedimento. 

Nesse mesmo sentido, faz-se imprescindível que o processo estrutural adote 

mecanismos de abertura democrática, com a utilização de instrumentos de 

participação ampla, tais como o amicus curiae, audiências públicas, dentre outros. 
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Essa abertura é de suma importância considerando a multipolaridade desses casos, 

bem como da potencialidade de que as decisões neles proferidas, atinjam grande 

número de pessoas. 

É fundamental, portanto, garantir a legitimidade democrática da tutela 

jurisdicional nesse tipo de litígio e uma das formas de se garantir essa legitimidade 

é justamente dando voz aos grupos eventualmente atingidos (JOBIM, 2018). 

A técnica de maleabilidade formal também pode se fazer presente na fase 

probatória (SOUZA JUNIOR, 2021). A multiplicidade de fatos sobre a qual recairá 

atividade probatória certamente exige um olhar diferenciado dos operadores do 

direito. É que, além dos meios tópicos, podem ser utilizados outros meios probatórios 

como a prova por amostragem, a estatística, dentre outras. Diddier Jr, Zaneti Jr e 

Oliveira (2021) citam o esclarecedor exemplo de um processo estrutural que vise 

promover adequação do calçamento de determinada cidade às normas de 

acessibilidade. Em tal hipótese, não será exigível a realização de perícia em todas as 

calçadas da cidade, bastando a realização de prova pericial numa amostra 

representativa. 

Outro traço fundamental do processo estrutural é que ele é um instrumento 

processual bifásico, tendo como padrão o processo falimentar. Diddier Jr, Zaneti Jr 

e Oliveira (2021, p. 439) esclarecem que: 

 

Não existe um procedimento especial para ações que visam à reestruturação de 

situações de desconformidade permanente e generalizada. Mas existe um 

standard histórico, que bem pode ser utilizado como base para a organização do 

processo estrutural: o processo falimentar. 

Como visto, na falência se discute um problema estrutural, uma situação de 

desconformidade que exige uma intervenção (re) estruturante; a solução para 

esse problema foi estruturada num processo que se desdobra em duas fases 

bem delineadas: a) a primeira fase, de definição da existência do problema 

estrutural (certificação do estado de falência); e b) a segunda fase, de adoção de 

medidas para a estruturação. 

 

Assim, a primeira fase do procedimento serve para a constatação do problema 

estrutural, estabelecendo-se uma meta a ser alcançada mediante a busca de um 
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novo estado de coisas ideal. Nessa primeira fase a natureza da decisão judicial 

possui um caráter predominantemente programático. É possível, desde que o 

contexto permita, que tal decisão, desde logo, estabeleça os meios para se atingir a 

reestruturação. Porém, nada impede que esses meios sejam definidos 

posteriormente (DIDDIER JR, ZANETI JR e OLIVEIRA, 2021). 

Percebe-se, portanto, que a decisão estrutural não encerra a função 

jurisdicional (ARENHART, OSNA, JOBIM, 2021). Muito ao contrário, apenas inaugura 

a fase que possivelmente será a mais longa, com atuação proativa do magistrado e 

das partes na implementação do novo status compatível com os valores 

constitucionais (DIDDIER JR, ZANETI JR e OLIVEIRA, 2021). 

Por sua vez, a segunda fase visa alcançar efetivamente a meta estabelecida 

na decisão estrutural (FARIA, 2021). “Em contraposição à primeira fase, que seria a 

de certificação do resultado a ser alcançado, essa segunda fase seria a de execução 

das medidas necessárias ao alcance desse resultado projetado” (DIDDIER JR, 

ZANETI JR e OLIVEIRA, 2021, p. 441). 

Para atingir tal desiderato, é imprescindível que se releia as premissas da fase 

executiva no sentido de se permitir que a atividade cognitiva e executiva convivam 

em um mesmo momento processual. 

 

2.5 A DECISÃO PROFERIDA PELO STF PODE SER CONSIDERADA ESTRUTURAL? 

 

Analisadas as características gerais do processo estrutural, bem como as 

nuances do Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 709, resta indagar se esta 

aludida decisão pode ser considerada estrutural. 

Faz-se imprescindível relembrar que, segundo Diddier Jr, Zaneti Jr e Oliveira 

(2021, p. 438), as características essenciais do processo estrutural são: “o 

enfrentamento de um problema estrutural, a implementação de um estado de coisas 

ideal, o procedimento bifásico e flexível e a consensualidade”.  

Neste contexto, não se pode olvidar que a Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental 709 visa enfrentar um problema estrutural, uma vez que atribui 

ao Poder Público atos comissivos e omissivos que agravam a situação de 
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vulnerabilidade de povos indígenas no contexto na pandemia causada pelo 

Coronavírus (COVID-19), requerendo, desta forma, determinadas medidas.  

Sabe-se que, um problema é definido como estrutural justamente quando se 

verifica um estado de coisas desestruturado, caracterizado por uma situação de 

ilicitude permanente, necessitando, portanto, de uma reestruturação (DIDDIER JR, 

ZANETI JR E OLIVEIRA, 2021). Nestes casos, a reestruturação será viável apenas com 

a elaboração e implementação de um plano que preveja a transição do estado de 

desconformidade para um novo status compatível com os valores constitucionais. 

Portanto, a Arguição acima mencionada visa enfrentar um problema estrutural. 

Ademais, a adoção, como premissas de julgamento, da teoria do diálogo 

institucional e do diálogo intercultural demonstra o forte apelo à consensualidade. É 

fundamental, portanto, garantir a legitimidade democrática da tutela jurisdicional 

nesse tipo de litígio e uma das formas de se garantir essa legitimidade é justamente 

dando voz aos grupos eventualmente atingidos (JOBIM, 2018). Essa abertura é de 

suma importância considerando a multipolaridade desses casos, bem como da 

potencialidade de que as decisões neles proferidas, atinjam grande número de 

pessoas. 

A constituição de Sala de Situação, com a participação de representantes 

dos povos indígenas, um membro do Ministério Público Federal e um membro da 

Defensoria Pública da União, para melhor realizar a gestão dos efeitos da 

pandemia causada pelo Coronavírus no que tange aos povos indígenas, também 

indica a natureza estrutural da decisão.  

É que, uma das técnicas de flexibilização procedimental comumente utilizada 

em processos estruturais é a delegação de atividades executivas para entidades 

específicas. Enquanto nos processos em geral prevalece a imposição de medidas, 

no processo estrutural é mais conveniente que prevaleça a construção dialética das 

medidas, a partir de um amplo debate (VIOLIN, 2013). Em razão disso, umas das 

técnicas atípicas que podem ser utilizadas quando do cumprimento de decisões 

estruturais é a criação de entidades de natureza privada ou mista, que 

implementarão, parcial ou totalmente, o plano constante na decisão judicial ou no 

termo de autocomposição Jobim (2016, 232). 

Acrescente-se que, conforme anteriormente mencionado, o intuito principal da 
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técnica estrutural de decisão é a transição de um estado de desconformidade 

estruturada para um novo estado de coisas ideal (NUNES, 2021). Portanto, o objetivo 

primordial é criar um novo status quo que esteja em maior conformidade com os 

princípios da Carta Magna (FISS, 2021). 

Nesse sentido, percebe-se mais uma vez o DNA estrutural do Acórdão ora 

comentado. É que houve o deferimento de medida cautelar visando a 

determinação de elaboração e monitoramento de um plano de enfrentamento da 

COVID-19 para os povos indígenas brasileiros, a despeito do já existente “Plano de 

Contingência Nacional para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus em Povos 

Indígenas”, com a participação do Conselho Nacional de Direitos Humanos, de 

representantes das comunidades indígenas, bem como do apoio técnico da 

Fundação Oswaldo Cruz e do Grupo de Trabalho de Saúde Indígena da Associação 

Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO.  

Esta imposição de elaboração e monitoramento de um plano de atuação 

também é indicativo do faseamento e maleabilidade procedimental, servindo a 

primeira fase para a constatação do problema estrutural, estabelecendo-se uma 

meta a ser alcançada mediante a busca de um novo estado de coisas ideal. Sabe-se 

que a decisão estrutural não encerra a função jurisdicional (ARENHART, OSNA, 

JOBIM, 2021), mas apenas inicia a fase de implementação do novo status quo 

compatível com os valores constitucionais (DIDDIER JR, ZANETI JR e OLIVEIRA, 

2021). Por sua vez, a segunda fase visa alcançar efetivamente a meta estabelecida 

na decisão estrutural (FARIA, 2021).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em razão do acima exposto, não há como negar a natureza jurídica estrutural 

do Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no deferimento de cautelares 

no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceitos Fundamentais 709. 

Os denominados processos estruturais partem da premissa de que é 

imprescindível o envolvimento do Poder Judiciário na elaboração e implementação 

de um plano para alteração da instituição burocrática em desconformidade 

estruturada, seja ela pública, seja privada (VITORELLI, 2021b). Tal plano envolveria 
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providências sucessivas que assegurassem o cumprimento das metas. 

Portanto, ao contrário do que hodiernamente se imagina, através do processo 

estrutural o Poder Judiciário intervém de maneira mais amena em políticas públicas 

(VITORELLI, 2021c). As demais opções de tutelas jurisdicionais costumam ser bem 

mais invasivas. De certo modo, o processo estrutural não deixa de ser um 

instrumento de contenção judicial posto que os magistrados enfrentam, 

forçosamente, as consequências práticas de seus julgados. 

O objetivo geral da presente pesquisa restou alcançado uma vez que, logrou-

se êxito em analisar as características do Acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal 

Federal que, no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceitos Fundamentais 

deferiu medidas estruturais visando a transição de um status quo incompatível com 

as normas e valores constitucionais a um novo estado de coisas ideal. 

Atingiu-se o primeiro objetivo específico, uma vez que, foram expostas as 

principais peculiaridades e premissas do caso discutido na Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 709, além de terem sido apresentadas as 

principais medidas cautelares determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. 

Completou-se o segundo objetivo específico, uma vez que foram expostos o 

conceito, a origem e as principais características do processo estrutural, incluindo a 

noção de problema estrutural e as técnicas de tutela jurisdicional pertinentes. 

Alcançou-se o terceiro objetivo específico ao se avaliar as características que 

qualificam como decisão estrutural o Acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento de medidas cautelares solicitadas nos autos da ADPF 709. 

Ao fim, resta confirmada integralmente a hipótese inicial, respondendo-se 

afirmativamente ao problema de pesquisa, uma vez que, por buscar implementar um 

novo estado de coisas ideal que supere um problema estrutural, de forma gradativa 

e mediante a elaboração e implementação de um plano compatível com os valores 

constitucionais, além de se desenvolver em procedimento bifásico e flexível, com 

forte apelo à consensualidade e atipicidade de medidas coercitivas, o Acórdão 

prolatado pelo Supremo Tribunal Federal determinando medidas cautelares no bojo 

da Arguição de Descumprimento de Preceitos Fundamentais pode ser considerado 

uma decisão estrutural. 

Registre-se finalmente que, se o Poder Judiciário, no Brasil, deve intervir, por 
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missão constitucional, na concretização de direitos sociais, faz-se imprescindível 

que tal atuação leve em consideração a elaboração e implementação de um plano 

progressivo para alteração do funcionamento da instituição burocrática, pública ou 

privada. Dessa forma, a tutela jurisdicional será mais racional, organizada, efetiva, 

isonômica e atenta às consequências práticas da demanda. A decisão do STF ora 

comentada acertadamente seguiu esse método. 
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RESUMO 

 

O texto analisa o julgamento do Recurso Extraordinário 1.101.937/SP, pelo Supremo 

Tribunal Federal, que considerou inconstitucional a alteração do art. 16 da Lei da 

Ação Civil Pública ao limitar, com base em critério geográfico (competência territorial 

do órgão julgador), a eficácia subjetiva da sentença e o alcance da coisa julgada 

coletivas. A partir de uma breve contextualização do ambiente político econômico 

que levou à alteração legislativa, examinam-se os fundamentos (ratio decidendi) do 

voto vencedor com base em alguns conceitos da teoria do processo, necessários à 

compreensão da mudança provocada e de sua repercussão no ordenamento jurídico, 

de modo a concluir com os pontos mais relevantes do julgamento para o 

aperfeiçoamento da tutela processual coletiva, sem deixar-se, porém, de indicar a 

solução que parece a mais adequada ao problema da incompatibilidade entre o art. 

16 da Lei 7.347/1985 e o microssistema do processo coletivo. Para a elaboração 

destes comentários foi utilizado o método hipotético-dedutivo de abordagem, 

voltado a avaliar se a alteração de redação do dispositivo é compatível com as 

garantias constitucionais do processo, utilizando-se também os métodos 

monográfico de procedimento e sistemático de interpretação. 

Palavras-chave: coisa julgada; sentença; eficácia; inconstitucionalidade; limites 

territoriais; limites subjetivos; limites objetivos; congruência. 
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ABSTRACT 

 

The text analyzes the trial of the Recurso Extraordinário 1.101.937/SP by the Federal 

Supreme Court of Brazil, that ruled unconstitutional the alteration of the article 16 of 

the Ação Civil Pública statute, where it limits, based on a geographical criteria 

(territorial limitations of the court), the subjective court ruling limits and the far-

reaching of the collective final decision (collective res judicata). From a brief stand 

point of the political and academic context that lead to the legal changes, the 

fundaments of the majoritarian court ruling will be examined based on some 

concepts of civil procedure legal theory which are necessary to fully understand the 

change undergone and its repercussion in the legal order, summing up with the most 

relevant points of the trial to the enhancement of the collective civil procedure, not 

without indicating what seems to be the most adequate solution to the problem of 

the incompatibility between the article 16 of the 7.347/1985 legal statute and the 

microsystem of the collective procedure. For the elaboration of these comments the 

hipothetico-deductive method was applyed to evaluate if the alteration of the legal 

disposition is compatible with the constitutional guarantees of the procedure, also 

applying the monographic procedural method and the systematic method of 

interpretation. 

Keywords: res judicata; court ruling; far-reaching; unconstitutionality; territorial 

limits; subjective limits; objective limits; congruence. 

 

1 INTRODUÇÃO: O CASO E O CONTEXTO 

 

“Quem tem medo do processo coletivo?” (MIRANDA, 2020) é o título que dá 

nome à versão comercial da dissertação de mestrado da Professora Andreia 

Pimentel de Miranda, submetida à Escola de Direito de São Paulo, da Fundação 

Getúlio Vargas, dedicada à análise do processo legislativo do Código de Processo 

Civil em vigor. Nela, a autora revela a preferência do legislador nacional pela técnica 

dos julgamentos por amostragem (processos repetitivos), em detrimento das ações 

coletivas, como estratégia para enfrentamento da litigância de massa.  
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O título, porém, bem pode servir como um instigante convite à reflexão sobre 

as tentativas de desconstrução legislativa do Direito Processual Coletivo brasileiro, 

em cujo contexto se insere a mudança de redação do art. 16 da Lei 7.347/1985 

(LACP).  

A proposta deste comentário de jurisprudência é analisar o julgamento 

promovido pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da inconstitucionalidade do 

mencionado artigo 16, cuja nova redação instituiu o critério da competência 

territorial do órgão julgador para limitar a eficácia subjetiva da coisa julgada erga 

omnes nas ações civis públicas. A alteração da legislação ocorreu em 1997, 

momento em que as ações coletivas provocavam inúmeros embaraços ao projeto de 

privatização do Governo Federal de então.  

Ao tentar restringir os limites da eficácia subjetiva da coisa julgada coletiva, a 

alteração do artigo 16 buscou em verdade proteger os interesses econômico-

financeiros da Fazenda Pública e de grandes corporações privadas, que começavam 

a ser ameaçados por um modelo de tutela jurisdicional coletiva que se mostrava 

capaz de ampliar e assegurar a garantia de acesso à Justiça, especialmente no 

enfrentamento dos danos seriados, típicos de uma sociedade massificada, antes 

quase sempre deixados impunes por causa de variadas razões, todas elas 

fundamentalmente ligadas às dificuldades ou às ineficiências do processo civil 

individual para lidar com questões dessa natureza. 

A alteração do artigo 16, contudo, revelou-se desastrosa, confundiu institutos 

consolidados pela teoria do processo e incorporados à legislação, além de ignorar 

outros dispositivos legislativos que, interpretados no contexto do chamado 

microssistema1 do processos coletivo, tornaram-na completamente ineficaz ao fim 

a que se propunha. 

Surpreendentemente, porém, a nova redação do artigo 16 foi em larga medida 

acolhida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça até praticamente o ano 

                                                     
1 A expressão microssistema será aqui mantida em razão de seu uso consagrado pela doutrina e 
jurisprudência do processo civil brasileiro, apesar de se considerar mais adequado falar em 
minissistema do processo coletivo - e de seus microssistemas (ações coletivas, casos repetitivos, 
incidentes de coletivização etc.) -, na medida em que alguns desses novos ou renovados institutos 
processuais poderão ser incorporados ao processo coletivo ou com ele dialogar de uma maneira 
muito efetiva, criando um novo desenho institucional para o processo coletivo.  
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de 2011, quando aquela Corte passou a produzir importantes julgados que afastaram 

sua aplicação; entre esses julgados se destacam o Recurso Especial Repetitivo 

1.243.887/PR, que uniformizou o entendimento sobre a não aplicação do art. 16 da 

Lei 7.347/1985 no âmbito do próprio Tribunal, e os Embargos de Divergência no 

Recurso Especial 1.134.957/SP, cuja controvérsia chegou à Suprema Corte através 

do Recurso Extraordinário 1.101.937/SP, que compreende o objeto deste comentário. 

 

2 A ANÁLISE DO CASO: CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA JURÍDICO 

 

O caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal tem origem em ação civil 

pública que o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) promoveu em face 

de várias instituições financeiras com o objetivo de discutir cláusulas contratuais do 

financiamento habitacional; a demanda foi proposta em 2009 perante a Justiça 

Federal em São Paulo, mas a questão jurídica que chegou à Suprema Corte se 

restringe à discussão sobre a aplicabilidade do artigo 16, ou seja, sobre o alcance 

territorial da eficácia subjetiva da decisão proferida pelo Juízo Federal de 1ª 

instância, que antecipou em parte os efeitos da tutela de urgência requerida pelo 

instituto autor para suspender cláusulas contratuais e as execuções que estivessem 

em curso à época. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região e o Superior Tribunal de 

Justiça mantiveram a decisão de 1º grau, que havia afastado a limitação territorial 

imposta pelo artigo 16 às ações coletivas.  

As instituições financeiras recorreram ao Supremo Tribunal Federal, mas a 

Corte negou provimento aos dois recursos extraordinários interpostos para 

reconhecer o status constitucional do sistema processual coletivo brasileiro e 

declarar a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985 por violação aos 

princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetividade da tutela 

jurisdicional.  

O acórdão fixou as seguintes teses da repercussão geral: (a) a 

inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, na redação dada pela Lei 

9.494/1997, repristinando-se sua redação original; (b) a observância do art. 93, II, da 

Lei 8.78/1990 como critério de fixação da competência territorial para as ações 

coletivas que discutam a ocorrência de danos de âmbito regional ou nacional; (c) a 
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utilização da regra da prevenção como critério de fixação da competência entre 

juízos territorialmente competentes, sempre houver mais de uma demanda de 

âmbito regional ou nacional sobre a mesma questão.   

Para elaboração destes comentários serão examinados apenas os 

fundamentos (ratio decidendi) do voto vencedor proferido pelo Ministro Alexandre de 

Moraes, que foi acompanhado pela maioria da Corte à exceção - apenas - do Ministro 

Marco Aurélio.  

A compreensão da questão jurídica discutida no acórdão recomenda, porém, 

que o exame da constitucionalidade seja antecedido de algumas considerações 

sobre aspectos teóricos do processo - notadamente os aspectos da congruência no 

processo e dos limites da coisa julgada -, de modo a realçar a incompatibilidade 

desse regime de limitação territorial da coisa julgada com o microssistema do 

processo coletivo.  

Nesse sentido, não são poucos nem singelos os problemas2 que a questão 

suscita, mas não é finalidade deste comentário analisá-los do ponto de vista da 

teoria do processo, senão apenas da perspectiva das inconstitucionalidades 

reconhecidas pela Suprema Corte e, com isso, firmar posição a respeito delas. 

Para o que aqui se propõe, considera-se suficiente ressaltar que a questão 

dos limites objetivo e subjetivo da coisa julgada - e da eficácia da decisão que é por 

ela alcançada - diz fundamentalmente com a definição do que se torna imutável e de 

quem é alcançado pelos efeitos da decisão revestida dessa - qualidade de - 

imutabilidade. É a partir da congruência entre a demanda3 e a decisão judicial que se 

extrai a abrangência subjetiva e objetiva - ou seja, os limites - da eficácia da decisão 

e do alcance da coisa julgada, o que, no âmbito do processo coletivo, está 

disciplinado pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), que estabelece 

quais são os direitos tutelados, ou seja, o quê”) e os sujeitos alcançados (ou seja, 

“quem”) pelos efeitos dessa decisão judicial. 

                                                     
2 A redação do dispositivo é lastimável, atenta contra a boa técnica legislativa, baralha institutos 
processuais e confunde conceitos longamente sedimentados, causando inúmeros problemas que tem 
sido tratados pela doutrina processual que, majoritariamente, se posicionou contrária à 
constitucionalidade do artigo 16.  
3  Compreendida em seus aspectos objetivos (causa de pedir e pedido) e subjetivo (sujeitos do 
processo e da demanda).  
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É precisamente aí que reside o limite da eficácia, cuja disciplina encontra-se 

na Lei 8.078/1990 (arts. 81 e 103); é neles que estão o que e o quem a indicar a 

abrangência da eficácia da sentença e do alcance da coisa julgada, revelando-se 

desconforme ao sistema a eleição do critério territorial, tal como pretendeu fazer a 

nova redação do artigo 16, na medida em que não guarda qualquer relação de 

pertinência com esses aspectos (que e quem).  

Ressalte-se aqui desde logo que nisso não há qualquer confusão entre a 

garantia constitucional da coisa julgada e a possibilidade de sua disciplina legal, 

como sustentam alguns doutrinadores que defendem a constitucionalidade da 

alteração promovida no artigo 16. 

É elementar que é da lei o regramento do modo de ser da coisa julgada - e, 

portanto, da eficácia subjetiva da sentença e do alcance da coisa julgada -, mas não 

de qualquer maneira, não através da introdução de um critério impertinente, como é 

o da limitação geográfica da competência territorial do juízo prolator da decisão. 

A transcendência subjetiva que caracteriza as ações coletivas não existe para 

alcançar pessoas que não estejam no processo, mas, justamente para considerá-las 

parte nele.  

Essa é a razão de ser da tutela coletiva de direitos. É precisamente por isso 

que a restrição geográfica viola o acesso à Justiça e provoca desigualdade 

injustificada de tratamento entre pessoas, pois retira a efetividade do processo 

coletivo enquanto técnica adequada à tutela (coletiva) de direitos uniformes.  

Na definição do objeto litigioso está o ponto sensível da questão, quando 

então se identificam quais direitos - difusos, coletivos e, principalmente, individuais 

homogêneos - devem ser tutelados.  

Ora, é pouco mais que evidente que é exatamente esse alargamento de 

espectro (subjetivo e objetivo) que justifica a existência do processo coletivo e 

explica sua eficiência na preservação dos direitos de terceira geração e no 

enfrentamento dos litígios de massa. A criação de um critério territorial (da 

competência judicial) como marco para limitação subjetiva (quem) da eficácia da 

coisa julgada representa verdadeira desconstrução do próprio processo coletivo e de 

sua efetividade enquanto técnica adequada ao fim a que se propõe. 
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Sendo a ação coletiva instrumento destinado a assegurar a alguém 

(indivíduos reunidos com base em uniformidade de questões, grupo ou coletividade 

indeterminada)4 a resposta definitiva sobre certo bem da vida (difuso, coletivo ou 

individual coletivamente tratado), parece completamente inadequado limitar a tutela 

que por meio dela (ação coletiva) se presta utilizando critério que não dialoga com 

os aspectos que lhe formam o conteúdo (limites objetivo e subjetivo da tutela 

jurisdicional). 

Essa impossibilidade não é apenas teórica5, mas é sobretudo prática. Não se 

imagina - com o perdão do truísmo - que direitos indivisíveis (difusos e coletivos) 

possam ser divididos territorialmente, tampouco possam direitos individuais 

homogêneos ser tratados separadamente quando é precisamente a sua aglutinação 

(reunião para tratamento coletivo) a razão de ser da ação coletiva para tutela de 

direitos individuais homogêneos. 

É bem verdade que na hipótese dos direitos individuais homogêneos é 

possível sua separação fática, com base em critério geográfico, mas essa é uma 

situação que deve ser a todo custo evitada porque o tratamento aglutinado (reunido) 

é precisamente o que justifica sua existência, concebidos que são esses direitos 

individuais homogêneos exatamente para permitir a defesa conjunta (numa só 

demanda) de um sem número de postulações que se apresentam com uma 

uniformidade tal, que a resposta a uma pode ser considerada a resposta a todas. 

Os direitos individuais homogêneos são coletivos apenas na perspectiva 

processual, não têm existência fora do processo e podem ser tutelados 

individualmente, mas a origem comum e a homogeneidade que os caracterizam 

permitem seu tratamento pela ação coletiva, tanto que a eficácia da sentença e o 

alcance da coisa julgada ai se operam erga omnes. 

                                                     
4 A separação entre os sujeitos da demanda e do processo, a exemplo do que se dá na legitimação 
extraordinária no processo individual, é um dos pontos centrais do processo coletivo, em cujo 
contexto a própria compreensão de devido processo legal se dá pela superação da previsão de 
participação pela de representação, sendo de sua essência a circunstância de os sujeitos da relação 
material não figurarem pessoalmente no polo da relação, mas estarem adequadamente 
representados por alguém (adequado representante).   
5 Embora não desejável, o ordenamento jurídico pode conviver com contradições lógicas, mas jamais 
com contradições fáticas. Não se limita territorialmente a tutela de um bem que, por definição, é 
indivisível, ou seja, não pode ser dividido com base justamente em critério (territorial) criado para tal 
fim.  
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É por isso que a restrição geográfica em matéria de direitos individuais 

homogêneos, embora possível do ponto de vista dos fatos, é inconstitucional por 

dificultar o acesso (coletivo) à justiça, desigualar injustificadamente pessoas e 

prejudicar a efetividade da tutela processual; o acesso coletivo à justiça (tutela 

coletiva de direitos individuais) representa, antes de tudo, a efetividade desse modelo 

de técnica processual, sua superioridade em relação ao acesso individual que, na 

imensa maioria das vezes, fica prejudicado tanto por fatores jurídicos (custos do 

processo, dificuldade de produção da prova, maior expertise dos litigantes habituais 

etc.) como extrajurídicos (desconhecimento dos direitos, irrelevância individual das 

lesões de massa etc.).    

 Apresentadas algumas considerações teóricas à delimitação dos limites 

objetivo e subjetivo da coisa julgada, naquilo que é essencial à compreensão do 

problema submetido à Suprema Corte, passa-se ao exame da questão constitucional 

que fundamenta o acórdão proferido no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP, de 

cuja ementa se lê o seguinte: 

 

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 

DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS 

LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. 

REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A 

Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e 

coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo 

importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema 

processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a 

litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve 

importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, 

decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de 

direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de 

terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de 

solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância 

aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva 

tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação 
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da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos 

condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da 

decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave 

prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem 

como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade 

jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da 

seguinte tese de repercussão geral: ‘I - É inconstitucional a redação do art. 16 da 

Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação 

original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, 

a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa 

do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional 

ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção 

do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as 

demandas conexas. 

 

Os recorrentes alegaram, em síntese, a ocorrência de violação a vários 

dispositivos constitucionais (CF, art. 2º; art. 5º, XXXVII, LIII e LIV; art. 22, I; art. 97) e 

a não observância de entendimentos precedentes da Corte (RE 612.043/PR, ADI-MC 

1.576-1/DF), inclusive relativos ao não reconhecimento de questão constitucional a 

ser examinada (ARE 796.473/RS).  

São esses, fundamentalmente, os pontos discutidos nos recursos 

extraordinários que integram o Tema 1.075. 

Antes de examiná-los, registra-se que as críticas feitas por parte da doutrina 

ao reconhecimento da repercussão geral não serão aqui analisadas - mas tão 

somente registradas -, diante da expressa concordância deste comentário com a 

tese de inconstitucionalidade pronunciada pela Suprema Corte. Para além da 

circunstância de o Superior Tribunal de Justiça haver - em termos práticos - 

esvaziado o comando do artigo 16, negando-lhe vigência, não há dúvida que a 

matéria tem grande relevância do ponto de vista social, econômico e jurídico, pois 

repercute diretamente sobre a eficiência do microssistema do processo coletivo 

enquanto mecanismo voltado a cumprir sua finalidade de molecularização dos 

processos.   
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Do mesmo modo, far-se-á apenas o registro da alegação de violação à 

cláusula de reserva de plenário pelo Superior Tribunal de Justiça, um dos 

fundamentos do recurso, por ter sido a questão logo superada, à vista da 

comprovação de que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça (EREsp. 

1.134.957/SP) fora proferido por sua Corte Especial, não tendo havido, de fato, a 

violação apontada. 

Ainda no plano da admissibilidade dos recursos extraordinários, esclareça-se 

que a tese da não observância aos precedentes do RE 612.043/PR/Tema 499 e da 

ADI-MC 1.576-1-MC/DF foi rejeitada pelo Ministro Relator por falta de relação com 

a controvérsia constitucional examinada.  

De acordo com Sua Excelência, a matéria objeto do RE 612.043/PR seria 

restrita à eficácia subjetiva da coisa julgada nas “ações coletivas de rito ordinário” - 

denominação usada pela própria Suprema Corte -, não alcançando as sentenças 

proferidas em ações civis públicas. Já com relação à ADI-MC 1.576-1/DF, o Ministro 

Relator entendeu que a medida cautelar (tutela de urgência) da ação direta de 

inconstitucionalidade não teria analisado o art. 3º da Medida Provisória 1.570/1997, 

que dava nova redação ao art. 16 da Lei 7.347/1985, sendo o processo objetivo 

extinto por falta de aditamento à inicial, em razão das sucessivas reedições da 

medida provisória (perda de objeto). 

Como se pode observar, a tese de desrespeito aos precedentes do Supremo 

Tribunal Federal não se sustenta. 

O primeiro precedente (RE 612.043/PR/Tema 499) efetivamente se distingue 

da controvérsia em exame porque nele a Corte entendeu que as associações que 

atuam em juízo, na defesa de direitos de seus associados, o fazem com base no art. 

5º, XXI, da CF, ou seja, atuam em regime de representação, não de substituição 

processual; na representação, a associação vai a juízo em nome e no interesse de 

seus associados (representados), ao passo que na substituição, ela age em nome 

próprio e na defesa dos direitos dos substituídos, sendo este o ponto central da 

distinção entre as situações. 

Cabe ressaltar, a esse propósito, que não se compreendeu a aparente 

importância dada pelo acórdão à nomenclatura utilizada pelo Tribunal (ações 

coletivas de rito ordinário) para distinguir situações cuja qualificação jurídica (ação 
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por representação processual versus ação por substituição processual) não oferece 

maiores embaraços: a uma, porque a demanda não se define pelo nome que se dá à 

ação, mas pela natureza do conjunto da postulação; a duas, finalmente, porque a 

ação civil pública, a despeito da nomenclatura, é espécie de ação coletiva submetida 

ao procedimento ordinário - procedimento comum, na nomenclatura do CPC/2015.  

Com relação à ADI-MC 1.576-1/DF, observa-se que ela sequer poderia ser 

considerada como obter dictum porque, para além de ter sido extinta sem exame de 

mérito, não havia como extrair eficácia vinculante da medida cautelar (tutela de 

urgência) que não suspendera a redação do artigo 16; é de meridiana clareza que a 

eficácia contra todos é a da decisão que concede a medida cautelar, não da que a 

indefere (Lei 9.868/1999, art. 11, p. 1º).  

Superadas as questões precedentes ao exame da constitucionalidade da 

norma, o eminente Ministro Relator reconheceu o status constitucional dos direitos 

coletivos (sentido lato) e dos instrumentos processuais encarregados de sua tutela, 

e o fez na linha de alguns julgados mencionados em seu voto (RE 195.056/PR, RE 

631.111/GO e RE 643.978/SE). 

Com efeito, não há dúvidas sobre esse status constitucional. A Constituição 

Federal contem normas de direito coletivo (material e processual) espalhadas ao 

longo do texto, a exemplo do mandado de segurança coletivo, da ação popular, da 

ação civil pública, da proteção do meio ambiente e do consumidor. 

Considerou ainda que o Tribunal, ao examinar o caso Raposa Serra do Sol (Pet. 

3.888 ED/RR), reconheceu a eficácia erga omnes da decisão, tal como prevista na Lei 

4.717/1965, cuja redação é idêntica àquela original do art. 16 da Lei 7.347/1985 - 

antes, portanto, da alteração legislativa -, bem como assentou que, na interpretação 

do alcance da eficácia da sentença coletiva, a aplicação do art. 103 da Lei 8.078/1990 

prevalece à do art. 16 da Lei 7.347/1990 (ADPF 165/DF). 

Entendeu a Corte, por fim, que a tentativa de limitação territorial da eficácia 

subjetiva da sentença e do alcance da coisa julgada coletivas violou os princípios 

constitucionais da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetividade da 

tutela jurisdicional. 

De fato, a alteração legislativa é tão paradoxal que, embora mirasse 

fundamentalmente a tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos, 
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disciplinada na Lei 8.078/1990, acabou por alterar dispositivo da Lei 7.347/1985 que 

disciplina os direitos difusos e coletivos em sentido estrito.  

Essa situação é inconcebível, na medida em que prevê uma espécie de 

limitação espacial (territorial) a direitos que são por natureza indivisíveis e não tem 

(difusos) ou não precisam ter (coletivos) titularidade definida, ou seja, direitos que 

não se restringem a espaços que são pensados como critério de distribuição 

geográfica do exercício da função jurisdicional. 

Em outras palavras: a mudança do artigo 16 em matéria de direitos 

essencialmente coletivos (difusos e coletivos) pretendeu contrariar a natureza das 

coisas. 

Já no caso dos direitos individuais homogêneos, é difícil aceitar que centenas, 

milhares ou milhões de pessoas que suportam um mesmo tipo de violação a direito 

(situação homogênea) e dispõem de um instrumento processual para tutelá-los de 

maneira uniforme (ação para defesa de direitos individuais homogêneos) sejam 

arbitrariamente excluídas da eficácia da decisão proferida na ação em que foram 

(adequadamente) representadas na defesa desse direito, tanto que vencedoras no 

litígio, apenas por conta de um artifício reducionista (limitação territorial) criado pelo 

legislador.  

A arbitrariedade da discriminação dificulta quando não simplesmente impede 

o acesso coletivo à Justiça, criando uma distinção artificial (limite territorial) entre 

pessoas que venceram o processo em que seus interesses jurídicos foram 

representados tão somente porque o Estado, que tem a missão de lhes assegurar os 

direitos consagrados no ordenamento jurídico, agiu de modo a conspirar contra seu 

reconhecimento. 

O fatiamento, por assim dizer, de uma ferramenta processual (ação coletiva) 

concebida para tratar de maneira uniforme direitos que são homogêneos e 

apresentam origem comum prejudica, quando não simplesmente inviabiliza, a 

efetividade da técnica do processo e nisso avulta sua inconstitucionalidade.  

Efetividade e acesso à justiça estão de tal forma correlacionados, que chegam 

mesmo a se confundir: somente a tutela efetiva permite que os direitos não sejam 

simplesmente proclamados, mas fundamentalmente garantidos. 
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Ainda na linha das inconstitucionalidades identificadas pela Suprema Corte, o 

Ministro Relator reconheceu violação à igualdade, à eficiência do Judiciário, à 

segurança jurídica e à efetividade da tutela judicial.  

Nesse sentido, a redação dada ao artigo 16 criou tratamento desigual entre 

indivíduos que se encontram na mesma condição, estimulou a multiplicação de 

processos sobre uma mesma questão jurídica e conspirou contra a segurança 

jurídica ao ampliar a possibilidade de julgamentos conflitantes, retirando eficácia da 

tutela processual que, pensada para atuar coletivamente, acaba fragmentada por 

sabe-se lá quantas demandas. 

Mal comparando, é como se o processo coletivo fosse concebido para atuar 

no atacado, mas disciplinado para ser eficaz no varejo, criando-se um novo gênero 

de tutela, a do processo mais ou menos coletivo.  

Essas são fundamentalmente as razões de inconstitucionalidade 

identificadas no julgado da Suprema Corte.  

Considera-se, no entanto, que a elas é possível agregar-se a garantia da 

proibição de retrocesso que garante proteção constitucional contra o próprio 

legislador ordinário.  

Na medida em que a redação dada ao artigo 16 deixou de assegurar a tutela 

coletiva de direitos individuais através de apenas uma ação coletiva, impondo aos 

legitimados o ajuizamento de um sem número de outras demandas só porque não 

“pertencem” os substituído (indivíduos beneficiados) ao espaço geográfico que 

limita a competência territorial do órgão judicial, com todas as dificuldades que se 

vem de enumerar, tanto por fatores jurídicos como extra, a alteração legislativa 

revelou “(...) um grave retrocesso, não apenas (embora também) sob a ótica dos 

direitos de cada pessoa considerada em sua individualidade, quanto para a ordem 

jurídica e social como um todo. Para além disso, percebe-se nitidamente a amplitude 

e complexidade da temática relativa a uma proibição de retrocesso especialmente 

(embora não exclusivamente) no âmbito daquilo nesta obra designamos como sendo 

uma ‘eficácia protetiva’ dos direitos fundamentais” (SARLET, 2018, p. 456).   
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CONCLUSÃO 

 

É fato que a tutela processual coletiva de direitos individuais deu visibilidade 

a um sem número de lesões que ou não era possível reparar através da tutela do 

processo individual ou simplesmente não valia a pena fazê-lo, mas que, 

consideradas em seu conjunto, ganhavam relevantíssima expressão social e 

econômica. Entre as centenas de exemplos fornecidos pela doutrina, basta pensar 

na hipótese de uma pequena diferença de quantidade de determinado produto que é 

vendido na casa dos milhões de unidade; uma lesão quase imperceptível da 

perspectiva individual, mas capaz de gerar enorme vantagem econômica para quem 

a pratica. 

Nesse cenário, o posicionamento fixado pelo Supremo Tribunal Federal tem 

destacada importância para o Direito Processual Coletivo porque, ao garantir a 

máxima efetividade de suas normas, reconhece-o como instrumento essencial à 

tutela dos direitos de terceira geração e ao enfrentamento dos litígios de massa, que 

tão profundamente caracterizam a sociedade contemporânea, restaurando-se, 

assim, a compreensão de um modelo processual coletivo que se baseia no diálogo 

entre suas fontes e na aplicação recíproca de seus dispositivos. 

Fundamentalmente por isso se entende que o julgado é louvável ao 

reconhecer as inconstitucionalidades do dispositivo, criando assim relevantíssimo 

precedente que de certa forma resgata a efetividade da defesa processual coletiva 

das situações individuais homogêneas.  

Nada obstante sob a perspectiva teórica aderir-se às inteiras à tese da 

inconstitucionalidade do dispositivo - concordando-se com a correção do julgado no 

plano da incompatibilidade entre o art. 16 da Lei 7.347/1985 e algumas normas 

fundamentais do processo -, acredita-se que a solução mais adequada ao problema, 

quando examinado de uma perspectiva dogmática, teria sido considerá-lo como não 

vigente desde 07 (sete) anos antes de sua alteração; esta solução teria o mérito de 

evitar a insegurança jurídica que reinou por todo esse tempo com as idas e vindas 

da jurisprudência. 

Sustenta-se aqui que, quando foi dada a nova redação ao art. 16 da Lei 

7.347/1985 - inicialmente a partir da Medida Provisória 1.570-4, de 22 de julho de 
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1997 -, o dispositivo já estava revogado havia quase 07 (sete) anos, desde a entrada 

em vigor do Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 103 passou a disciplinar os 

limites subjetivos da eficácia da decisão e do alcance da coisa julgada coletivas em 

matéria de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, antes tratada pelo 

art. 16 da Lei 7.347/1985. 

Esse entendimento não passou despercebido por parte da doutrina, para quem 

“(...) a matéria pertinente aos efeitos do julgamento e da coisa julgada passou a ser 

regulada inteiramente pelo art. 103, na medida em que instituiu sistema consentâneo 

com a nova disciplina tripartite dos interesses coletivos, nada mais podendo ser 

aproveitado do art. 16 da Lei 7.347/85 (...)” (MENDES, 2009).  
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RESUMO 

 

O presente comentário de jurisprudência trata da análise da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 3092/SP que foi julgada pelo Supremo Tribunal 

Federal em 22/06/2020 sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, cujo objeto era 

análise da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.218/99 e representa temática 

inserida na área da gestão administrativa com ênfase nos Direitos e Garantias 

Fundamentais. O julgado contempla a abordagem referente ao controle de 

constitucionalidade e da competência administrativa, com análise dos princípios da 

igualdade, individualização da pena, da responsabilidade pessoal e do devido 

processo legal, em face das vedações referentes às contratações pelo poder público 

de empresas cujo quadro seja integrado por pessoa condenada pela prática de crime 

ou contravenção envolvendo atos discriminatórios. 

Palavras-chave: Controle de Constitucionalidade; Competência Administrativa; 

Direitos e Garantias Fundamentais; ADI Nº 3092/SP. 

 

ABSTRACT 

 

This jurisprudence commentary deals with the analysis of ADI No.  3092/SP, which 

was judged by the Federal Supreme Court on 06/22/2020 under the report of Justice 

Marco Aurélio, whose object was to analyze the unconstitutionality of State Law No.  

10,218 / 99 and represents thematic inserted in the area administrative management 

with emphasis on Fundamental Rights and Guarantees. The judgment contemplates 

an approach regarding the control of constitutionality and administrative 
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competence, with analyse of the principles of equality, individualization of 

punishment, personal responsibility and due process of law, in view of the 

prohibitions regarding the hiring by the public power of companies whose staff is 

composed of a person convicted of a crime or misdemeanor involving discriminatory 

acts. 

Keywords: Control of Constitutionality; Administrative Competence; Fundamental 

Rights and Guarantees; ADI Nº 3092/SP. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo visa verificar e realizar uma abordagem teórica da 

declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 

razão de proposta de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3092/SP pelo 

Governo do Estado de São Paulo em face de Lei Estadual nº 10.218/99, a qual 

determinava em seus dispositivos vedações referentes às contratações pelo poder 

público de empresas cujo quadro seja integrado por pessoa condenada pela prática 

de crime ou contravenção envolvendo atos discriminatórios. 

A Lei Paulista nº 10.218/99 já em seu artigo 1º, vedava à Administração 

Centralizada e Autárquica do Estado, aos Poderes Legislativo e Judiciário e ao 

Tribunal de Contas, a contratação de serviços e obras com empresas que, na 

qualidade de empregadoras, tenham tido diretor, gerente ou empregado condenado 

por crime ou contravenção em razão da prática de atos de preconceito de raça, de 

cor, de sexo ou de estado civil, ou pela adoção de práticas inibidoras, atentatórias ou 

impeditivas do exercício do direito à maternidade ou de qualquer outro critério 

discriminatório para a admissão ou permanência da mulher ou do homem no 

emprego.    

Ampliando as determinações, o artigo 2º da mesma lei estabelecia que o 

disposto no artigo 1º se estendia às sociedades de economia mista e empresas 

públicas estaduais, bem como às fundações instituídas ou mantidas pelo Estado, 

cujos dirigentes deveriam adaptar a vedação de que tratava no respectivo 

regulamento, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da publicação da lei.  
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Diante disso, posteriormente, em 2003, em razão de considerar que havia vício 

de iniciativa e invasão de competência privativa da União para legislação sobre 

Direito Penal e Normas Gerais de licitação e contratação, o então Governo do Estado 

de São Paulo, através do Governador Geraldo Alckmin e do Procurador-Geral do 

Estado Elival da Silva Ramos, ajuizou a ADI nº 3092/SP cumulada com pedido 

cautelar de execução, contra a Lei Estadual nº 10.218/99.  

Em pedido inicial, o demandante enfatizou que a Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo aprovou o Projeto de Lei de nº 272, de 1999 e o Governador 

vetou totalmente o Projeto em 21 de agosto de 1998, com o fundamento de sua 

inconstitucionalidade,  por invadir competência privativa da União e ferir o princípio 

da intransmissibilidade da pena segundo o qual a pena não passará da pessoa do 

condenado, porém, veio a ser derrubado pela assembleia legislativa e o projeto foi 

promulgado pelo Presidente dessa casa, passando a vigorar a lei em comento.  

O objetivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) era obter a 

declaração da inconstitucionalidade da lei, sob o argumento de que esta criou 

condições de contratações de empresas pelo poder público, estabeleceu novos 

requisitos sobre normas gerais de licitação e contratação e adentrou ao ramo do 

direito penal ao versar sobre restrição de direitos de pessoa física ou jurídica em 

razão de uma condenação pela prática de crime ou contravenção.  

Desse modo, de início tem-se a apresentação do caso concreto. Após, a 

analisa da inconstitucionalidade da lei supracitada. Por fim, o comentário é finalizado 

mediante a conclusão e as referências bibliográficas. 

 

2 ANÁLISE DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 10.218/99 

 

O problema que se apresentou no caso concreto foi em relação à 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.218/99 face a 

competência privativa da União e aos princípios constitucionalmente assegurados.  

 Para tanto, o impasse foi encaminhado à decisão pela Corte Constitucional – 

Supremo Tribunal Federal, onde os Ministros presentes fundamentaram seus votos. 
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Em razão da análise da problematização e das divergências, alguns dos votos 

proferidos no julgamento são aqui pontuados, como os do Ministros Marco Aurélio 

Mello, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin. 

O voto do Ministro Marco Aurélio Mello foi no sentido de que houve violação 

ao artigo 37, inciso XXI 1 , da Carta Federal pois a proibição de contratar com a 

Administração Pública pelo fato de integrar o quadro da empresa pessoa condenada 

por crime ou contravenção pela prática de atos discriminatórios abarca um critério 

que não está relacionado às exigências de qualificação técnica e econômica, essas 

sim indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações contratuais.  Ainda, 

defendeu que a situação que a lei determinou como uma obrigação implica em 

ofensa ao princípio da intransmissibilidade da pena, pois a norma, sem prévio 

processo ou exercício de contraditório, impede a empresa de contratar com a 

Administração Pública em virtude de condenação criminal de pessoa natural que 

pertenceu ao rol de empregados ou diretores, julgando procedente o pedido, 

declarando a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.218/1999 do Estado de São 

Paulo. (BRASIL, 2020). 

Na oportunidade, o Ministro Luís Roberto Barroso acompanhou o relator com 

ressalvas e também julgou procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade 

da Lei Estadual nº 10.218/1999 do Estado de São Paulo, considerando-a 

incompatível com a Constituição, pois a medida de restrição não se fazia de 

necessária, apesar de adequada para promover a finalidade desejada, em razão da 

existência de meios alternativos menos restritivos à competitividade nas licitações 

para alcançar o mesmo objetivo e, ainda, pelo fato de a lei ser desproporcional em 

sentido estrito, pois a ampla abrangência que legislador paulista atribuiu a ela, 

acabou por limitar de forma exacerbada a competitividade nas licitações promovidas 

pelo Estado. (BRASIL, 2020).  

                                                     
1 Art. 37, CF/1988: A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: ressalvados os casos especificados 
na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações. 
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O Ministro Edson Fachin, por outro lado, fundamentou que considerando a 

competência suplementar dos Estados-membros, a lei estadual, ao reforçar a 

proteção das vítimas de atos de preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado 

civil ou de atos atentatórios ou impeditivos do exercício do direito à maternidade ou 

de qualquer critério discriminatório de gênero está em plena conformidade com tais 

premissas e, ainda, que a norma, ao vedar que o Estado contrate com empresa cujos 

diretores, gerentes ou empregados hajam sido condenado por crime ou 

contravenção em razão da prática de atos de preconceito de raça, de cor, de sexo ou 

de estado civil, ou pela adoção de práticas inibidoras, atentatórias ou impeditivas do 

exercício do direito à maternidade ou de qualquer outro critério discriminatório para 

a admissão ou permanência da mulher ou do homem no emprego, “reforça a 

proteção dos direitos fundamentais das vítimas de tais crimes e cumpre o 

mandamento constitucional que não autoriza tolerar o sofrimento que a 

discriminação impõe”, concluindo, por fim, que inexiste violação aos artigos 37, 

inciso XXI, ou 22, inciso XXVII2, da Constituição da República, presente o exercício da 

competência suplementar do Estado-membro na matéria, autorizando a edição de 

norma destinada a ampliar proteções, julgando o pedido improcedente e emitindo 

voto pela declaração da constitucionalidade da Lei Estadual n° 10.218, de 12 de 

fevereiro de 1999, do Estado de São Paulo. (BRASIL, 2020). 

Em que pese ter havido divergências, o Supremo Tribunal Federal, por maioria 

dos votos, em sessão virtual de 12/06/2020 a 19/06/2020, julgou procedente o 

pedido formulado na ADI nº 3092/SP para declarar a inconstitucionalidade da Lei 

Estadual n° 10.218, de 12 de fevereiro de 1999, do Estado de São Paulo, nos termos 

do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber. (BRASIL, 

2020). 

A resolução da questão controversa da lei em comento, objeto da ADI nº 

3092/SP está inserida na área dos direitos e garantias fundamentais e ultrapassa os 

interesses meramente individuais, por isso a necessidade de uma abordagem 

introdutória mais conceitual sobre os direitos fundamentais e princípios 

                                                     
2 Art. 22, CF/1988: Compete privativamente à União legislar sobre:  XXVII - normas gerais de licitação 
e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e 
fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e 
para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III; 
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constitucionais e de um estudo sobre incidência de um controle concentrado de 

constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.  

Ademais, a questão suscita grande relevância na área do direito 

administrativo, pois traz uma abordagem de todo o trâmite do Poder Legislativo na 

criação de leis. Ainda, verifica-se que a solução deste caso atingiu diretamente as 

instituições públicas e privadas que se valem da lei de licitações e contratos a partir 

dos princípios da isonomia e impessoalidade.  Desse modo, convém tecer 

considerações acerca de tais temáticas.  

Inicialmente, há de se pontuar que todas as constituições brasileiras, 

expuseram em seus textos declarações de direitos, sendo que a primeira delas, a de 

1934 possuía apenas as liberdades públicas, enquanto as demais acrescentaram no 

capítulo da Ordem Econômica, os Direitos Sociais. A Constituição atual, de 1988 

apresenta algumas especificidades, pois enumera os direitos e garantias 

fundamentais no título II, antes mesmo do Título III, o qual trata sobre a organização 

do Estado. A ideia é demonstrar a importância que lhe é reconhecida. (FERREIRA 

FILHO, 2016, p. 119) 

Na Constituição de 1988 o capítulo que trata dos direitos e deveres individuais 

e coletivos, ausentes os deveres, é o capítulo I e nele estão previstos os direitos de 

primeira geração e as garantias.  Em seguida, previstos os direitos econômicos e 

sociais de segunda geração e após os direitos de terceira geração. (BRASIL, 1988) 

Sobre os direitos fundamentais, destaque-se a previsão dos direitos 

fundamentais implícitos, que remete a ideia de que alguns direitos são 

essencialmente fundamentais e não necessitam de uma positivação em um 

documento formal ou uma declaração constitucional para que sejam reconhecidos 

como tais. Por isso, são denominados de direitos materialmente fundamentais ou de 

verdadeiros direitos fundamentais. (FERREIRA FILHO, 2016, p. 2021).  

Como bem explicita Paulo Bonavides (2000, p. 529), há diferença entre Direitos 

e garantias fundamentais, compreendendo-se os direitos fundamentais como 

mecanismo de constituição e extensão da esfera jurídica individual ou coletiva e as 

garantias como mecanismos de preservação dos direitos.  

Sobre isso, Ingo Sarlet (2010) ensina que tanto na doutrina, quanto no direito 

positivo constitucional interno ou internacional, outras expressões, tais como 
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“direitos humanos”, “direitos do homem”, “direitos subjetivos públicos”, “liberdades 

públicas”, “direitos individuais”, “liberdades fundamentais” e “direitos humanos 

fundamentais” são amplamente utilizadas, até mais do que simplesmente “direitos 

fundamentais”. Diz, ainda, que na própria Carta Magna há diferentes expressões, 

como por exemplo, direitos humanos (art. 4º, inc. II); direitos e garantias 

fundamentais (epígrafe do Título II, e art. 5º, § 1º); direitos e liberdades 

constitucionais (art. 5º, inc. LXXI) e direitos e garantias individuais (art. 60, § 4º, inc. 

IV). 

Como ensina Hesse (2020, p. 33), os direitos fundamentais são 

imprescindíveis para garantir uma vida segura, com liberdade e dignidade humana, 

pois são eles que devem criar condições para tal. 

Em nossa Constituição atual, no artigo 5º estão presentes esses verdadeiros 

direitos fundamentais, mas também há os direitos que são apenas formalmente 

previstos, havendo, portanto, distinção entre os direitos fundamentais materiais e 

direitos fundamentais formais. (FERREIRA FILHO, 2016, p. 122) 

Na aplicação prática, ocorre, por muitas vezes, a colisão dos direitos 

fundamentais, o que significa que um mesmo caso pode possuir dois direitos 

diferentes em questão, considerando que estão inseridos em um Estado 

Democrático de Direito. Um exemplo recorrente é o direito à vida privada e à liberdade 

de expressão. É comum, e a solução para tal impasse é analisar os aspectos 

concretos de cada caso e os princípios relativos a ele. Ideal seria que fosse possível 

conciliá-los, mas nem todos os direitos podem coexistir, prevalecendo o mais 

importante, ou mais adequado para a situação. (FERREIRA FILHO, 2016, p. 125). 

Assim:  

Os casos mais clássicos de colisão de direitos fundamentais são os que 

envolvem os seguintes conflitos: o direito de informação em choque com o direito à 

imagem; a liberdade jornalística em confronto com o direito de intimidade; a 

liberdade de comunicação invadindo a esfera de privacidade dos indivíduos; a livre 

manifestação do pensamento violando a honra de pessoas. (MARMELSTEIN, 2019, 

p. 373) 
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Compulsando a Constituição atual, é possível verificar que o Constituinte 

inseriu, logo no início do texto, além do preâmbulo, um rol de princípios considerados 

fundamentais, porém, estas normas-princípios fundamentais não estão situados 

apenas no Título I, mas presentes ao longo da Constituição cujo objetivo foi 

apresentar o caráter “estruturante e informador da ordem estatal”, característica da 

chegada de um texto constitucional que passou a garanti-los para os brasileiros e 

pela retomada plena do processo democrático em nosso país (SARLET; MITIDIERO; 

MARINONI, 2021, p. 115). 

Os direitos fundamentais, são, portanto, limitadores das ações estatais, dentro 

de um Estado de Direito. São eles os balizadores e essenciais ao ordenamento 

jurídico pois regulam a Lei Fundamental, influenciado todo o ordenamento jurídico, 

servindo de base aos legisladores e julgadores (HESSE, 2009, p.37). 

Desse modo, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciários estão vinculados 

aos Direitos Fundamentais e não há apenas uma obrigação negativa, ou seja, de não 

se negar a observar tais direitos, mas, sim uma obrigação positiva, de dever 

considerar tudo o que viabiliza a efetividade dos direitos fundamentais (HESSE, 2009, 

p. 40). 

Especialmente o Poder Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional e 

de ditar o direito ao caso concreto, deve se valer de mecanismos constitucionais com 

o intuito de gerar uma interpretação única e que seja igualitária. Ademais, em 

respeito ao princípio da igualdade, a legislação processual deverá instituir 

mecanismos de uniformização de jurisprudência a todos os Tribunais e por fim, o 

particular não pode agir com atos discriminatórios, preconceituosos ou racistas, pois 

pode e deve ser responsabilizado civil e penalmente, conforme legislação vigente 

(MORAES, 2020, p. 35). 

Nesse contexto, os princípios constitucionais carregam como principal função 

a de viabilizar, como critério material, a intepretação de normas em âmbito 

infraconstitucional, assim como os direitos fundamentais, para interpretação da 

Constituição, devendo o intérprete prestigiar, privilegiar, sempre a que tiver maior 

compatibilidade com eles. Quando, por exemplo, há uma lacuna legislativa ou 

omissão regulamentadora, podem servir de parâmetro para uma declaração de 

inconstitucionalidade por omissão. O fato é que os princípios fundamentais causam 
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importantes reflexos quanto à eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais 

(SARLET; MITIDIERO; MARINONI, 2021, p. 115). 

Sabe-se que as normas que compõe os direitos fundamentais democráticos 

e individuais são de eficácia e aplicabilidade imediata pois a própria Constituição 

Federal determina isso, porém essa definição não bastaria não fossem os 

mecanismos de aplicação (MORAES, 2020, p. 29). 

Ainda, o princípio da proporcionalidade é um dos principais instrumentos para 

verificação da legitimidade de leis e atos administrativos, ou seja, se eles são válidos 

ou não quando restringem os direitos fundamentais, conhecido como o “limite dos 

limites”. Seu objetivo é evitar que as restrições a direitos fundamentais se tornem 

desproporcionais. Ademais, esse princípio serve como mecanismo de balizamento 

nas decisões judiciais, quando da análise de implementação de algum direito 

fundamental, de modo que o julgador deve se valer de tal princípio ao decidir um caso 

de efetivação de direitos (MARMELSTEIN, 2019, p. 378). 

No caso em análise, o direito fundamental em discussão é o direito à 

igualdade, disposto no artigo 5º da Constituição Federal e especificamente em seu 

inciso XLV, onde se situa o princípio da intransmissibilidade da pena (BRASIL, 1998). 

 

De todos os direitos fundamentais a igualdade é aquele que mais tem subido de 

importância no Direito Constitucional de nossos dias, sendo, como não poderia 

deixar de ser, o direito-chave, o direito- guardião do Estado Social. Conduzido 

para fora das esferas abstratas o princípio da igualdade, inarredavelmente atado 

à doutrina do estado Social, já não pode ignorar o primado do fator ideológico 

nem tampouco as demais considerações de natureza ideológica (BONAVIDES, 

2000, p. 377). 

 

Nas palavras de Alexandre de Moraes, deve o legislador, ao exercer a sua 

função constitucional de editar normas, não pode se distanciar de tal princípio, pois 

a consequência será a flagrante inconstitucionalidade. Por isso que, “as normas que 

criam diferenciações abusivas ou, arbitrárias, sem qualquer finalidade lícita, serão 

incompatíveis com a Constituição Federal. ” (MORAES, 2020, p. 35). 
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A lição de que se deve tratar desigualmente os desiguais, na medida de suas 

desigualdades demonstra que a o princípio da igualdade se refere a atos atentatórios 

ao sistema jurídico. Assim, a igualdade ampara toda circunstância de desigualdade 

incompatível com os valores proclamados pela Constituição.  

Desse modo possui duas vertentes: uma delas ocorre na promulgação de leis, 

atos normativos e medidas provisórias e a outra, reside na obrigação de o intérprete, 

ou seja, a autoridade pública (juiz, promotores) aplicá-las de maneira igualitária, sem 

estabelecer distinção em razão de raça, classe social, sexo, religião, convicções 

filosóficas ou políticas etc.  A desigualdade se faz presente na lei quando é produzida 

de modo a distinguir sem razoabilidade um tratamento diferenciado a determinado 

grupo de pessoas (MORAES, 2020, p. 35). 

 

Uma posição, dita realista, reconhece que os homens são desiguais sob 

múltiplos aspectos, mas também entende ser supremamente exato descrevê-los 

como criaturas iguais, pois, em cada um deles, o mesmo sistema de 

características inteligíveis proporciona, à realidade individual, aptidão para 

existir (DA SILVA, 2006, p. 212). 

 

O princípio da igualdade está previsto na Constituição Federal de 1988, e 

garante uma igualdade de possibilidades, em que todos os cidadãos têm o direito a 

um tratamento igualitário pela lei, de acordo com os critérios abrigados pelo 

ordenamento jurídico. Há, portanto, um impedimento de uma desigualdade arbitrária, 

discriminações inaceitáveis (MORAES, 2020, p. 35). 

Então, para que sejam consideradas não discriminatórias as diferenciações 

normativas, é necessário haver uma justificativa pautada em critérios e juízos de 

valor com uma relação proporcional entre os meios utilizados e a finalidade 

objetivada, em conformidade com os direitos e garantias constitucionalmente 

protegidos. É por tudo isso que “os tratamentos normativos diferenciados são 

compatíveis com a Constituição Federal quando verificada a existência de uma 

finalidade razoavelmente proporcional ao fim visado” (MORAES, 2020, p. 35). 

Ainda, em relação ao princípio da individualização da pena, Guilherme de 

Souza Nucci afirma que o sentido de individualizar é “particularizar o que antes era 
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genérico, tem o prisma de especializar o geral, enfim possui o enfoque de, evitando 

estandardização, distinguir algo ou alguém, dentro de um contexto.” (NUCCI, 2007, p. 

30). 

Do posto de vista regulamentar, a Lei Estadual nº 10.218/99 do Estado de São 

Paulo surgiu a partir do Projeto de Lei nº 272/1991, o qual teve origem parlamentar.  

Nos termos do artigo 59 da Constituição Federal de 1988, o Processo 

Legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição; leis 

complementares; leis ordinárias; leis delegadas; medidas provisórias; decretos 

legislativos e resoluções (BRASIL, 1998). 

De acordo com a Carta Magna, compete ao Poder Legislativo legislar e 

fiscalizar os atos do Executivo. No âmbito federal, o Poder Legislativo é exercido pelo 

Congresso Nacional - composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. 

A Câmara é composta pelos deputados federais e o Senado, pelos senadores. Ainda, 

no plano estadual, este poder é exercido pelas Assembleias Legislativas através dos 

deputados estaduais. (BRASIL, 1998)  

Em São Paulo, a Assembleia Legislativa elabora e aprova leis estaduais para 

todos os paulistas e cuida, com seu órgão auxiliar, o Tribunal de Contas do Estado, 

da fiscalização dos atos do Poder Executivo. Atualmente órgão é composto por 94 

(noventa e quatro) deputados eleitos para um mandato de quatro anos 

(ASSEMBLEIA..., 2021). 

Assim, o nascimento de uma lei ocorre quando os deputados, o governador e 

em alguns casos o Tribunal de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça e os cidadãos, 

propõe um projeto de lei ou outras proposições. Há ainda, a iniciativa popular, caso 

consiga reunir assinaturas de 0,5% do eleitorado do Estado (ASSEMBLEIA..., 2021). 

Após, o projeto pronto é entregue à Mesa e depois lido no Expediente para que 

chegue ao conhecimento dos deputados. Em seguida, é publicado no Diário da 

Assembleia, o Diário Oficial do Poder Legislativo e, em dois dias, o projeto deve ser 

colocado em pauta para possível recebimento de emendas. Ao final do prazo, para 

que permaneça na Pauta, o projeto de lei segue para exame das Comissões, por meio 

de despacho do Presidente da Assembleia. Após emissão de parecer pelas 

comissões, os projetos são incluídos na ordem do dia para discussão e votação em 

plenário (ASSEMBLEIA..., 2021). 
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Após ser votado e aprovado pela Assembleia, o projeto de lei segue para o 

Governador do Estado, quem poderá sancioná-lo ou vetar. Vetado o projeto de lei, ele 

é devolvido à Assembleia que repetirá o trâmite para verificar os motivos da rejeição 

pelo Governador. Caso a Assembleia concorde com os argumentos do Governador 

aprovará o veto e arquivará o projeto, caso discorde rejeitará o veto e promulgará a 

lei. Assim, somente após de sancionado e promulgado, o projeto de lei, publicado, se 

torna uma lei. Esse é todo o processo de encaminhamento um projeto para que se 

torne uma lei, o qual é conhecido como tramitação (ASSEMBLEIA..., 2021). 

Quanto às competências do Supremo Tribunal Federal, estas estão 

disciplinadas no artigo 102, da CF/1988, dentre elas, processar e julgar a ação direta 

de inconstitucionalidade de lei (BRASIL, 1998). 

Conforme explicita José Afonso da Silva (2006, p. 559) em seu Curso de Direito 

Constitucional Positivo: 

 

As atribuições judicantes previstas nos incisos do art. 102 têm, quase todas, 

conteúdo de litígio constitucional. Logo, a atuação do STF, aí, se destina a 

compor lide constitucional, mediante o exercício de jurisdição constitucional. 

Esta, de fato, comporta conteúdos e objetivos diversos, que autorizam distinguir 

três modalidades que podem ser observadas naquele Pretório Excelso: (1) 

Jurisdição constitucional com controle de constitucionalidade que pode ser por 

via de ação direta, interventiva ou genérica, e por via de exceção. [...] 

 

Assim, no Brasil, onde há uma Constituição rígida e formal, e considerando 

que tal sistema determina uma distinção entre Poder Constituinte e poderes 

constituídos, resultando na superioridade da lei constitucional (do Poder 

Constituinte) sobre a lei ordinária (poder constituído), um poder inferior de 

competência pela própria constituição, há a necessidade de processo especial de 

revisão (BONAVIDES, 2000, p. 296). 

Esse processo especial de revisão confere estabilidade e rigidez bem superior 

às leis ordinárias, compondo uma hierarquia jurídica e a “consequência dessa 

hierarquia é o reconhecimento da ‘superlegalidade constitucional’, que faz da 
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Constituição a lei das leis, a lex legum, ou seja, a mais alta expressão jurídica da 

soberania. ” (BONAVIDES, 2000, p. 296). 

Justamente por conta dessa hierarquia é que os órgãos legislativos não 

podem inserir no sistema jurídico leis contrárias às disposições constitucionais e as 

dificuldades residem não em definir isso, mas em arrumar meios de retirar do 

sistema normativo as leis inconstitucionais. 

O sistema de controle de constitucionalidade possui natureza mista, à medida 

que se utiliza do sistema de controle difuso e concentrado, levando-se em conta, 

para tal classificação, a competência jurisdicional, ou seja, os órgãos que possuem 

competência para a analisar a constitucionalidade das normas e dispositivos legais. 

Assim, no sistema difuso, qualquer juiz ou tribunal pode exercer o controle de 

constitucionalidade, atribuição inerente ao exercício da função jurisdicional e do 

poder-dever de não aplicar atos que conflitam com a Constituição (MELO, 2011, p. 

106). 

Por sua vez, o controle concentrado, como o nome já diz, concentra o poder 

de verificar a constitucionalidade em um único órgão, qual seja, o Supremo Tribunal 

Federal via Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de 

Constitucionalidade e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental; e 

perante os Tribunais de Justiça em relação às leis estaduais em face da constituição 

estadual correspondente (MELO, 2011, p. 106). 

Ainda, o controle concentrado se divide em concreto e abstrato, cuja 

diferenciação se dá através dos pressupostos de admissibilidade, sendo 

característica principal do controle de normas, seja ele incidental ou concreto, o 

desenvolvimento inicial do processo, haja vista que a questão constitucional é 

requisito antecedente e imprescindível à declaração judicial sobre a existência ou 

não de uma relação jurídica (BARROSO, 2019, p. 70). 

As espécies de controle concentrado existentes no ordenamento 

constitucional brasileiro são: ação direta de inconstitucionalidade genérica 

(CF/1988, art. 102, I, a); ação direta de inconstitucionalidade interventiva (CF/1988, 

art. 36, III); ação direta de inconstitucionalidade por omissão (CF/1988, art. 103, § 

2º); ação declaratória de constitucionalidade (CF/1988, art. 102, I, a, in fine; EC 
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03/1993); e arguição de descumprimento de preceito fundamental (CF/1988, art. 102, 

§ 1º).  Constituição Federal (BRASIL, 1998). 

De um modo geral, o controle abstrato é realizado de forma concentrada, no 

STF, através da ADI, ADC ou ADPF; e o controle concreto, de maneira difusa. Nesse 

contexto, o controle difuso é sempre incidental, já que a constitucionalidade é uma 

questão incidente que será solucionada na decisão judicial. Em contrapartida, o 

objeto precípuo do controle concentrado é o debate acerca da adequação da lei com 

a Constituição, ou seja, o principal objeto é justamente a constitucionalidade ou a 

inconstitucionalidade da norma (MELO, 2011, p. 106). 

Assim, dentre as diversas classificações, tem-se para análise do presente 

caso, o controle por Via de exceção (incidental ou de defesa) e de ação (principal ou 

direto). Se situa no controle de ação, a Ação direta de inconstitucionalidade genérica 

– ADI (art. 102, I, a).  

Portanto, a Ação Direta de Inconstitucionalidade é proposta ao Supremo 

Tribunal Federal para arguir a inconstitucionalidade de lei, ato normativo federal ou 

estadual. Essa ação tem por objeto a aferição da constitucionalidade da norma, 

abstratamente considerada, ou seja, independentemente de qualquer caso concreto 

(BRASIL, 2021). 

A ADI é uma ação principal, a qual aprecia diretamente a norma jurídica em 

relação à Constituição como mérito da ação, não como questão incidente preliminar 

ou prejudicial a uma pretensão processual intersubjetiva. Nessa ação é a norma que 

está em julgamento e o bem juridicamente tutelado é a ordem jurídica fundada na 

Constituição – Federal, que será julgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF); 

Estaduais, pelos Tribunais de Justiça dos estados (BRASIL, 2021). 

A Lei nº 9.868/99 disciplina o processo e julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, a qual endossa a maioria das linhas jurisprudenciais firmadas 

pelo Supremo Tribunal Federal em matéria procedimental, que por muito tempo regia, 

através de seu regimento interno, a matéria constitucional relativa a ADI (BARROSO, 

2019, p. 266).  

Portanto, o controle de constitucionalidade é uma garantia a supremacia dos 

direitos e garantias fundamentais que estão dispostos na Constituição Federal, pois 

é responsável por impor limites ao poder estatal bem como legitimar os direitos e 
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deveres do ente federado, o que também determina a existência de um Estado 

Democrático de Direito com eficácia e efetividade das normas.  

Quanto à competência dos entes federados, com a Emenda Constitucional nº 

19/98 disciplinou-se uma nova redação ao artigo 22, XXVII, da Constituição Federal, 

atribuindo competência privativa à União para legislar sobre “normas gerais de 

licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas 

diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

conforme o artigo 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia 

mista, conforme artigo 173, § 1º, III.” (DI PIETRO, 2020, p. 409). 

Nos termos do artigo 22, inciso XXVII da Constituição Federal compete 

privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em 

todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e 

fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto 

no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos 

termos do art. 173, § 1º, III (BRASIL, 1988). 

Porém, as normas gerais estão dispostas nos cinco primeiros incisos do 

disposto, o que fornece total validade ao art. 85 do Decreto-lei nº 2.300/86, e a 

definição de que Estados e Municípios podem exercer competência legislativa 

suplementar em matéria de licitação (art. 24, § 2º, e art. 30, II, da Constituição), haja 

vista que a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 

competência suplementar dos Estados (DI PIETRO, 2020, p. 297). 

A Lei de Licitações, Lei nº 8666/93 dispõe em seu artigo 27 os requisitos de 

habilitação nas licitações exigindo dos interessados habilitação técnica, nos moldes 

do artigo 37, XXI da CF/1988, previsão que impede aos estados-membros de incluir 

ou ampliar condições necessárias para a qualificação dos concorrentes, usurpando 

a competência privativa da União. (BRASIL, 1994) 

 

No que tange aos critérios de preferência e de tratamento diferenciado em sede 

de licitações e contratos, por envolverem uma perspectiva de ponderação do 

legislador federal face ao princípio da isonomia e o objetivo do desenvolvimento 

nacional sustentável, os estados e municípios deverão se ater às hipóteses 

previstas nos §§ 2º e 5º da Lei 8.666/1993, sendo-lhes vedado instituir “novas” 
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hipóteses de preferência que afetam diretamente o procedimento de julgamento 

e apreciação das propostas. Quanto às condições de habilitação fixadas nos 

arts. 27 a 31, impende, num primeiro momento, consignar que os requisitos 

habilitatórios externados pela norma refletem um juízo de ponderação feito pelo 

legislador federal como resultado da colisão entre o princípio da ampla 

participação e do interesse público, materializado na necessidade de uma 

contratação satisfatória pela Administração (AMORIM, 2017). 

 

O princípio da igualdade é um dos alicerces de todo o caso, pois também 

exigido para os contratos e licitações, visando não apenas a possibilidade de uma 

melhor proposta à Administração, mas a todos aqueles que tiverem interesse em 

contratar. Por tanto, esse princípio expresso no art. 37, XXI da CF/1988 impede que 

condições sejam impostas preterindo determinados licitantes em face de outros. Tal 

dispositivo é claro ao dispor que “o procedimento da licitação somente permitirá as 

exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações. ” (DI PIETRO, 2020, p. 412). 

Ressalte-se que a igualdade entre os licitantes é encontrada por duas vezes 

na Lei nº 8.666/93. A primeira delas como um dos objetivos da licitação e a outra 

como um dos princípios expressamente previstos (DI PIETRO, 2020, p. 412). 

Por tudo, vê-se que o caso em análise navega pelas áreas do direito 

administrativo e do direito constitucional, situando-se dominantemente no estudo 

dos direitos e garantias fundamentais, sobressaindo-se o princípio da supremacia 

da Constituição, o qual determina que todo tipo de interpretação do 

texto constitucional deve estar alinhado com o reconhecimento de que a 

Constituição é hierarquicamente superior (DA SILVA, 2021). 

Como nos ensina com maestria, Lenio Streck (2016), e trazendo para este 

estudo de caso, de interpretação e verificação da constitucionalidade da Lei Estadual 

nº 10.218/99, uma jurisdição que obedece a supremacia e a força normativa da 

Constituição Federal possui mais possibilidades de garantir uma democracia e um 

direito íntegro “do que decisões pragmáticas e a construção de jurisprudência (s) 

defensiva (s)  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

A ADI nº 3092/SP escolhida para análise foi julgada pelo Supremo Tribunal 

Federal em 22/06/2020, cujo objeto foi a lei do Estado de São Paulo nº 10.218/99.  

Por todo o exposto, depreende-se que o estudo de caso e a norma em análise 

não se situa no âmbito do direito do trabalho ou do direito penal, pois as vedações 

referentes às contratações de empresas pelo poder público em razão de prática de 

crime, contravenção penal ou atos atentatórios é sanção de natureza administrativa 

com ênfase nos direitos e garantias fundamentais. 

Como resposta ao problema do presente caso, tem-se duas hipóteses. Uma 

delas é que a Lei Estadual nº 10.218/99 viola os princípios da individualidade e da 

intransmissibilidade da pena, da responsabilidade pessoal e do devido processo 

legal, havendo, portanto, afronta à Constituição Federal de 1988 e a outra de que a lei 

em estudo atua como escudo dos direitos e garantias fundamentais das vítimas de 

tais crimes e está em consonância com a Constituição Federal ao não autorizar ou 

incentivar que o sofrimento que a discriminação impõe seja tolerado, sem a 

existência de violação aos artigos 37, inciso XXI, ou 22, inciso XXVII, da Constituição 

da República. 

Enfim, conclui-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou a 

inconstitucionalidade da lei, fundamenta-se preponderantemente na competência 

privativa da União e na violação aos princípios da individualização e da 

intransmissibilidade da pena, da responsabilidade pessoal e do devido processo 

legal, em face das vedações referentes às contratações pelo poder público de 

empresas cujo quadro seja integrado por pessoa condenada pela prática de crime ou 

contravenção envolvendo atos discriminatórios. 
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18. DIREITOS DOS TRANSEXUAIS E TRAVESTIS NO SISTEMA PRISIONAL: BREVES 

COMENTÁRIOS À DECISÃO MONOCRÁTICA DO STF NA ADPF Nº 527/DF 
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Lúcia Helena de Matos Moura 
RESUMO 

 

O presente trabalho tem a finalidade de comentar a decisão monocrática prolatada 

pelo Ministro Luís Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal na Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 527/DF, de forma a analisar 

os critérios de entendimento utilizados na decisão na qual foi reconhecido o direito 

dos transexuais e travestis de optarem pelo cumprimento de pena em unidades 

prisionais femininas ou masculinas, como garantia de segurança e tratamento 

dignos. O método utilizado foi o sistêmico, complementado com doutrinas e 

jurisprudências pertinentes ao caso. A decisão teve como supedâneo a garantia dos 

Direitos Fundamentais. 

Palavras-chave: ADPF nº 527/DF; Direito de proteção aos transexuais e travestis. 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to comment on the monocratic decision handed down by Minister 

Luís Roberto Barroso of the Federal Supreme Court in the Allegation of Non- 

Compliance with a Fundamental Precept - ADPF No. 527/DF, in order to analyze the 

criteria of understanding used in the decision in which it was recognized the right of 

transsexuals and transvestites to choose to serve their sentences in women's or 

men's prisons, as a guarantee of safety and dignified treatment. The method used 

was the systemic, complemented with doctrines and jurisprudence relevant to the 

case. The decision was based on the guarantee of Fundamental Rights. 

Keywords: ADPF nº 527/DF; Right to protection for transsexuals and transvestites. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho consiste na análise crítica da Decisão Monocrática 

proferida em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – 

ADPF nº 527, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, onde se analisa a 

presença dos direitos fundamentais no caso que resultou no direito conferido às 

presas transgêneras e travestis de optarem pelo cumprimento das respectivas 

penas em estabelecimentos prisionais femininos ou masculinos. 

A decisão encontra-se fundamentada em precedentes do próprio Supremo 

Tribunal Federal (ADI Nº 4.275/DF), Relator Ministro Marco Aurélio e RE nº 670422, 

Ministro Dias Toffoli (repercussão geral), em normas internacionais e nos princípios 

de Yogyakarta. 

O presente caso resultou de um problema social vivenciado pelas minorias 

nos estabelecimentos prisionais; os casos de violência e discriminação contra 

esses grupos reclamou uma disciplina normativa no intuito de protegê-las e fazer 

valer as normas de Direitos Fundamentais. 

A crítica à presente decisão encontra-se dividida em 3 (três) tópicos. No 

primeiro tópico aborda-se o caso concreto. No segundo tópico, apresenta-se a 

pertinência da decisão. No terceiro tópico, mostra-se a aplicação dos direitos 

fundamentais ao caso. Finaliza-se o trabalho mediante a conclusão e as 

referências. 

 

2 ANÁLISE DO CASO 

 

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 527 foi 

ajuizada pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais (ALGBT) contra decisões judiciais conflitantes proferidas de acordo 

com normas contidas nos arts. 3º, §§1º e 2º, e 4º, caput, e parágrafo único, da 

Resolução Conjunta da Presidência da República e do Conselho de Combate à 

Discriminação nº 1, de 15 de abril de 2014 (Resolução Conjunta). 

Primeiramente, a decisão em sede de cautelar foi proferida em 2019 pelo 

Ministro Luís Roberto Barroso quando determinou somente às presas transgêneras 
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o direito de escolha do cumprimento da pena em presídios femininos; não se 

manifestou quanto aos travestis, pois, na época, não havia informações suficientes 

para o deslinde da questão. 

Por esse motivo, o Ministro determinou a intimação da Presidência da 

República, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (DEPEN), do 

Conselho Nacional de Combate à Discriminação (CNCD/LGBT), do Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para prestação 

de informações. 

As respostas restaram infrutíferas, exceto a do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) que informou o início de estudos quanto ao tratamento 

e fiscalização destas minorias nos estabelecimentos prisionais. 

Diante dessa circunstância, em 12.07.2020, a Associação Brasileira de Gays, 

Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABLGT) requereu a 

extensão da medida cautelar aos travestis, fundamentando o pedido com o 

Relatório ―LGBT nas prisões do Brasil: diagnóstico dos procedimentos 

institucionais e experiências de encarceramento‖, da lavra do Ministério da Mulher, 

da Família e dos Direitos Humanos (Relatório MMFDH) e também   com   ―a   Nota   

Técnica   n.º   7/2020/DIAMGE/CGCAP/DIRPP/DEPEN/MJ,   do Ministério da Justiça 

e Segurança Pública (Nota Técnica MJSP). 

A juntada dos documentos supramencionados, os Princípios de Yogyakarta, 

bem como os precedentes da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 

4.275/DF, Relator Ministro Marco Aurélio, com voto para Acórdão do Ministro Edson 

Fachin e do Recurso Extraordinário – RE nº 670422, Ministro Dias Toffoli 

(repercussão geral) proporcionaram o amadurecimento da matéria. Dessa forma, o 

Ministro prolatou, aos 18 de março de 2021, decisão favorável não só às presas 

transgêneras como também aos travestis de optarem pelo cumprimento de pena 

em presídios femininos ou masculinos. Neste último caso, em área reservada para 

a garantia da sua segurança. Na verdade, foi uma decisão de ajustamento da 

cautelar deferida em 2019. 
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Depois de promulgada a Constituição Federal de 1988 – 33 (trinta e três) anos 

depois –, já era tempo de se conferir à população LGBTI o tratamento livre de 

qualquer violência ou desumanidade no âmbito do sistema carcerário. 

Conforme dispõe Marques: 

 

Em âmbito internacional, a necessidade de proteção do grupo LGBTI é 

reconhecida e amparada nos Princípios de Yogyakarta, aprovados em 2007 pela 

comunidade internacional. De modo geral, com base nessas normas, é dever dos 

Estados prover tratamento diferenciado a população carcerária vulnerável, por 

mais ínfima que seja, composta por custodiado(a)s lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais. (MARQUES, 2021) 

 

A decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental – ADPF nº 527 – proporcionou à população carcerária LGBT, em bom 

tempo, o preenchimento de uma lacuna cuja natureza é de cunho eminentemente 

de direito fundamental; daí a razão, acertadamente, dos princípios norteadores da 

dignidade da pessoa humana. 

 

3 PERTINÊNCIA DA DECISÃO 

 

Conforme disposto no art. 1º, caput, da Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 

1999⁸ c/c art. 102, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988⁹, a competência 

para o processo e o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental – ADPF é do Supremo Tribunal Federal – STF. 

No que tange à legitimidade ativa para o ajuizamento da presente ADPF, a 

Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

(ALGBT) se coaduna ao disposto no art. 103, inciso IX da Constituição Federal¹⁰ c/c 

o art. 2º, inciso I da Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999¹¹. 

Dado o seu caráter subsidiário, A Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental – ADPF “... só é cabível quando houver violação a preceito 

fundamental (...), isto é, de norma (princípio ou regra) da Constituição” que esteja 

na iminência de ser violada, podendo ser Princípios Fundamentais, Direitos e 
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Garantias Fundamentais, princípios constitucionais sensíveis e as cláusulas 

pétreas (NOVELINO, 2019, p.255). 

Nos Relatórios do Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, 

consta informações obtidas por meio de pesquisa de campo onde relata que nem 

todas as presas têm interesse em mudar para presídios femininos; algumas delas 

formam famílias com detentos do sexo masculino e outras desempenham trabalhos 

destinados a mulheres e, assim, conseguem algum dinheiro para comprar cigarros 

e outros bens que necessitarem, tendo em vista que a maioria delas são 

abandonadas pela família. Daí, o Ministro decidiu no sentido de dar o direito de 

opção. A meu ver, acertadamente, em cumprimento aos princípios da dignidade da 

pessoa humana e da liberdade. 

O presente caso encontrava-se pendente de normatização para o 

preenchimento de uma lacuna – como mencionado anteriormente - para, enfim, a 

população carcerária transexual e travesti ter o direito de cumprir a pena com a 

garantia da incolumidade físico- psíquica. Como bem assevera Bobbio: 

 

Uma vez que a falta de uma norma se chama geralmente ―lacuna (num dos 

sentidos do termo ―lacuna), ―completude significa ―falta de lacunas‖. Em 

outras palavras, um ordenamento é completo quando o juiz pode encontrar nele 

uma norma para regular qualquer caso que se lhe apresente, ou melhor, não há 

caso que não possa ser regulado com uma norma tirada do sistema. (BOBBIO. 

1994, p. 115) 

 

Enquanto perdurasse a presente lacuna, a população carcerária estaria exposta a 

todo e qualquer infortúnio no âmbito das prisões brasileiras; e o Poder Judiciário 

somente poderia atuar mediante a aplicação de normas atinentes ao resguardo 

desses direitos. Importante, sem dúvida, para a completude do sistema legal, foi a 

atuação dos Princípios de Yogiakarta, do Relatório ―LGBT nas prisões do Brasil, 

Nota Técnica n.º 7/2020 do Ministério da Justiça e dos precedentes invocados. 
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4 APLICAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS AO CASO 

 

Os Direitos Fundamentais – Direitos Humanos no plano interno - encontram-

se distribuídos ao longo do texto da Constituição Federal, especificamente no Título 

II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais), divididos em capítulo I (Dos Direitos e 

Deveres Individuais e Coletivos), capítulo II (Dos Direitos Sociais), capítulo III (Da 

Nacionalidade), capítulo IV (Dos Direitos Políticos) e capítulo V (Dos Partidos 

Políticos). O legislador constituinte estabeleceu no art. 5º, parágrafos 1º, 2º e 3º, que 

as normas referentes a direitos fundamentais têm aplicação imediata; que os 

direitos e garantias fundamentais não excluem outros decorrentes de legislações 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte; por fim, que as 

normas definidoras de direitos humanos que forem aprovadas pelos mesmos 

critérios destinados às emendas constitucionais, terão status a elas equivalentes. 

Conforme se percebe, o arcabouço constitucional confere a observância de 

tratamento digno a toda e qualquer pessoa, independente de gênero, sexo, raça, cor 

ou idade, dentre outros direitos assegurados. A esse respeito, torna-se necessária 

a citação de Sarlet: 

 

... passando a centrar a nossa atenção na dignidade da pessoa humana, desde 

logo há de se destacar que a íntima, e, por assim dizer, pelo menos em parte e 

em certo sentido, indissociável (embora altamente complexa e diversificada)² 

vinculação entre a dignidade (da pessoa) humana, os direitos humanos e os 

direitos fundamentais já constitui, por certo, um dos postulados nos quais se 

assenta o direito constitucional contemporâneo. (SARLET. 2015, p. 1-2) 

 

No entanto, foi lamentável a ausência de informações por parte da 

Presidência da República, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

(DEPEN), do Conselho Nacional de Combate à Discriminação (CNCD/LGBT), do 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) e do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), depois de devidamente intimados pelo Ministro Roberto 

Barroso. 
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O Estado é responsável pela incolumidade das pessoas em situação de 

encarceramento, conforme julgado da 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e Territórios – TJ/DF.¹² 

Não  fosse  a  juntada  do  ―Relatório  LGBT  nas  prisões  do  Brasil‖,  da  

lavra  do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (Relatório 

MMFDH), pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais (ALGBT), o problema do encarceramento das pessoas LGBTI ainda 

estaria pendente de uma solução justa e humana, causando sofrimento às vítimas 

e seus familiares e onerando o Estado no seu dever de indenização.  

No que tange à decisão objeto do presente comentário, o Supremo Tribunal 

Federal, por meio de decisão do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, aplicou às 

presas transgêneras e aos travestis o direito de escolha de cumprimento de pena 

em presídios femininos ou masculinos, respeitadas as circunstâncias vividas por 

cada uma delas. Ademais, o Princípio 9 de Yogyakarta assegura que “Toda pessoa 

privada da liberdade deve ser tratada com humanidade e com respeito pela 

dignidade inerente à pessoa humana. A orientação sexual e identidade de gênero 

são partes essenciais da dignidade de cada pessoa.” (YOGIAKARTA. 2007, p.18) 

A decisão de respeitar o direito de escolha concretizou os preceitos 

fundamentais aplicáveis a qualquer pessoa, sem discriminação, em cumprimento 

aos princípios da igualdade do direito à vida, a liberdade, à segurança, à privacidade, 

à vedação à tortura e ao tratamento desumano e degradante, a fim de que 

possamos construir uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I, CF/88). Por 

esse motivo é que a decisão do Ministro Luís Roberto Barroso conferiu proteção, 

alicerçada pelos Direitos Fundamentais e pelo princípio da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III, CF/88). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A decisão do Ministro Luís Roberto Barroso, na ADPF nº 527/DF, em 

ajustamento da cautelar proferida em 2019, sem dúvida, reconheceu o direito das 

transgêneras e travestis ao direito fundamental à liberdade, à segurança, à saúde 
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(inclusive a mental), bem como determinou a aplicação do princípio fundamental da 

dignidade da pessoa humana. 

No campo do Direito Constitucional, o princípio da dignidade da pessoa 

humana prevista no art. 1º, inciso III da Constituição Federal, serve de supedâneo 

não só aos Direitos Humanos, como também aos Direitos e Garantias 

Fundamentais previstos no Título II da Carta Magna. A esse respeito, posso afirmar 

que a decisão do Ministro Luís Roberto Barroso vai ao encontro destas disciplinas 

fundamentais de respeito à pessoa humana no instante em que só decidiu o caso 

depois que teve acesso a documentos que retrataram o cotidiano das transexuais 

e travestis que cumprem pena em presídios masculinos. Acertadamente também 

foi conceder-lhes o direito de escolha entre os presídios masculinos e/ou 

femininos. 

Como bem referenciado por Norberto Bobbio, o problema das lacunas deve 

ser preenchida para que o sistema jurídico possa dar o tratamento justo a quem 

dele necessita; e o Poder Judiciário encontrava-se carente de uma disciplina justa 

e acertada ao presente caso. Por esse motivo, o ajuizamento da supracitada ADPF 

serviu para selar uma situação que não poderia mais perdurar, a final nosso 

ordenamento jurídico não pode criar distinções entre quaisquer pessoa humana, 

por ser direito de todos o tratamento digno e livre de qualquer espécie de 

preconceito ou coisa que o valha. 
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RESUMO 

 

Em razão do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5631/DF, sob Relatoria do Ministro Edson 

Fachin, o presente texto se dedica a avaliar os argumentos jurídicos que motivaram 

a Corte a decidir pela legitimidade e obrigação constitucional dos Estados em legislar 

visando a proteção da saúde das crianças, resguardando, de forma preventiva, o 

direito fundamental à vida, mesmo que para tanto venha a limitar outro direito 

fundamental. Pesquisa bibliográfica foi a base do estudo em apreço, de modo que o 

exame dos votos denotam o acerto da conclusão sobre a essencialidade do atuar 

positivo dos entes políticos a fim de concretizar a prestação do direito fundamental 

à saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: ADI 5631/DF; Direito à Saúde; Criança. 

 

ABSTRACT 

 

By reason of the Brazilian’s Federal Court of Justice, in the heart of the Direct 

Unconstitutionality Action (ADI) 5631/DF, under the report of Minister Edson Fachin, 

this text is dedicated to assess the juridic arguments that motivated the Supreme 

Court to decide for the legitimacy and constitutional obligation of states to legislate 

for protection of children’s health, preventively guarding the fundamental right to life, 

even if it limits another fundamental right. The bibliographic research was the basis 

of the present study, so that the examination of the votes denote the correctness of 

the conclusion over the essentiality of positive acting by political entities, in order to 

materialize the provision of the fundamental right to health. 

KEYWORDS: ADI 5631/DF; Right to health; Child. 
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1 INTRODUÇÃO: APANHADO DOS ELEMENTOS DE FATO QUE SUBSIDIARAM A 

INAUGURAÇÃO DA DEMANDA JUDICIAL QUE CULMINOU COM O JULGADO EM COMENTO 

 

Teve curso no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 5631, proposta no ano de 2016, pela Associação 

Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT, insurgindo-se contra a Lei nº 

13.582/20162 do Estado da Bahia, que se dedicava a proibir publicidade dirigida a 

crianças, de alimentos e bebidas pobres em nutrientes e com alto teor de açúcar, 

gorduras saturadas ou sódio. 

O autor da supracitada ADI alegou como objeto da ação a 

inconstitucionalidade formal ante a suposta competência privativa da União para 

disciplinar sobre propaganda comercial (Art. 22, XXIX, CF), ao passo que 

acrescentava o argumento da inconstitucionalidade material sob o fundamento de 

que a referida limitação de publicidade causaria embaraço quanto a liberdade de 

informação e comunicação social, desrespeitando direito fundamental (Art. 220, § 

1º, CF). 

Vale esclarecer que durante o curso do feito houve alteração na legislação 

impugnada, por meio da Lei nº 14.045/2018, cujo teor passou a restringir a proibição 

da comunicação mercadológica às crianças apenas nos estabelecimentos de 

educação básica (Art. 1º. Fica proibida, no Estado da Bahia, a comunicação 

mercadológica dirigida às crianças nos estabelecimentos de educação básica... § 2º 

Fica impedida a utilização de celebridades ou personagens infantis na 

comercialização, bem como a inclusão de brindes promocionais, brinquedos ou itens 

colecionáveis associados à compra do produto).  

Observa-se, portanto, que o novo texto normativo, pós alteração legislativa, ao 

passo que tornou mais branda a restrição, porque a limitou territorialmente ao 

espaço geográfico dos estabelecimentos de educação básica, de outra banda, 

estendeu o impedimento para além de alimentos ou bebidas, passando a coibir 

qualquer comunicação mercadológica tendo como público alvo crianças. 

Assim, dentre os inúmeros aspectos processuais que permearam o curso do 

feito, no qual podem ser citados os ingressos de diversas entidades como amicus 
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curiae, resta esclarecer que o tema em questão foi objeto de análise pelo plenário do 

Supremo Tribunal Federal, em 25.03.2021, que de forma unânime assim decidiu: 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO DA INFÂNCIA. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 13.582/2016 POSTERIORMENTE MODIFICADA 

PELA LEI 14.045/2018 AMBAS DO ESTADO DA BAHIA. RESTRIÇÃO À 

PUBLICIDADE INFANTIL DE PRODUTOS DE BAIXO VALOR NUTRICIONAL NAS 

ESCOLAS. AUSÊNCIA DE OFENSA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

FEDERALISMO COOPERATIVO.  

PROPORCIONALIDADE. RESTRIÇÃO MÓDICA NO DIREITO À LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO COMERCIAL. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. Não há 

prejuízo da ação direta quando nova norma altera a que é impugnada mantém, 

em tese, o vício de inconstitucionalidade formal. Como recomenda a Organização 

Mundial da Saúde, as escolas e os demais locais onde as crianças se reúnem 

devem ser livres de todas as formas de publicidade de alimentos ricos em 

gorduras saturadas, gorduras trans, açúcares ou sódio, porque essas 

instituições agem como in loco parentis, ou seja, no lugar dos pais. A 

Constituição não admite que a inação da União em regular a publicidade infantil 

nesses lugares possa ser invocada para impedir a adoção de medidas por parte 

de Estados para cumprirem as obrigações que decorrem diretamente dos 

instrumentos internacionais de proteção à saúde e à infância. Precedentes. 

Atende à proporcionalidade a restrição à liberdade de expressão comercial que 

visa a promover a proteção da saúde de crianças e adolescentes e que implica 

restrição muito leve à veiculação de propaganda, porquanto limitada ao local 

para o qual é destinada, delimitada apenas a alguns produtos e a um público 

ainda mais reduzido. Ação direta julgada improcedente. (ADI 5631, Relator(a): 

EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2021, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021) 

 

Evidencia-se, portanto, que restou soberana a defesa da constitucionalidade 

da norma impugnada, adotando-se, em suma, as seguintes razões de decidir, que 

serão melhor abordadas no tópico seguinte: a) dever constitucional do ente público 

em assegurar, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde da criança (Art. 227 

CF); b) a existência do direito fundamental à saúde sob a ótica de um direito a 
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prestação (positivo); c) importância da interdisciplinaridade e do direito comparado 

como fonte normativa (recomendação da Organização Mundial da Saúde), ainda que 

na condição de soft law; d) possibilidade da limitação do direito fundamental de 

liberdade de expressão. 

 

2 AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS ASPECTOS JURÍDICOS QUE FUNDAMENTARAM A 

DECISÃO 

 

A razão de existir do Estado está fundamentada na pessoa humana, ou seja, o 

que motiva a estruturação político social vivenciada em todo o mundo é a promoção 

da dignidade da pessoa humana, tanto que tal finalidade é considerada como 

princípio constitucional estruturante e fundamento do Estado Democrático de 

Direito, consoante previsão contida no art. 1º, III, da CF. 

Referida dignidade da pessoa humana assume várias feições, sendo 

impossível uma conceituação isolada, minimalista, reducionista. Ou seja, a dignidade 

da pessoa humana detém um valor abstrato, representando tudo que pode ser 

considerado dentro de uma moralidade universal. 

No caso em apreço a dignidade da pessoa humana está especialmente 

valorada no âmbito do direito à saúde da criança que, por imperativo constitucional, 

deve ser observado com absoluta prioridade, nos termos do art. 227 da CF. 

Sob essa ótica, o direito fundamental à saúde da criança, calcado na dignidade 

da pessoa humana, assume função essencial no Estado constitucional, de 

obediência obrigatória, sendo, portanto, um dever a execução de tal direito ante sua 

elevada importância. 

Ademais, vale registrar que em função da sua condição de direito fundamental, 

a necessária promoção da saúde da criança possui fundamentalidade material, ou 

seja, relevância suficiente para ser considerado como direito fundamental, ao passo 

que também assume a condição garantida da fundamentalidade formal, com 

atenção especial para o viés da aplicabilidade imediata (Art. 5º, CF), sem perder de 

vista sua natureza de cláusula pétrea, o necessário e rigoroso processo de 

positivação, e sua condição de direito supralegal. 
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Levando em consideração tal aplicabilidade imediata, e em consonância com 

os ensinamentos da doutrina de Sarlet (2015, posição 4577), o direito à saúde 

assume, quanto a sua funcionalidade, a condição de um direito a prestação 

(positivo), em uma subclassificação direito de proteção, pois sua existência depende 

de uma postura ativa do Poder Público. Analisemos: 

O reconhecimento de direitos à proteção pode ser reconduzido aos 

desenvolvimentos decorrentes da perspectiva jurídico-objetiva dos direitos 

fundamentais. Neste contexto, impõe-se que relembremos aqui a aceitação da ideia 

de que ao Estado, em decorrência do dever geral de efetivação dos direitos 

fundamentais, incumbe zelar – inclusive em caráter preventivo – pela proteção dos 

direitos fundamentais dos indivíduos, não só contra ingerências indevidas por parte 

dos poderes públicos, mas também contra agressões provindas de particulares e até 

mesmo de outros Estados, dever este que, por sua vez, desemboca na obrigação de 

adotar medidas positivas com vista a garantir e proteger de forma efetiva a fruição 

dos direitos fundamentais. 

Tal entendimento nos ensina que o Estado deve agir positivamente tanto para 

promover a saúde da criança, quanto para proteger tal bem frente aos riscos ou 

danos oriundos da atuação de terceiros. Nesse aspecto reside o ponto central da 

análise jurisprudencial em questão, vez que o Estado da Bahia, ao editar a Lei ora 

impugnada, tão somente agiu com o fim de proteger as crianças contra os perigos à 

sua saúde oriundos de comunicações mercadológicas, com ênfase a resguarda que 

a saúde das crianças esteja livre de alimentos e bebidas pobres em nutrientes e com 

alto teor de açúcar, gorduras saturadas ou sódio. 

Acertadamente o Poder Legislativo em questão, presumidamente 

fundamentando-se em conhecimento científico, raciocinou os malefícios para a 

saúde da criança oriundo de uma alimentação inadequada nutricionalmente, risco 

este que provém da atividade comercial de um terceiro não integrante do setor 

público (fábricas de alimentos), daí porque positivamente agiu protetiva e 

preventivamente em benefício da saúde das crianças. 

A falar da publicidade voltada para menores de 12 anos, ressoa uniforme a 

vulnerabilidade infantil característica da faixa etária (biológica, cognitiva e 

emocional), fazendo com que as crianças estejam expostas a uma maior persuasão 
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ao consumo. Por conclusão lógica, quando tal consumo se direciona a alimentos 

com valores nutricionais não desejados, há consequente reflexo na saúde das 

crianças, passível de causar obesidade infantil, bem como efeitos negativos no 

crescimento, metabolismo e demais doenças correlatas. 

Em lúcido artigo sobre a matéria, Hartung e Karageorgiadis (2016, p. 06), assim 

resumiram: 

Portanto, especialistas no tema apontam de forma evidente a condição de 

desigualdade entre o público infantil e a publicidade a ele dirigida. A criança se 

mostra munida de poucas defesas diante dos apelos publicitários, em decorrência 

de sua própria condição de pessoa em desenvolvimento. Resta, então, explícita a 

condição duplamente peculiar da criança frente aos apelos publicitários: (a) ela é 

vulnerável devido a seu processo inconcluso de formação física e psíquica e (b) não 

entende a publicidade como tal, ou seja, seu caráter persuasivo. 

Diante disso, o público infantil se revela alvo de fácil convencimento, pois não 

consegue lidar com a alta complexidade das estratégias empregadas pela 

publicidade em paridade de condições com quem as cria, nem consegue responder 

com igualdade à pressão exercida pela comunicação comercial. Identificada tal 

desigualdade, conclui-se que a efetivação da proibição da publicidade dirigida ao 

público infantil é algo fundamental para a preservação do direito da criança ao 

respeito e de sua integridade física, psíquica e moral. 

Tal cenário desperta atenção a nível global, a ponto da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) dedicar estudo sobre a matéria, expedindo recomendações aos 

Estados para que regulem a publicidade de bebidas não alcoólicas e de alimentos 

ricos em gorduras e açúcares (Resolução 63.14 de 21 de maio de 2020), sendo este 

exatamente o objeto da legislação impugnada. A pretensão da OMS é que os locais 

onde as crianças se reúnem sejam livres de todas as formas de publicidade de 

alimentos ricos em gorduras saturadas, gorduras trans, açúcares ou sódio, o que, 

aliás, serviu fonte normativa (soft law) para que os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal fundamentassem suas decisões no caso concreto. 

Portanto, restou a conclusão no sentido de que a matéria tratada pela Lei 

impugnada versa sobre direito fundamental à saúde, e nesse condão, há o 

federalismo cooperativo, ou seja, cabe a todos os entes políticos a obrigação positiva 
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sobre defesa da saúde e proteção à infância (Art. 24. Compete à União, aos Estados 

e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: XII - previdência social, 

proteção e defesa da saúde... XV - proteção à infância e à juventude), o que permite 

a Estados e Municípios aprovar legislação complementar para preencher eventuais 

lacunas em matérias reguladas por Lei Federal. 

Sedimentado nesses fortes argumentos até então tratados, restou 

absolutamente superara a alegação de inconstitucionalidade formal formulada pelo 

autor da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5631/DF, restando, finalmente, a 

análise da Inconstitucionalidade Material, o que será apreciado na sequência. 

Os autores da ADI sustentavam a Inconstitucionalidade Material da lei 

impugnada ao argumento de que o citado ano normativo restringia o direito 

fundamental da liberdade de expressão e manifestação do pensamento, em 

específico no que se refere a comunicação publicitária, sendo, nas palavras do autor, 

uma espécie de censura. 

Nessa esteira de raciocínio, ao menos em relação a um argumento é preciso 

anuir com os autores, quando afirmam que a manifestação do pensamento é direito 

fundamental. Contudo, apesar da já defendida existência de regime jurídico 

qualificado dos direitos fundamentais (fundamentalidade material e formal), também 

se faz necessário reconhecer a inexistência de direitos fundamentais absolutos, ou 

seja, é plenamente possível sua limitação. 

Esse é o entendimento prevalente, e corporifica o pensamento do doutrinador 

Sarlet (2015, posição 12002) : 

 

Certo é que todo direito fundamental possui um âmbito de proteção (um campo 

de incidência normativa ou suporte fático, como preferem outros) e todo direito 

fundamental, ao menos em princípio, está sujeito a intervenções neste âmbito de 

proteção. 

 

Continua o autor Sarlet (2015, posição 12044): 

 

Por outro lado, considerando que nenhuma ordem jurídica pode proteger os 

direitos fundamentais de maneira ilimitada, a ideia de que os direitos 
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fundamentais não são absolutos, no sentido de absolutamente blindados contra 

qualquer tipo de restrição na sua esfera subjetiva e objetiva, não tem oferecido 

maiores dificuldades, tendo sido, de resto, amplamente aceita no direito 

constitucional contemporâneo, aspecto que aqui não se irá desenvolver. 

 

Assim sendo, restringir de forma proporcional o direito fundamental da 

liberdade de expressão comercial em nome da proteção do direito à saúde de 

crianças encontra-se em plena compatibilidade com o ordenamento constitucional 

pátrio, daí porque também resta descabida a tese de inconstitucionalidade material. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Não se questiona a importância prática de todos os direitos fundamentais, 

contudo, é preciso reconhecer que por vezes haverá o choque entre os valores 

defendidos por cada direito, ocasião em que deve haver harmonização dos 

interesses, ainda que não se fale na existência de hierarquia dos valores. 

No caso concreto, as circunstâncias indicaram a necessidade de se conceder 

importância mais solidificada ao direito à saúde daqueles que se encontram, 

momentaneamente, em situação de maior vulnerabilidade, ante sua condição de 

desenvolvimento em formação, sendo que as restrições que se impôs ao direito 

fundamental da liberdade de pensamento não podem ser consideradas exageradas, 

a uma, por ser restrita geograficamente ao ambiente territorial das instituições de 

ensino da educação básica. A duas, por se destinarem a um grupo reduzido de 

pessoas (crianças), se comparado ao universo populacional existente. 

É preciso ter em mente que as instituições de ensino, quando estão na função 

de guardião das crianças, atuam em substituição aos pais, devendo, portanto, agir 

com se assim fossem na proteção dos interesses dos infantes, sendo necessário 

zelar pela saúde das crianças, através, por exemplo, da busca por uma alimentação 

saudável. 

Desta feita, conclui-se que acertadamente o Supremo Tribunal Federal 

deliberou pela constitucionalidade da norma impugnada, fazendo enaltecer a 
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dignidade da pessoa humana das crianças, fundamento essencial do Estado 

Democrático de Direito. 
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