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Direitos fundamentais no Brasil entre julho/2012 e junho/2013: 
“report” sociopolítico e supremo-jurisprudencial*

Leonardo Martins**

Novamente, como nos anos anteriores1, o legislador federal ordinário nada pro-
duziu em termos de concretização infraconstitucional ou densificação norma-
tiva de direitos prestacionais, sobretudo dos chamados direitos sociais (status 
positivus) ou de limitação de direitos fundamentais de liberdade (da categoria 
de status libertatis ou status negativus). Os primeiros ficam dependentes da boa 
vontade de governantes e gestores de plantão, de políticas públicas pontuais, não 
consolidadas em uma política de Estado que independa da respectiva configura-
ção governamental e, com isso, de mera “vontade política”.

Por sua vez, os direitos fundamentais de liberdade, que foram todos 
outorgados com limites implícitos ou explícitos (reservas legais), continuam 
tendo sua necessária harmonização diante das recorrentes constelações fáticas 

1 Cf. Martins, 2010: 43-54; Martins, 2011-a: 135-147 e Martins, 2012-a: 113-122.
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de colisão feita pela via da ponderação de supostos princípios jurídicos por juízes 
singulares e demais órgãos judicantes colegiados. Tal via, porém, é insuficiente e 
destituída de critério racional-jurídico.2

Destoando do desenvolvimento recente relatado nas edições passadas do 
presente compêndio, o Supremo Tribunal Federal (STF), tão hiperativo nos 
períodos anteriores analisados, não decidiu nenhuma questão constitucional 
relevante no campo dos direitos fundamentais. Sua agenda no período em 
comento foi marcada pelo “épico” processual do caso que passou a ser conhecido 
como “mensalão”.3

O presente report ocupar-se-á também desta, sem dúvida, histórica decisão. 
Todavia, pode causar estranheza a presença de tal decisão em um report que tem 
por objeto e escopo verificar o desenvolvimento sociopolítico e jurisprudencial 
na concretização dos direitos fundamentais. Por isso, no primeiro tópico (sob I.), 
há de se debruçar detidamente sobre essa questão marcada por muitas condições 
prévias, buscando alguns elementos de resposta. Em um segundo momento 
(II.), far-se-á referência à grande conjuntura sociopolítica experimentada 
pelo direito fundamental à liberdade de reunião e às dificuldades dos poderes 
constituídos, destinatários da norma do art. 5°, XVI da CF, em lidar com um 
direito fundamental teoricamente considerado como pressuposto do processo 
democrático por excelência. Um terceiro contexto normativo a ser tratado (III.) 
inclui uma colisão conhecida em todo o mundo ocidental-democrático entre 
direitos de personalidade, de um lado, e de comunicação e expressão, de outro. 
Nos dois últimos casos (II. e III.), ainda não há decisões paradigmáticas do STF, 
mas um debate sociopolítico muito intenso que estourou no final do período em 
comento, prosseguindo até a conclusão da redação do presente report. Portanto, 
são problemas que já aparecem no horizonte da suprema jurisdição constitucional. 
O balanço (IV.) não será positivo: há uma dificuldade de se entender a função 
e as categorias dos direitos fundamentais, como normas jurídicas vinculantes, 
por parte da literatura jurídica (“doutrina”) e da jurisprudência constitucional 
brasileiras. A consequência, como se verá, teria que ser um repensar do papel da 
Justiça constitucional como criadora de parâmetros jurídico-dogmáticos.

2  Cf. Martins, 2012: 27 s., 76-88 e 147-149.
3 Cf. STF-AP 470, acórdão disponível em: ftp://ftp.stf.jus.br/ap470/InteiroTeor_AP470.pdf 

(acesso em 08.12.13).
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I. O TRANCAMENTO DA PAUTA DO STF PELO CASO “MENSALãO”

Trata-se do julgamento da já referida Ação Penal 470,4 movida contra vários titu-
lares de funções públicas do alto escalão governamental e do Congresso Nacio-
nal, além de particulares, da competência originária do STF segundo o art. 102, 
I, b) da CF.5 Entre seu recebimento, juízo de admissibilidade e julgamento de 
mérito tramitou por mais de meia década.

O julgamento de mérito, que pressupôs por óbvio o esgotamento da chamada 
fase instrutória do procedimento, marcada no processo penal precipuamente 
pelos princípios processuais da presunção de não culpabilidade, contraditório 
e ampla defesa, levou à condenação da maioria dos réus às (inéditas) penas 
privativas de liberdade.6 Malgrado todas as divergências doutrinárias quanto à 
suficiência das provas produzidas pelo MP para a condenação dos réus7 e a auto 
conveniente alegação dos réus de que se tratou de um julgamento estritamente 
político,8 chegou-se à sentença condenatória da maioria dos réus.

4 Vide nota anterior.
5 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 

cabendo-lhe:
 I - processar e julgar, originariamente:
 b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros 

do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;” (grifo 
nosso).

6 Notícia do site do STF que traz, resumidamente, detalhes da AP 470: http://stf.jus.br/
portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=236494&caixaBusca=N. Na enciclopédia 
eletrônica Wikipédia pode ser encontrado um abrangente relato: http://pt.wikipedia.org/
wiki/Esc%C3%A2ndalo_do_Mensal%C3%A3o (acessos: 07.12.13).

7 Nesse sentido, cf. Gomes, em: http://atualidadesdodireito.com.br/iab/artigos-do-prof-lfg/
mensalao-dominio-do-fato-e-claus-roxin/; com reprodução de parte entrevista de Klaus 
Roxin, em que se afirma a necessidade de provas para o uso da “teoria do domínio do fato”. 
Sínteses das linhas argumentativas das partes processuais foram oferecidas, principalmente, 
por dois importantes veículos da imprensa – o primeiro alinhado ideologicamente à direita: 
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,defesa-vai-alegar-falta-de-provas-e-negar-
mensalao,43397,0.htm; e o segundo à esquerda: http://www.cartacapital.com.br/politica/
falta-de-provas-materiais-pode-fragilizar-argumento-da-acusacao-contra-dirceu-diz-
especialista.

8 Dentre as muitas manifestações neste sentido, destaque-se a de Rui Falcão, Presidente do 
Partido dos Trabalhadores, que, categoricamente, alcunhou o processo de “julgamento polí-
tico”: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,nova-chance-a-condenados-nao-altera 
-julgamento-politico-diz-direcao-do-pt-,1078017,0.htm. Também os principais condenados 
manifestaram-se nesse sentido: http://oglobo.globo.com/pais/jose-genoino-sou-inocente-
me-considero-um-preso-politico-10792453; e “julgamento de exceção e político”: http://ul-
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A decisão, porém, não foi unânime. Tal não unanimidade ensejou a oposição 
dos chamados embargos infringentes, instituto processual previsto tão somente 
na legislação ordinária para processos iniciados até a segunda instância e no 
Regimento Interno do STF, em seu art. 331, inc. I. Consequentemente, uma nova 
discussão foi reaberta no STF quando a opinião pública esperava certificar-se 
da inédita execução penal. Também o juízo de admissibilidade dos embargos 
opostos acabou tomando novamente boa parte da pauta do STF nos dois meses 
seguintes ao período em comento. De novo, o STF chegou a uma decisão não 
unânime, e desta vez com o resultado mais apertado possível antes do voto final 
do membro decano da Corte: cinco votos a favor e cinco votos contra. Por fim, o 
decano resolveu a divergência em favor do conhecimento dos embargos.

1. Dos parâmetros constitucionais e suas consequências processuais constitucionais

O primeiro parâmetro de julgamento de um Supremo Tribunal Federal, que no 
sistema constitucional brasileiro desempenha, ao mesmo tempo, o papel de Cor-
te constitucional segundo o inequívoco teor do caput do art. 102 e em face de sua 
própria mais recente jurisprudência (que tem arrogado para si cada vez mais o 
cumprimento desse muito relevante papel), é a Constituição Federal (CF). Ou 
seja: parâmetros, tanto para a abertura de competência quanto os parâmetros ju-
rídico-materiais, têm que ser encontrados nas normas constantes em seu texto. 
Tratados internacionais podem representar parâmetros segundo o § 3° do art. 5°, 
que foi inserido pelo constituinte derivado em dezembro de 2004, desde que ver-
sem sobre direitos humanos e que observem um rito especial de recepção que, de 
modo revelador da intenção do constituinte, corresponde ao mesmo rigor proce-
dimental previsto para as Emendas Constitucionais.9 Assim, por mais relevante 
que, política e materialmente falando, seja a CADH para a proteção interameri-
cana dos direitos humanos, ela não é o parâmetro supremo de julgamento. Suas 
normas somente podem ser aplicadas se forem, cada qual, compatíveis com os 
parâmetros derivados imediatamente da CF.

Assim, o chamado “permissivo constitucional”, i.e.: o parâmetro processual 
constitucional que abre ao STF a competência para o julgamento dos mencionados 
órgãos do Executivo e Legislativo e, por conexão, de particulares a eles ligados, 
é o art. 102, I, “b)” da CF. Tal dispositivo torna o STF o juiz natural de tais réus.

timosegundo.ig.com.br/politica/2013-11-15/sou-inocente-e-fui-condenado-sem-provas-diz-
jose-dirceu-apos-mandado-de-prisao.html (acessos: 07.12.13).

9 Vide a discussão aprofundada em Dimoulis e Martins, 2012: 30-37.
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Há de se investigar a natureza jurídico-constitucional da discutida ação 
penal, notadamente o porquê de o constituinte tê-la previsto no art. 102, I.

O constituinte distribuiu as competências do STF, no art. 102, em três 
incisos: as competências recorrenciais ordinária e extraordinária foram fixadas, 
respectivamente, nos incisos II e III. A competência originária, aqui analisada, 
foi distribuída pelos vários procedimentos elencados nas alíneas do inciso I. Logo 
após a abertura de sua competência ao exclusivo controle normativo abstrato, da 
alínea “a”, aparece o primeiro dos procedimentos de ações penais constitucionais, 
na alínea “b”.

Como parâmetros jurídico-materiais vêm à pauta as garantias constitucionais 
processuais penais previstas pelo constituinte no art. 5° da CF, quais sejam: a 
garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A configu-
ração do devido processo legal faz parte da margem discricionária do legislador 
ordinário, no caso: do legislador processual penal. Questionável é se o devido 
processo legal implica a necessidade de configuração do processo em duplo grau 
de jurisdição. Sem ter como se aprofundar aqui na discussão, há de se, de plano, 
pelo menos afastar aquela alegada −muitas vezes como sendo óbvia− abrangên-
cia do duplo grau de jurisdição pela garantia constitucional ao devido processo 
legal.

Isso porque uma garantia constitucional processual é uma garantia institu-
cional e, como tal, salvo explícito comando constitucional em sentido contrá-
rio, deixa uma larga margem de configuração ao legislador ordinário.10 Por outro 
lado, isso não significa que a norma constitucional esteja sendo interpretada à 
luz do direito ordinário, o que poderia resultar de uma primeira e superficial 
análise. A norma constitucional garantidora do instituto processual assegura, 
primeiro, a sua irrevogabilidade pelo legislador ordinário e, segundo, alguns de 
seus elementos estruturais fundamentais. Que a oportunização de um recurso 
contra uma decisão judicial tomada após a observância dos demais princípios 
do contraditório e da ampla defesa represente tal elemento fundamental estru-
turante do princípio do devido processo legal é uma conclusão a ser, com rigor, 
fundamentada, o que aparentemente ainda não foi feito.11

10 Cf. por último: Martins, 2013-a.
11 Cf. Marinoni e Arendhart (2008: 502): “Quando a Constituição afirma que estão assegurados 

o contraditório e a ampla defesa, com os recursos a ela inerentes, ela não está dizendo que 
toda e qualquer demanda em que é assegurada a ampla defesa deva sujeitar-se a uma revisão 
ou a um duplo juízo. Os recursos nem sempre são inerentes à ampla defesa. Nos casos em que 
não é razoável a previsão de um duplo juízo sobre o mérito, como nas hipóteses das causas 
denominadas de ‘menor complexidade’ −que sofrem os efeitos benéficos da oralidade−, ou 
em outras, assim não definidas, mas que também possam justificar, racionalmente, uma 
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Também questionável e o que, em sede de conclusão, poderia resultar na 
obrigatoriedade da admissão dos embargos infringentes é se a peculiaridade de 
uma ação penal decidida por um colégio de onze integrantes, o pleno do STF, não 
fundamentaria a necessária revisão de uma votação não apenas não unânime, 
mas tão apertada como essa. Para alguns procedimentos, como, por exemplo, 
para a não admissão de um recurso extraordinário por lhe faltar a condição es-
pecial da demonstração pela parte recorrente da repercussão geral das questões 
constitucionais decidas no caso, o constituinte previu, não a unanimidade, mas 
pelo menos a maioria qualificada de oito dos onze membros da Corte (art. 102, 
§ 3° CF). Não obstante, tal contraposição, igualmente, parece indicar que a ga-
rantia constitucional do devido processo legal não abrange o duplo grau, pelo 
menos12 não nos casos em que o STF figura como juiz natural originário, tal qual 

única decisão, não há inconstitucionalidade na dispensa do duplo juízo. [...] O art. 5º, LV, 
da CF, quer dizer que o recurso não pode ser suprimido quando inerente à ampla defesa; e 
não que a previsão do recurso é indispensável para que seja assegurada a ampla defesa em 
todo e qualquer processo”.

12 Há de se diferenciar das hipóteses de ações originárias da Justiça comum e especial, es-
tadual ou federal, de competência de juízes monocráticos ou tribunais recursais, muito 
embora nem mesmo nesses casos a garantia constitucional processual do art. 5°, LV da 
CF à ampla defesa alberga, necessariamente, o duplo grau de jurisdição: Ao assegurar “os 
meios e os recursos a ela (ampla defesa) inerentes”, o constituinte vinculou todos os órgãos 
da Administração Pública e do Judiciário −mas não o legislador ordinário− à configuração 
pretérita do instituto processual ordinário do duplo grau de jurisdição. A fundamentação 
dessa afirmação decorre tanto da interpretação gramatical, quanto da interpretação siste-
mática do dispositivo. No primeiro caso, as equivalências entre os processos judicial admi-
nistrativo, de um lado (“ou”); e entre “meios e recursos”, de outro, implicam reconhecer que 
a vontade constitucional foi vedar que Executivo e Judiciário, ao arrepio da legislação pro-
cessual vigente, não assegurassem a ampla defesa, tal qual configurada pela legislação ordi-
nária. O conceito de “recursos” deve ser entendido, portanto, em seu sentido amplo, como 
abarcando qualquer medida judicial e administrativa já existente, que não pode, portanto, 
ter seu uso restringido. A garantia do mesmo inciso ao devido processo legal, sempre e 
corretamente ligada ao princípio do Estado de direito e, destarte, à legalidade e à igualdade 
formal perante a lei, não tem como ser diretamente oponível perante o legislador, mas por 
intermédio dele, que somente está obrigado a configurar um processo (direito fundamen-
tal de cunho institucional) cujas características estruturais mínimas não parecem mesmo 
abranger o duplo grau de jurisdição. No segundo caso da interpretação sistemática, tem-se 
que o dispositivo em pauta está inserto em uma parte do rol dos direitos fundamentais 
individuais (do inc. XLIX ao LXVI) que, em primeira linha, visam coibir possíveis arbítrios 
no exercício do poder de polícia do Estado e também no âmbito de pessoas que sem encon-
trem sob custódia estatal ou já condenadas a penas privativas de liberdade. É claro que é 
vedado ao legislador dispor em sentido contrário, mas todas as garantias elencadas nesse 
grupo de garantias pressupõem a configuração legislativa em um determinado sentido. Se o 
duplo grau em si não foi alçado ao nível da área de proteção da garantia da ampla defesa por 
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previsto nas alíneas “b” e “c”, do inciso I, do art. 102 da CF. Ao contrário do quó-
rum muito qualificado previsto para a inadmissibilidade do RE, o constituinte 
não determinou nem para a admissibilidade, nem para a decisão de mérito da 
ação penal constitucional nenhum quórum específico, devendo valer a mesma 
regra geral para se aprovar um dispositivo de qualquer decisão do STF: a maioria 
simples. Logo, a interpretação sistemática com a previsão do quórum especial 
previsto no art. 102, § 3° para a admissibilidade ou não do RE contra decisão judi-
cial de outras Cortes não tem o condão de indicar que o duplo grau de jurisdição 
a ser cumprido, de resto, dentro de um mesmo tribunal seja elemento estrutural 
básico da garantia constitucional do devido processo legal, ensejado por uma 
decisão não unânime como o fora a sentença condenatória prolatada ao cabo da 
instrução da AP 470.

A garantia do devido processo legal no presente caso da ação penal consti-
tucional tem que ser interpretada à luz do sistema de litígio constitucional na 
medida do que foi objetivamente13 concebido pelo constituinte. A razão de órgãos 
estatais serem julgados diretamente por uma Corte suprema ou constitucional 
é a defesa da Constituição contra erosões14 provocadas por titulares de grande 

não representar um elemento estrutural essencial, isso significa que o legislador poderia, 
pelo menos em tese, revogá-lo sem se chocar contra o direito constitucional vigente.

13 Não se levam em consideração na interpretação da vontade objetiva do constituinte as vi-
cissitudes político-ideológicas dos constituintes havidas no processo legislativo constitu-
cional, mas o que eles objetivamente criaram, tendo em vista a atualização daquela vontade 
expressa no contexto do sistema constitucional processual. A respeito, vide o duradouro 
debate teórico e metodológico a respeito da dicotomia do propósito da interpretação nor-
mativa (teoria subjetivista versus teoria objetivista) nas recentes publicações de Müller e 
Christiansen (2013: 504), que a consideram com propriedade “inutilizável”, e Larenz e Ca-
naris (2014).

14 Trata-se de uma espécie de reserva constitucional (“Verfassungsvorbehalt”. Sobre o concei-
to nesta acepção: Lepsius, 2011: 254; Pitzen, 2013), i.e., de um mecanismo de defesa da or-
dem constitucional contra subterfúgios de grupos políticos e sociais que, deliberadamente, 
buscam miná-la. A corrupção endêmica, sistêmica pode suscitar um mecanismo de defesa 
constitucional que pode ter por consequência, uma vez figurando como instrumento idô-
neo e proporcional (necessário), a relativização pelo menos das garantias processuais cons-
titucionais, antes de se atingir os direitos fundamentais materiais. No último caso, trata-se 
de situação que seria legítima, constitucionalmente falando, tão somente como exceção 
pontual ou no contexto de regimes constitucionais de exceção (estado de defesa ou de sí-
tio). A reserva constitucional é o conceito gênero que abarca tais espécies de intervenções 
sucessivas em direitos fundamentais. O contraponto conceitual da reserva constitucional é a 
reserva de direito fundamental (“Grundrechtsvorbehalt”: a respeito, Bumke, 1998). Correla-
cionando reserva constitucional e direitos fundamentais: Schmidt, 1981.
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poder político – ou pelo menos somente pode ser esta, quando se parte de um 
conceito de Constituição jurídica do Estado democrático de direito.

A alcunha de “foro privilegiado” sempre foi uma caricatura, com lastro na 
triste história do patrimonialismo brasileiro, que se contrapõe a esse sentido ori-
ginal da vontade objetiva do constituinte.15 Assim, se as prerrogativas de foro 
levavam, faticamente, à impunidade, isto não pode obviamente se tornar nor-
mativo. O fato normativo é que o constituinte confiou ao STF o julgamento de 
tais órgãos; e mais: confiou a ele a função de equilibrar a nobre tarefa de proteger 
a ordem constitucional vigente com a tarefa de se observar as garantias constitu-
cionais dos acusados.

Por isso, a consequência do não reconhecimento desse fato normativo é uma 
espécie de auto-desautorização do STF.16

2. Da equivocada interpretação das consequências  
processuais constitucionais por membros do STF

Não foi isso, porém, que a maioria dos membros do STF entendeu ao receber os 
embargos de declaração dos réus condenados, adiando o trânsito em julgado da 
decisão condenatória. Na votação apertada de seis votos a favor e cinco contra 
apareceram, como quase sempre ocorre, os mais variados e individuais funda-

15 As seis anteriores constituições brasileiras, incluindo a monárquica de 1824, procuravam 
vedar (porquanto com ressalvas significativas) em seu texto (art. 179, XVII) o foro privile-
giado, sendo que a partir da Constituição de 1946 (art. 141, § 26) o constituinte histórico 
brasileiro começou a vedar o foro privilegiado, no rol de garantias fundamentais e dentro 
do mesmo dispositivo da vedação de juízes ou tribunais de exceção (Rolim, 2005: 112 s.). O 
espanto sobre o fato de o constituinte de 1987/88 não ter vedado o foro privilegiado ao lado 
da proibição de tribunais de exceção (de Rolim, op. cit., pp. 113-115) se deve a uma opinião 
um pouco divergente em relação à aqui representada: os textos normativo-constitucionais 
anteriores, ora nominalistas, ora autoritários, lastreavam, em face de seu contexto linguís-
tico e político, o patrimonialismo (v. com farta análise histórico-constitucional: Neves, 
1992:56-65 e 116-146). Já a Constituição vigente, mesmo não tendo expressamente vedado o 
foro privilegiado, alocou-o em sua parte organizacional e não no capítulo jusfundamental, 
com as importantes consequências explicitadas no texto, principalmente no próximo sub-
tópico.

16 Ou pelo menos a não percepção de uma clara competência que deriva do sistema 
constitucional material e processual, e do ponto de vista político-constitucional, um 
movimento da Corte no sentido contrário na via do seu ativismo judicial. Isso demonstra 
que “ativismo” é tão somente um conceito panfletário, sem conteúdo específico. O STF deve 
fazer valer suas competências. Não pode errar por omissão também; em outras palavras: 
tem que jurisdicionar dentro de seus constitucionalmente prescritos limites negativos e 
positivos.
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mentos, o que tem nos levado à crítica da dificuldade de se determinar qual é a 
jurisprudência do STF.17 Há uma grande e já por alguns jovens pesquisadores18 
apontada dificuldade de se trazer a um sistema os fundamentos mais importan-
tes, as ratio decidendi ou “motivos determinantes” dos votos individuais.

As dificuldades começam com aquilo que deveria ser, em qualquer decisão 
judicial com esforço de fundamentação jurídica, apresentado logo no início: a 
fixação do respectivo parâmetro de julgamento. Trata-se de guardar as normas 
constitucionais cuja suposta violação fora apresentada, por alguém legitimado 
processualmente, à verificação pela Corte. Não se trata de tergiversar sobre os 
mais variados objetos culturais, políticos e sociopolíticos.19 A prática decisória 
do STF é reconhecidamente prolixa, o que tem se agravado muito na era das 

17 Cf., por exemplo, Martins, 2013-a: 10 s.
18 Vide, por exemplo, o recente e aprofundado estudo ainda não publicado (tese de doutorado 

defendida na UFPE) de Presgrave, 2013.
19 Lepsius, 2011: 200-202; 237-240, faz uma contraposição do processo decisório jurisdicional 

constitucional estadunidense ao alemão do TCF, ressaltando até mesmo o estilo linguístico 
das decisões da U.S. Supreme Court, pautada sabidamente nos precedentes judiciais e no 
distinguishing, em contraposição à construção de parâmetros derivados da intepretação 
pelo TCF da Grundgesetz. A intenção crítica em face do suposto extrapolamento de com-
petências é evidente; antes, ainda na fase introdutória de seu ensaio, o citado autor fala em 
“status extraordinário por intermédio de método” (ibid., p. 167); há certo tom elogioso ao 
estilo decisório da common law, que não realizaria tal construção de parâmetros abstratos 
a partir de uma descontextualização do conflito político subjacente ao caso, permitindo 
um embate de argumentos inter e transdisciplinares: “mais uma diferença salta aos olhos. 
Decisões norte-americanas são compostas individual e pessoalmente. A fundamentação 
da sentença aponta o autor, os juízes chamam-se uns aos outros pelo nome (...)” (ibid., 
p. 240). Tudo soa muito elogioso em relação ao estilo estadunidense. Porém, concluindo 
sua apreciação do modelo estadunidense, reconhece, todavia, que “com um procedimento 
desta natureza compromete-se a previsibilidade do processo decisório” (ibid.) e “os efeitos 
negativos deste procedimento não podem ser subestimados. Torna-se cada vez mais difí-
cil para a ciência jurídica norte-americana ordenar a grande massa dos casos precedentes 
em um todo compreensível” (ibid.). Cita, por fim, o renomado constitucionalista da Har-
vard Law School, Lawrence Tribe, que teria desistido de prosseguir seu curso de direito 
constitucional após a 3a edição, por não lhe parecer mais possível apresentar “o vigente 
direito constitucional norte-americano”. (ibid., nota de rod. 40). O STF vive, assim como o 
processo constitucional brasileiro, em um caminho intermediário entre as duas tradições, 
marcado por ecletismo teórico, que de tão exagerado impede qualquer possibilidade de 
criação metodológica. Assimilou-se, infelizmente, tão somente o pior de cada uma das tra-
dições: a fundamentação das decisões não são objetivas e estritamente ligadas aos fatos do 
caso, como na jurisprudência do U.S. Supreme Court; muito menos apresentam um sistema 
criador de parâmetros abstratos derivados da interpretação dos parâmetros textuais consti-
tucionais, como no caso da jurisprudência do TCF alemão.
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facilities derivadas da revolução digital e com o voto seriado.20 Trata-se, é claro, 
também de um problema cultural. No Brasil não tem vigência a regra de comu-
nicação científica de que o menos muitas vezes é o mais. A impressão que se tem 
é que os membros do STF advogam por supostas teses jurídicas, econômicas, so-
ciais etc.. Sem embargo do saber jurídico e da cultura geral de seus membros, de-
finitivamente não se pode sucumbir a esse lugar comum cultural e não se realizar 
um esforço por racionalidade jurídica. Na busca pela referida advocacia de su-
postas teses jurídicas, como ocorre na operação do sistema jurídico brasileiro em 
geral, a fixação do(s) parâmetro(s) decisório(s) parece ser substituída por uma 
postura semelhante à de quem vai a uma espécie de “supermercado de normas 
jurídicas”. É certo que o ordenamento jurídico e jurídico-constitucional brasilei-
ro está repleto de casos de concorrências normativas e de outros muitos casos de 
antinomia. Mas isso não impede que se faça o escorreito trabalho jurídico de se 
tentar afastar, por exemplo, as cláusulas genéricas em favor das específicas, entre 
outras estratégias jurídico-hermenêuticas, da qual faz parte, com destaque, a 
interpretação sistemática do ordenamento, sob estrita observância do escalo-
namento hierárquico. A fixação dos parâmetros normativo-constitucionais não 
pode ser tão aleatória assim. O caso, mais precisamente a matéria constitucional 
apresentada ao STF, é que determina o parâmetro a ser interpretado, não uma 
preconcepção teórica e a orientação visando a um pretendido resultado.21

A decisão de admissão dos embargos infringentes dos réus condenados so-
fre de tais males. Tomando por base o voto (de Minerva) do membro decano 
do STF,22 escolheu-se como parâmetro de julgamento o disposto no art. 331 do 
Regimento Interno do próprio STF, “enriquecido”, por assim dizer, por disposi-
ções da CADH, sem o menor esforço de se demonstrar o porquê de tais normas 
infraconstitucionais e, por isso, pelo menos potencialmente inconstitucionais, 

20 As facilidades tecnológicas ensejam a inflação textual nos votos dos membros da Corte. 
Chega-se sabidamente com as máquinas de busca com muita rapidez a um arcabouço qua-
se ilimitado de informações. Há uma prática– com exceções é claro – de citação textual 
irrefletida de fontes as mais diversas, sem muito trabalho de estruturação e sistematização, 
tendo em vista a necessária fundamentação da parte dispositiva do voto. O resultado são 
decisões que chegam a ocupar mais de 300 páginas (ex. STF-ADPF 130), o que seria um 
verdadeiro acinte à proteção ambiental no quesito preservação de árvores, não tivesse o 
próprio STF, no art. 1° do seu RI, instituído o Diário da Justiça eletrônico e, no §4° do 
mesmo dispositivo, determinado para a partir de 2008 a substituição da versão em papel 
integralmente pela versão eletrônica.

21 O que não faltam são exemplos da aludida aleatoriedade na fixação de parâmetros, ou até 
da ausência dela, na recente jurisprudência do STF. Cf. Martins, 2013-a.

22 Disponível em: http://www.pragmatismopolitico.com.br/2013/09/leia-a-integra-do-voto-
de-celso-de-mello.html (acesso: 07.12.2013).

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2015. Konrad Adenaur Stiftung e. V.

Libro completo en: 
https://goo.gl/CsNHXM



yDireitos fundamentais no Brasil entre julho/2012 e junho/2013: “report” sociopolítico 183

serem o parâmetro do julgamento de uma ação penal da competência originária 
do STF, uma ação penal constitucional, portanto. O pior é que na opinião pública 
jurídica brasileira tal decisão foi recebida como “legalista” ou “formalista”  – para 
alguns até “garantista”.23

Não se trata de “legalismo” ou “garantismo”: em verdade, o STF ignorou o 
alcance de seu papel como defensor da ordem constitucional vigente. Da pers-
pectiva objetivista de uma Constituição atrelada ao desenvolvimento do cons-
titucionalismo ocidental democrático, o constituinte teve seus (bons) motivos, 
talvez mal interpretados em geral pela perniciosa tradição patrimonialista bra-
sileira, para confiar à Corte designada para ser a guardiã por excelência de tal 
ordem o julgamento de órgãos estatais por crimes comuns, que, principalmente 
na área econômica, muito podem afetar os fundamentos patrimoniais do Estado 
de direito.24

Por isso, despedindo-se de termos como prerrogativa ou privilégio, tal foro 
deve ser, antes, mais bem entendido como submetido a uma espécie de “regime 
especial de sujeição”,25 pois órgãos do Legislativo e do Executivo têm que ser os 

23 Por ex.: http://www.istoe.com.br/reportagens/325464_A+SEGUNDA+GUERRA+DO+ 
MENSALAO+ (acesso: 06.12.2013); http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/garantismo-tem
-limite-diz-ex-chefe-do-mp-claudio-fonteles (acesso: 06.12.2013); e http://www.conjur.com.
br/2013-set-28/voto-decano-ensinou-nao-justica-submissao-jurisdicao (acesso: 06-12.2013), 
este último em tom “futurista”, deveras pedante, destilando uma posição autocompreen-
dida como técnica, segundo a qual a sociedade civil ainda haveria de aprender com o voto 
do decano o valor do Estado de direito. De nada vale o recurso ao argumento de autorida-
de pautado em Ferrajoli (2010). Trata-se da tarefa de buscar uma correta interpretação do 
sistema normativo constitucional brasileiro. Teorias jurídicas, quando destituídas de uma 
devida contextualização, podem ser desclassificadas à condição de panfleto político-parti-
dário.

24 No direito constitucional comparado, pelo menos, esse alcance de ações penais de vários 
órgãos constitucionais e ministros de Estado é, tanto quanto possível de ser aferido, iné-
dito. A Grundgesetz alemã, por exemplo, previu a ação penal constitucional apenas contra 
o Presidente Federal e contra juízes federais de direito (de tribunais federais, correspon-
dentes aos ministros dos tribunais superiores brasileiros) e, mesmo assim, por crime qua-
lificado contra a ordem constitucional (cf. Martins, 2011: 50 e 51; Schlaich e Korioth, 2012: 
228 e 229). Mas tal ineditismo não pode servir à conclusão de que o constituinte brasileiro, 
objetivamente, não criou uma ação penal constitucional e, como tal, em prol da própria 
Constituição e não dos acusados. O locus normativo já comprova a asserção: todo o art. 102 
define competência e não direitos fundamentais.

25 Mais comumente chamado de “relação especial de sujeição”. Sobre o conceito de marca 
jus-administrativista germânica (“Sonderrechtsverhältnis” ou “Sonderstatusverhältnis” ou 
o mais tradicional: “besonderes Gewaltverhältnis”), vide Maurer, 2011: 135-141 e 189-193 e 
o clássico Forsthoff, 1973: 126-131. Na recepção brasileira, Bandeira de Mello, 2013: 840-
845, equivoca-se ao falar na impossibilidade da aplicação do instituto no Brasil, porque ele 
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primeiros servidores da ordem constitucional econômica e não seu corruptores. 
Relativizá-lo com o discurso de que a luta contra a corrupção no Estado e na so-
ciedade é uma luta vã, como muitos fazem, soa nesse contexto muito cínico: se 
ela não pode ser eficazmente combatida na esfera da sociedade civil e da base do 
funcionalismo público em geral, que o seja ao menos junto às casas representa-
tivas do povo e dos Estados-membros, assim como junto ao primeiro escalão go-
vernamental. É preciso que tais órgãos e/ou candidatos à eleição dos respectivos 
cargos e investiduras constitucionais saibam que a ordem constitucional vigente 
prevê para o exercício de tão nobres funções um regime diferenciado: um devido 
processo legal em única instância que pode levar a uma condenação de pena 
privativa de liberdade, exoneração do respectivo cargo, inelegibilidade e sanções 
congêneres em um prazo de poucos meses após a devida denúncia.26

A alternativa de constitutione feranda seria a aprovação de uma emenda 
constitucional que revogasse as alíneas “b” e “c” do inciso I do art. 102, confiando 
a juízes monocráticos ou a tribunais de segunda instância a competência origi-
nária para o processamento de tais órgãos. Seria uma decisão do constituinte 
derivado que traria mais certeza jurídica. Privilégio ou ônus seria revogado em 
prol de uma desconstitucionalização da ação penal e da plena vigência de todas 
as garantias processuais salvaguardadas pela legislação ordinária também para 
tais órgãos por força da então incidência da titularidade do direito fundamental 
à igualdade formal de todos perante a lei (art. 5°, caput, da CF). De constitutione 

implicaria dispensa do vínculo à lei. A origem do instituto no séc. XIX aponta mesmo para 
uma espécie exceção de standards do Estado de direito em prol da Administração. Mas, 
contemporaneamente (e pelo menos desde 1949!), trata-se da possibilidade de se restringir 
direitos fundamentais em razão de uma situação específica ou funcional (órgão estatal 
não é mesmo, como tal, titular de direito fundamental), a ser concretamente traçado 
justamente pela lei em sentido formal, proibindo-se, inclusive, a delegação normativa a 
órgão do Executivo.

26 As enormes dificuldades em torno da fixação da função e do propósito da sanção penal, um 
clássico tema do direito penal, tão importantes para se avaliar a proporcionalidade de san-
ções que representem intervenções em direitos fundamentais de liberdade, devem-se, em 
grande medida, ao seu necessário caráter genérico-abstrato e ao sem número de comple-
xos contextos e dados sociopolíticos que se tem que enfrentar. No presente caso do direito 
processual penal constitucional em sentido estrito, i.e., das ações penais constitucionais 
previstas diretamente pelo constituinte, tal complexidade não está presente. A mais aceita 
função da pena, qual seja: desestimular a conduta típica e seu correspondente propósito 
que na dogmática jusfundamental atua como potencial justificador de intervenções em 
direitos fundamentais (Dimoulis e Martins, 2012: 141-161), pode ser muito mais bem perse-
guida no caso em tela, tendo em vista o restrito rol de destinatários das sanções penais e sua 
qualidade como investidos de funções não somente públicas, mas, sobretudo, constitucio-
nais.
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lata, porém, a ação penal, uma vez constitucionalizada, tem um regime especí-
fico (lex specialis).

II. MANIFESTAçõES POPULARES ENTRE NORMALIDADE DEMOCRáTICA E INSURREIçãO27

As manifestações populares que eclodiram em junho de 2013 em várias cidades 
brasileiras surpreenderam positivamente. São essenciais para oxigenar o siste-
ma democrático representativo. Em certo sentido, representam instrumento 
de democracia direta: ainda que não imediatamente deliberativas, podem ter o 
condão de suscitar propostas de projetos de lei.28 Trata-se da necessidade e opor-
tunidade dos representantes (mandatários) do povo ouvirem seus mandantes. 
Isso se torna ainda mais premente em perigosos tempos de ceticismo em relação 
à instituição “partido político”.29 Em uma democracia saudável, são os partidos 
políticos os catalisadores dos difusos anseios dos eleitores para uma agenda e 
linha programáticas suficientemente claras e conhecidas. Estas deveriam deter-
minar o sucesso de candidatos no processo eleitoral e não o marketing político.30

Mas manifestações espontâneas de tamanho vulto podem implicar questio-
namento da ordem constitucional vigente em si. Em tal ambiente, colocam-se 
em xeque os fundamentos da organização política e constitucional. Perscrutar se 
tais desafiadores questionamentos ainda podem ser entendidos dentro da nor-
malidade democrática e a partir de que momento eles são um prenúncio pré-re-
volucionário motivado por déficits estruturais de legitimidade no exercício do 
poder político não é fácil. Aqui se tenta um primeiro esboço de reflexão.

27 Versão revisada e ampliada de ensaio do autor publicado no periódico jurídica “Carta 
Forense”, em 2 de julho de 2013 (cf. http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/
manifestacoes-populares-entre-normalidade-democratica-e-insurreicao/11502), acesso em 
23.11.2013.

28 Cf. por muitos que destacam esse aspecto funcional da liberdade de reunião, somente: 
Schulze-Fielitz, 2013: 1032: “Reuniões desenvolvem, assim, em sua ação coletiva específica, 
[uma] pressão social e [um] potencial assertivo e de chamada da atenção, tendo em vista 
mudanças. Elas ficam, destarte, em uma característica relação de tensão com as majoritá-
rias concepções políticas e socioculturais [havidas] no Estado e na sociedade”.

29 Que, nos últimos tempos, tem tido o pior índice de confiança institucional (por volta de 
7%). Cf. As referências comparativas trazidas abaixo, na nota 43.

30 Que o marketing político pré e pós eleições ocupe a posição de protagonista, e não os 
programas político-partidários, – revelam não só a pauta dos veículos de comunicação 
social, como também muitos trabalhos acadêmicos da ciência política brasileira (v. por 
exemplo a coletânea org. por Figueiredo, 2008) – revela o enfoque das abordagens cada 
vez mais centradas em prognósticos eleitorais e avaliação de índices de popularidade dos 
eleitos com vistas à avaliação da potencialidade de uma reeleição.
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1. A normalidade democrática no contexto do Estado Constitucional

A CF usa uma linguagem inequívoca, fixando claro parâmetro para a avaliação 
jurídico-constitucional das manifestações de rua iniciadas em junho de 2013 em 
seu art. 5°, XVI: “Todos podem reunir-se pacificamente e sem armas (...)”. As re-
uniões “em locais abertos ao público” podem tomar a forma de passeata. Podem 
ser realizadas “independentemente de autorização”: uma salvaguarda até redun-
dante do constituinte.

As ressalvas da condição de não frustração de “outra reunião convocada para 
o mesmo local” e a “exigência” de “prévio aviso à autoridade competente” repre-
sentam limites que poderão ser aplicados pelo Executivo e Judiciário apenas após 
atuação legislativa.31 Esta terá que ser avaliada quanto a sua proporcionalidade, 
caso se queira defender a supremacia da norma constitucional em face do legis-
lador ordinário.32

Trata-se de um direito de resistência contra intervenções estatais provenien-
tes do exercício das três funções, a começar pela legislativa, mas alcançando, 
sobretudo, o poder de polícia do Estado e a interpretação e aplicação de normas 
infraconstitucionais pelo Judiciário. O art. 5°, XVI CF abrange, no contexto da 
ordem vigente, entre outros, o direito de livremente escolher o local da manifes-
tação e todas as formas de expressão comunicativa que visem a lhe dar o máximo 
de visibilidade social,33 excetuando-se o emprego de violência.34

Ainda não existem claros critérios para a delimitação entre reuniões prote-
gidas constitucionalmente (pacíficas e sem armas) e aquelas não protegidas por 
não cumprirem esse pré-requisito firmado pelo constituinte originário. O legis-
lador ordinário, representante e mandatário de seus eleitores, é o responsável 
para estabelecer tais critérios ao cabo de um amplo e substancial debate com 
seus mandantes. O estabelecimento de tais critérios, por sua vez, terá que ser, 
igualmente, submetido a criterioso controle de constitucionalidade.35

Mas não basta. Certo é que o exercício do direito fundamental choca-se com 
outros direitos individuais e coletivos de índole constitucional, o que pode justi-
ficar pontuais e proporcionais intervenções. Aqui também o legislador é chama-

31 Cf. com amplas referências: Martins, 2013: 300 s.
32 Martins, 2013: 301 s. Sobre a condição geral e abstrata da proporcionalidade como critério 

para concretização do vínculo do legislador à Constituição: Dimoulis e Martins, 2012: 179-
184.

33 Martins, 2013: 291-294 e 297-298.
34 Ibid., pp. 294-296.
35 Em geral: Dimoulis e Martins, 2012: 159-161 e 186-208. Cf., também, o modelo de exame em 

ibid., pp. 233-234 e 237-246.
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do a atuar, deixando um mínimo de margem discricionária às demais “autorida-
des competentes”, principalmente às polícias e ao Judiciário.36

Não somente os flagrantes excessos policiais, também a decisão de coman-
dantes da PM de impedirem o livre trânsito de manifestantes à Avenida Paulis-
ta, no primeiro dia das manifestações convocadas pelo “Movimento Passe Livre” 
(MPL), representam per se violações do art. 5°, XVI da CF. Isso porque, além de 
caírem fora da margem discricionária confiada a todo órgão estatal executivo, 
também não tinham fundamento legal, especificamente, na atuação legislativa 
em prol da proteção de um bem jurídico-constitucional que pudesse servir de 
limite ao mais amplo direito à liberdade de reunião.

Por outro lado, as prisões em flagrante delito por danos perpetrados ao patri-
mônio público e particular são lícitas, por não serem abarcadas pelo art. 5°, XVI 
da CF. O Estado deve obviamente prestar segurança contra a ação de vândalos ou 
criminosos infiltrados tanto aos manifestantes quanto a terceiros.

2. Passando a fronteira: direito à insurreição?

Declarações como “as manifestações são legítimas”, como aquelas prestadas pe-
las atônitas autoridades de plantão, a começar pela Chefe de Estado e do Governo 
brasileiros, são despiciendas na normalidade democrática. Não carece de legiti-
midade a ser reconhecida ad hoc aquilo que o constituinte assegurou em face de 
todos os órgãos estatais. Para efeitos de sua admissibilidade, não se precisa julgar 
o mérito das reuniões com suas eventuais reivindicações. No mais, como direito 
fundamental, a liberdade de reunião atende também a desideratos de minorias 
e, assim, a todo o espectro político ideológico, pelo menos até o limite da demo-
cracia militante (que se autodefende contra tendências radicais à direita ou à es-
querda); limite este que é, todavia, muito difícil de ser concretamente aferido.37

36 Sobre essa distribuição escalonada de “margens discricionárias” entre órgãos dos três 
poderes: Martins, 2012: 95-100.

37 Sobre o conceito “Streitbare Demokratie” cunhado por Loewenstein, 1937 (“militant demo-
cracy”) quando se encontrava no exílio fugindo do totalitarismo do III Reich, e em algumas 
oportunidades reiterado pelo TCF alemão, sobretudo no contexto de possível proibição 
de partido político ou no contexto do estrito controle de proporcionalidade do Ministé-
rio de “Proteção Constitucional” (espécie de serviço secreto que atua dentro do território 
alemão), como a recente de 17.09.2013, com o julgamento de procedência de reclamação 
constitucional de membros do parlamento que estavam sendo observados pelo serviço es-
tatal de informações (BVerfG, 2 BvR 2436/10 em http://www.bundesverfassungsgericht.
de/entscheidungen/rs20130917_2bvr243610.html), vide os trabalhos de Klamt (2012), com 
a apresentação do estágio da discussão jurídico-dogmática em face do direito comparado e 
europeização do conceito (“A União Europeia como democracia militante”? ibid., pp. 408-
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Porém, estamos caminhando sobre uma “fina camada de gelo” com uma 
crescente falta de legitimidade no exercício dos poderes, tamanho o descaso de 
seus titulares em relação à defesa engajada da ordem constitucional. Tal defesa 
deve ser demonstrada mediante atos compatíveis com a CF e não mensagens de 
marketing político.

Em um ambiente político de pré-caos, de descontrole generalizado ao qual 
ficamos − ou ainda estamos– desconfortavelmente próximos, ocorrem vanda-
lismos despropositados e vandalismos autocompreendidos por grupos radicais 
como instrumento político. No que tange aos últimos, a resposta do Estado não 
pode ser  tão somente proporcionalmente repressiva, mas também discursivo
-persuasiva e inclusiva. Primeiro porque, histórica e atualmente, os grupos ra-
dicais à esquerda sempre sofreram mais repressão, sendo tradicionalmente mais 
marginalizados e provocados à insurreição. É o grupo ideológico “mais vulne-
rável” que deve ser convencido da legitimidade da ordem constitucional vigen-
te, que é plural e tolerante. O argumento de seus representantes de que foram 
primeiro provocados pelo establishment político e pelas polícias, em que pesem 
algumas veleidades pueris, tem que ser levado a sério; suas reivindicações e pro-
postas cuidadosamente analisadas e não desmerecidas de plano. O vexatório re-
cuo nas tarifas do (ainda precário) transporte público de pessoas pela PMSP e 
pelo Governo do Estado de São Paulo ficou muito longe disso.

Quanto ao mérito da questão-estopim dos protestos: mobilidade urbana é 
um dos principais pressupostos de uma sociedade mais “urbana”, mais huma-
na, mais justa e de um meio-ambiente mais equilibrado, dentre outros valores 
agregados. Se a tarifa zero com um transporte público de qualidade é uma utopia 
ou alcançável com intensa reengenharia tributária e financeira, isso tem que ser 
discutido à exaustão. Esse ônus de argumentação cabe agora aos parlamentares 
e governantes.

Única forma dos titulares das funções estatais lidarem com a ameaça ao Es-
tado Constitucional, que parte de radicais e de massas revoltosas, é cumprin-
do seus respectivos deveres consoantes suas competências e responsabilidades. 
Nesse sentido, é de bom alvitre que o legislador comece criando protocolos rígi-
dos para a atuação policial. Esta deveria ser toda pautada na legislação específica. 
É lícito prender e processar os vândalos, mas também é ordenado que o Estado 
apure as responsabilidades administrativas e penais; a começar pela responsa-
bilidade do policial que extrapolou os limites do estrito cumprimento do dever 

466), e de Dreier, 2010: 11-38, com seu característico refinado aprofundamento teórico. Cé-
ticos em relação ao futuro da proibição de partidos políticos da Alemanha, tendo em vista 
os parâmetros jurídicos e cultural-jurídicos: Seyda e Meier, 2013: 74-83.
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legal até a chefia de governo do Estado-membro. Ao Estado é vedado, em abso-
luto, promover as infelizes atividades de ataque preventivo. Deve, ao contrário, 
instruir e procurar incentivar o exercício da liberdade de reunião.

A defesa da ordem constitucional vigente que está, sim, periclitante começa, 
portanto, com uma atitude oficial: deixar de escarnecer a opinião pública e ter 
real “vontade de Constituição” (Hesse).

III. PROBLEMA NO HORIzONTE DA JUSTIçA CONSTITUCIONAL:  
COLISãO ENTRE DIREITOS DA PERSONALIDADE E LIBERDADES DE ExPRESSãO  
NO CONTExTO DA PROIBIçãO JUDICIAL DE BIOgRAFIAS DE PESSOAS PúBLICAS

1. Antecedentes teóricos

Em todos os Estados do tipo constitucional democrático há uma presunção em 
prol da liberdade em restrição a raison d’etat.38 Isso vale também – e com mais 
rigor – para aquelas liberdades, que, além de uma permanentemente inafastá-
vel dimensão subjetiva, são consideradas, por uma interpretação derivada da 
dimensão objetiva dos direitos fundamentais e inspirada em teorias funciona-
listas,39 instrumentais em relação à própria democracia. Seu exercício, de fato, 
fomenta o processo democrático da configuração da opinião pública e da educa-
ção, como são as liberdades de expressão do pensamento e da expressão artística, 
intelectual e científica.

O conceito de razão estatal não pode ser mais compreendido como teoria 
da dominação política no contexto de um Estado centralizado, dominação esta 
exercida exclusivamente pelo Poder Executivo. Cada vez mais o Estado Judicial 
vem, ajudado pela interminável crise da democracia representativa, exercendo 
um poder de império que, durante séculos, era restrito ao Executivo. Interessan-
te é que o Judiciário ainda seja visto com pouca desconfiança, ao menos quando 
comparado aos órgãos dos demais poderes.40 A literatura jurídico-constitucio-

38 Bases teóricas em: Martins, 2012: 28-43.
39 Ibid., pp. 25-27.
40 Segundo recente pesquisa qualitativa realizada anualmente pela Escola de Direito da 

Fundação Getúlio Vargas, que procura medir a confiança da sociedade civil no Poder 
Judiciário a partir do – para tanto especialmente criado – índice de confiança no Judiciário 
brasileiro (ICJBrasil), o Poder Judiciário auferiu o percentual de 37% (“entrevistados que 
disseram confiar ou confiar muito” no Judiciário), comparativamente mediano para alto, 
quando comparado a outras das principais instituições brasileiras públicas e privadas como 
o Congresso Nacional (20%), e o pior avaliado foram os partidos políticos, com apenas 7% 
(vide, já acima, nota 32). Cf. Direito GV/FGV, 2013: 22.
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nal, com repercussões no ensino do direito, é no mínimo corresponsável por 
isso. Uma abordagem muito “acadêmica”, teórica, de um lado; ou “politizada” e 
engajada, do outro, acarreta uma má compreensão do papel da jurisprudência. 
Quando as decisões judiciais são consideradas, por vezes como fonte de pesqui-
sa, esporadicamente como seu objeto, ressalta-se, em regra, o comportamento 
das partes processuais. Mas o que teria que ser em verdade testado, em termos 
de se verificar a constitucionalidade, é o ato do Poder Público judicial, pois este 
sim é vinculado diretamente à CF, enquanto que aqueles o são, em regra, tão 
só indiretamente.41 Ignora-se, assim, o comezinho reconhecimento de que uma 
sentença ou qualquer outra espécie de decisão judicial é norma, ainda que vincu-
le somente as partes então litigantes. E norma tem que ser compatível com todos 
os parâmetros constitucionais para ser válida.

2. O conflito de interesses, sua correspondência à colisão de direitos fundamentais,  
a intervenção judicial e seu controle pela Justiça constitucional42

As duas frentes político-ideológicas em torno da questão de quão protegidas de-
vem ser as pessoas públicas em face de sua tomada como objeto das mais varia-
das abordagens, sobretudo artístico-literárias, artístico-plásticas, jornalísticas e 
científicas, correspondem a dois complexos normativo-constitucionais: especifi-
camente, a dois grupos de normas definidoras de direitos fundamentais.

De um lado, tem-se os direitos fundamentais que asseguram a todos, inclu-
sive a pessoas públicas, alguns aspectos imprescindíveis ao desenvolvimento da 
personalidade: a “intimidade”, a “vida privada”, a “honra”, como prevê o art. 5°, X 
da CF. De tais conceitos constitucionais derivam aspectos mais concretos, tais 
como o direito à autodeterminação, o direito à própria imagem e à própria voz. 
Todos podem implicar restrições até mesmo ao constitucionalmente garantido 
trabalho dos veículos de comunicação social ou, como no caso em pauta, ao tra-
balho literário, porque a biografia é um gênero da literatura em intersecção com 
o jornalismo e, conforme o caso, até com a ciência.

Com isso, já se aludiu aos direitos fundamentais que se encontram na outra 
frente do conflito: à livre manifestação do pensamento (art. 5°, IV), à comunica-
ção social, que engloba imprensa em sentido tradicional, radiodifusão e todas as 

41 Sobre a recepção da dogmática da eficácia horizontal no Brasil e seus equívocos: Dimoulis 
e Martins, 2012: 105-108; e Martins, 2012: 89-95.

42 Este tópico corresponde a uma versão revista e levemente ampliada de ensaio a ser publi-
cado no periódico jurídico mensal “Carta Forense”, em janeiro de 2014 (Martins, 2014), 
que também pode ser acessado por: http://www.cartaforense.com.br/autor/leonardo-mar-
tins/601.
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new media, à liberdade artística e à liberdade científica (art. 5°, IX da CF). A essa 
lista pode ser adicionado, dependendo do caso de quem é atingido por uma lei, 
por um ato da Administração Pública em sentido lato ou do Judiciário, o direito 
fundamental à liberdade profissional que engloba também os interesses patri-
moniais de pessoas e empresas envolvidas no conflito.43

O constituinte brasileiro não resolveu esse conflito abstratamente. Ele deve 
ser resolvido concretamente, ainda que o objeto do controle seja uma norma e, 
como tal, uma regra abstrata. Para a solução do conflito, fazem-se necessários 
método e critério. Ambos faltaram ao órgão estatal chamado pelos interessados a 
resolvê-lo: o Judiciário.44 Este deve fazê-lo, por mais óbvio que pareça, com base 
na legislação vigente, que por sua vez há de ser sempre testada quanto à compa-
tibilidade constitucional e, igualmente, aplicada de modo constitucional: deve 
ser interpretada à luz dos direitos fundamentais colidentes, sob pena de o ato de 
interpretar e aplicar ser inconstitucional; mas não necessariamente a lei em si.45

A discussão metodológica da ciência jurídico-constitucional não tem como 
ser apresentada aqui. Basta uma referência à necessidade da ponderação entre as 
normas colidentes, no caso concreto, que pode ter sido ou não disciplinada me-
todologicamente.46 O problema da falta de disciplina metodológica é a presença 
de decisões autoritárias, sem lastro constitucional algum. Não se trata de se re-
verberar palavras de ordem (“abaixo a censura!”), mas de se realizar um exame 
jurídico-constitucional correto. Nós optamos por um método de ponderação em 
sentido lato que não se ocupa de sopesamentos de valores ou princípios jurídicos 
abstrata ou concretamente, mas por uma análise sistemática dos atos dos pode-
res constituídos estatais, incluindo, por óbvio, os atos do Judiciário.

Partindo-se de tais premissas, a decisão judicial que deu origem à recente 
celeuma em torno das chamadas “biografias não autorizadas” não tem nenhum 
fundamento jurídico. Paulo Cesar de Araújo, autor da muito discutida biografia 
de um cantor popular brasileiro,47 relatou o contexto dos fatos e do procedimento 
judicial no muito influente programa televisivo de entrevistas “Roda Viva” (TV 

43 Martins, 2012: 218-229; 235-238; 253-256; 264-277 e 300-308.
44 Sobre a discussão metodológica em si, v. Martins, 2012: 7 s. e 70-76. Sobre a dogmática da 

solução da colisão de direitos fundamentais: Dimoulis e Martins, 2012: 162 s.
45 Martins, 2012: 100-102.
46 Um exemplo de não disciplina jurídico-metodológica e consequente abertura para uma 

total politização do direito, ainda que com esforços teórico-argumentativos, é o modelo 
derivado da chamada teoria principiológica dos direitos fundamentais. Vide a crítica e as 
referências bibliográficas em Martins, 2012: 76-88.

47 Paulo César de Araújo, Roberto Carlos em detalhes, Planeta, São Paulo, 2006.
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Cultura).48 Ele o fez de maneira muito lúcida e, sobretudo, o que mais interessa, 
verossímil, razão pela qual se pode tomá-lo aqui por fonte, a despeito de ter 
sido parte no processo. De sua muito bem sucedida entrevista sobressaíram-se 
duas informações muito relevantes para a avaliação constitucional da decisão 
do juiz cível: 1) somente teriam sido usadas informações já publicadas ou 
divulgadas pelo próprio biografado; e 2) o interesse na apreensão de todos os 
exemplares da edição e na multa diária a ser infligida ao editor que – assim a 
interpretação de Araújo – não seria a defesa dos direitos de personalidade do 
biografado acima elencados, mas uma egoística postura daquele, que teria se 
incomodado com o fato de o biógrafo ter auferido renda com o resultado de seu 
(sério) trabalho literário.

A primeira informação de Araújo é muito relevante, porque revela que o 
exercício das liberdades fundamentais por ele e seu editor simplesmente não 
oneraram o direito fundamental abstratamente colidente do art. 5°, X da CF.

De resto, pessoas públicas têm seus direitos fundamentais de personalidade, 
já em geral, relativizado, podendo ser objeto de expressões das referidas 
liberdades colidentes e, sobretudo: a ordem jurídico-constitucional não protege 
“aqueles direitos ‘no interesse da comercialização da e pela própria pessoa’”.49

Uma vez fixado esse parâmetro jurídico-dogmático, ao operador do direito 
é vedado sopesar de acordo com seu critério meramente ideológico. Ao 
contrário, ele tem que perscrutar a que propósito lícito constitucionalmente 
(no caso: proteção de direito fundamental de terceiro) serviria sua intervenção 
no livre exercício das liberdades, consubstanciada em uma decisão em um 
dado sentido. Em um segundo momento, questionar-se-ia a adequação e 
necessidade (busca de alternativa menos onerosa) da medida interventiva em 
relação a tal verificado propósito.50 Mas, no caso em pauta, sequer o propósito 

48 A entrevista pode ser vista (infelizmente o autor não encontrou por intermédio das conhe-
cidas máquinas de busca a transcrição da entrevista, excesso de oralidade em detrimento 
do vernáculo?) em: http://tvcultura.cmais.com.br/rodaviva/roda-viva-discute-biografias-
nao-autorizadas-com-paulo-cesar-de-araujo.

49 Cf. Dreier, 2013: 379, com menção à “jurisprudência pacífica” do Tribunal Constitucional 
Federal Alemão: “‘Com certeza, o direito geral de personalidade não contém um abran-
gente direito à disposição sobre a apresentação da própria pessoa’, porque não existe uma 
pretensão jurídica a ser apresentado [ao público] somente da forma como alguém ‘se vê ou 
queira ser visto’. Tampouco sucede a proteção daquele direito no interesse da comercializa-
ção da –e pela própria– pessoa’” (destaque do autor, trechos entre aspas simples referem-se 
a passagens da decisão citada a seguir). Vide, por último: BVerfGE 101, 361 (387) – Caroline 
von Monaco II.

50 Cf. em geral, sobre tais passos do exame de proporcionalidade, novamente: Dimoulis e 
Planeta, 2012: 194-208.
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lícito constitucionalmente está presente; logo, está-se diante de uma decisão 
inconstitucional de plano. No mais, a avaliação do biógrafo sobre a motivação 
do biografado ao mover a ação, embora provavelmente não provada nos autos, 
é bastante plausível. Mais importante aqui é que tal plausibilidade basta. Isso 
porque é ônus, não apenas do biografado, mas principalmente do órgão do 
Judiciário que julgou procedente sua ação, fixando no dispositivo de sua sentença 
condenações que poderiam ser mais bem compreendidas no contexto de um 
Estado de exceção do que em um Estado democrático de direito, demonstrar 
em detalhes quais passagens da biografia teriam atingido, por exemplo, a esfera 
íntima do biografado.51

Por fim, Araújo acertou também ao condenar o art. 20 do CC. Seu teor parece, 
de fato, decidir a potencial colisão no plano legislativo em favor absoluto dos 
direitos de personalidade, afrontando a supremacia do sistema normativo-
constitucional. Todavia, enquanto o STF, após a devida provocação,52 não o 

51 Cf. a ausência de enfrentamento do mérito das supostas agressões aos direitos de persona-
lidade que deveriam ser destacadas na biografia, e ausência de qualquer esforço de exame 
constitucional no processo cível originário: http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWe-
bV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2007.001.006607-2&acessoIP=internet&tipoUsu-
ario= (acesso: 06.12.2013).

52 O STF já foi devidamente provocado por intermédio da ADI 4815 proposta pela Associação 
Nacional dos Editores de Livros - ANEL, que questiona a constitucionalidade dos art. 20 
e 21 CC, tendo sido ajuizada em julho de 2012. Por causa da pendência de julgamento, o 
STF arquivou, corretamente, no final de novembro de 2013, uma reclamação constitucio-
nal (art. 102, I, alínea l, da CF), que, no sistema processual constitucional brasileiro, visa a 
salvaguardar a competência do STF em face de indevidas usurpações de suas competências 
(art. 102 da CF) por quaisquer dos demais órgãos judiciários, inclusive monocráticos. Essa 
reclamação constitucional foi movida por outro conhecido músico brasileiro. Ocorre que o 
juiz monocrático (9a. Vara Cível da Comarca de S. Paulo), que segundo o autor da reclama-
ção teria usurpado uma competência do STF, neste caso, pelo menos em sede de conclusão 
(pois não foi ainda possível ao autor do presente artigo consultar seus fundamentos), cor-
retamente interpretou os parâmetros constitucionais, indeferindo pedido de tutela ante-
cipada para impedir o lançamento de biografia, mantendo o curso da ação naquele juízo. 
Segundo o site de notícias do STF: “para o músico ‘não é preciso ler o livro para ver que 
nele estão contidos todos os elementos factuais configuradores da devassa da vida privada’” 
(cf. http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=254888, acesso 
14.12.2013). Certos titulares de “funções essenciais à Administração da Justiça” realmente 
não dominam o básico da hermenêutica e dogmática constitucional ou mesmo da teoria 
geral da argumentação, pois tal expressão revela quão patente é o não-argumento apresen-
tado: por óbvio demais, uma violação da vida privada poderá ser constatada apenas depois 
de analisado o mérito do trabalho intelectual. Poder-se-ia até conceber como intervenção 
proporcional nas liberdades de comunicação e empresarial, no texto mencionadas, para o 
fim de se prevenir reais violações de direitos de personalidade, uma obrigação das editoras, 
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declarar inconstitucional, cabe ao juiz descartá-lo, incidentalmente, como 
inconstitucional ou interpretá-lo de maneira condizente com os parâmetros 
constitucionais supracitados.53

Em todo caso, o legislador civil poderia, por iniciativa própria, melhorar 
a situação jurídica na regulamentação do conflito. Deveria realizar, junto a 
essa tarefa, um exercício de autocontenção54 em face das normas de direitos 
fundamentais às quais está vinculado. Quanto a tal exercício, vale o mesmo, 
e com mais intensidade, para todos os órgãos do Judiciário. Para o órgão do 
Judiciário (do juiz monocrático ao STF), não se trata de tomar partido no debate 
sobre o que merece mais proteção no conflito, mas de correta interpretação e 
aplicação das normas parâmetro e objeto do controle de constitucionalidade. 
Caso contrário, não temos guardiões da Constituição, mas vários “constituintes 
permanentes” a adulterá-la.55

Por tudo isso, principalmente porque eventuais agressões a direitos 
de personalidade tenham que ser caso a caso avaliadas, a obrigatoriedade 
de autorização prévia para biografias de pessoas públicas viola os direitos 
fundamentais mencionados do biógrafo e de sua editora. Em termos 
estritamente políticos, não passa de ignóbil censura; infelizmente chancelada, 
ou pior, perpetrada por mal preparados juízes.

IV. CONCLUSãO, PERSPECTIVAS E CONSEqUêNCIAS

O balanço a que se chega após a análise dos três casos apresentados, conforme 
introdutoriamente adiantado, não é positivo. Por razões institucionais e políti-

criada pelo legislador, de disponibilizar o manuscrito ao biografado para sua apreciação 
prévia, facilitando a preparação de seus futuros questionamentos judiciais pós-publicação, 
além de sua combinação com eventuais outros mecanismos atinentes ao conceito de “au-
to-regulação regulada” (sobre o assunto v. obra de referência, em língua inglesa de Schulz 
e Held, 2005) pelas editoras. Porém, também tal intervenção teria que passar no crivo do 
subcritério da necessidade. (Sobre este: Dimoulis e Martins, 2012: 201-207).

53 Trata-se de uma interpretação orientada por direitos fundamentais. A respeito, vide 
Dimoulis e Martins, 2012: 112 s.

54 Tal autocontenção na normatização ou aplicação de normas com vistas a resolver uma co-
lisão de direito fundamentais é exigida de todos os órgãos constitucionais e da Administra-
ção Pública em geral. Todavia, em última instância, ela é exigida do órgão chamado para 
decidir de maneira vinculante, que é a Corte constitucional; no caso brasileiro, o STF.

55 O problema é agravado com a não consequente concentração da competência judicial de 
descarte de normas supostamente inconstitucionais. Sobre o problema, com uma aborda-
gem processual-constitucional dogmática procedente: Dimoulis e Lunardi, 2013: 300 s.
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cas, mas também por causa da configuração do processo constitucional tal qual 
engendrado pelo constituinte, que centralizou no STF a competência para julgar 
originariamente ações penais comuns de órgãos e pessoas ligadas ao primeiro 
escalão governamental, a agenda do STF foi indevidamente tomada, faltando 
tempo para a lida de casos relevantes sob o aspecto da concretização de direitos 
fundamentais.

Para muito além das questões criminais, houve, de fato, um abuso sofrido 
pelo STF, que se viu obrigado a desempenhar o papel de árbitro de disputas po-
lítico-partidárias ensejadas pelo combate à corrupção que, obviamente, deve ser 
uma constante no Estado constitucional e democrático de direito, mas não ne-
cessariamente travada sob os auspícios da Corte que deveria investir sua exper-
tise e melhores energias na sua tarefa mor, que é, segundo o caput do art. 102, a 
guarda da Constituição.

O que resta esperar em curto e médio prazos em termos de desenvolvimento 
da Justiça constitucional brasileira? Pouca mudança desse quadro. Todavia, tal 
prognóstico pessimista poderia ser revertido se surgisse um real debate políti-
co-jurídico com vistas a uma real reforma do Poder Judiciário. Tal real reforma 
necessariamente teria que passar por uma ampla transformação do processo 
constitucional. No entender aqui defendido, um bom começo seria uma der-
rogação do art. 102 da CF, acabando com as competências recursais ordinárias 
(previstas no inc. II) e a extraordinária (prevista no inc. III). No mais, deveriam 
ser reduzidas as muitas competências do inc. I, retirando, exemplarmente, todas 
as competências relativas aos “privilégios de foro”. Apenas desse modo, o STF se-
ria transformado em uma genuína Corte constitucional, decidindo tão somente 
lides constitucionais em sentido estrito e controlando, a partir de alguns pou-
cos modos (abstrato, concreto e arguição de titulares de direitos fundamentais 
atingidos), a constitucionalidade de atos do Poder público em sentido amplo; 
incluindo, portanto, o controle da interpretação e aplicação do direito ordinário 
por órgãos judiciais.

Um rol mais racional de competências atribuídas à Corte guardiã da CF teria 
como principal e, em verdade, óbvia consequência a melhoria da sua capacidade 
funcional, viabilizando julgamentos mais consistentes e bem fundamentados. 
Poderia surgir um real diálogo entre o STF e as outras Cortes de direitos huma-
nos e tribunais constitucionais estrangeiros, e não seu uso como argumento de 
autoridade sem a devida reflexão, como frequentemente ocorre. Por fim, talvez a 
jurisprudência do STF em matéria de direitos fundamentais tornada então mais 
coerente e consistente fosse cada vez mais objeto de sistemáticos estudos jurí-
dicos e da formação de bacharéis em direito, até que ocorresse no Brasil aquilo 
que Bernhard Schlink constatou, na Alemanha, já ao cabo da década de 1980, por 
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intermédio de uma metáfora de inspiração monarquista: a “retirada da coroa” da 
ciência jurídico-constitucional pelo STF.56

É certo que deve haver um constante diálogo entre “doutrina” e a jurispru-
dência constitucional. Porém, a aludida experiência comparada mostra que tal 
diálogo não ocorre realmente se estiverem presentes as condições da falta de 
fundamentação colegiada das decisões e do uso pelos julgadores individuais, em 
seus votos, de teorias doutrinárias convenientes ao respectivo resultado preten-
dido. Juízes constitucionais não argumentam, não defendem teses, mas decidem 
com pauta no direito constitucional vigente. Por isso, do ponto de vista da fun-
damentação dogmática, não deveriam ter uma postura reativa ao que se costuma 
alcunhar de “melhor doutrina”; muito menos, do ponto de vista teórico, valer-se 
de fórmulas improfícuas para a solução do problema jurídico-constitucional ín-
sito ao caso.57

56 Cf. Schlink, 1989: 161-172.
57 A prática decisória alemã, na maioria das vezes saudada, por vezes criticada, sofreu uma 

contundente crítica de Lepsius (2011) já supra referida (v. nota 22). No entanto, seu diag-
nóstico de que “o poder lançador de parâmetro” (“Die maßstabsetzende Gewalt”) – assim 
o título de seu ensaio, publicado em uma coletânea ao lado de três outros profundos en-
saios sobre o TCF alemão e intitulado plasticamente de “O tribunal sem fronteiras” (“Das 
entgrenzte Gericht”) – apesar de convidar (e com propriedade) à reflexão crítica sobre uma 
Corte constitucional que já no início de sua jurisprudência se afirmou, contundentemente, 
como órgão constitucional, equidistante dos demais órgãos constitucionais da Presidência, 
Câmara, Conselho (Senado) e Governo Federais (a respeito: Wesel, 2004 e Martins, 2011-
b), não tem o condão de colocar em xeque o extraordinário desempenho do TCF alemão 
em seus mais de 60 anos de jurisprudência constitucional. Lepsius (2011: 247-259) apon-
ta certa dificuldade da Corte em se adequar a novos desafios decisórios, uma vez que tal 
“poder que cria parâmetro” tende a se auto-engessar, caso não queira romper o vínculo 
material também autocriado (a respeito, no vernáculo, os ótimos trabalhos de Dimoulis e 
Lunardi, 2013: 242-254; idem, 2009) em face de decisões com dados fáticos desafiadores. Os 
riscos apontados por Lepsius foram, todavia, superestimados. Segundo outro prognóstico 
publicado na mesma coletânea, Jestaedt (2011) enfatiza a sem par incrível história (nesse 
sentido, também: Schönberger, 2011) de sucesso do TCF e reconhece os problemas que po-
dem derivar das autocriações processuais ligadas à produção antes teórica, hoje quase que 
exclusivamente dogmática da Corte, mas, por outro lado, em sede de conclusão (Jestaedt, 
2011: 152) destaca: “[...] não se vislumbra uma segunda instância que [...] já ou no futuro pró-
ximo pudesse fazer frente à jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal em termos 
de precisão judicial e qualidade jurídica”. À sua própria pergunta que fecha o ensaio, como 
título do último tópico, sobre se o “TCF alemão [é] um modelo para o futuro?” (ibid., pp. 151 
s.), “Sim, com certeza” (ibid., p. 152), responde Jestaedt direta e decididamente, com o que 
aqui se concorda e sem ressalvas. Por fim, Möllers (2011) revisita o problema político-inter-
disciplinar da legitimidade e legitimação da Corte. A despeito de todos esses questiona-
mentos, o que se observa é que, ao contrário da referida percepção de Lepsius (2011), o TCF 
alemão construiu sua dogmática a tal ponto de se falar em “positivismo jurisdicional do 
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A ciência jurídico-constitucional brasileira deveria estar ávida por tal “reti-
rada de sua coroa” para que o STF, finalmente, esteja em uma situação de poder 
cumprir seu papel de guardião da CF com toda a propriedade e a nobreza que 
cabe a tal Corte no Estado Constitucional e democrático de direito. Então tam-
bém poderíamos dialogar com muito mais sucesso.
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