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Direitos fundamentais no Brasil entre julho/2013 e junho/2014:
decisões estruturais na jurisprudência do STF?
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I. PAUTA DO STF E EVENTUAL PRESENçA DE DECISõES ESTRUTURAIS NELA

A pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) no período em apreço (julho de 2013 
a junho de 2014), até o começo de 2014, continuou centrada nas ações penais en-
volvendo agentes políticos, foco que acabou sendo ainda mais acentuado pelos 
veículos de comunicação social e pelo contexto eleitoral subsequente. Dentre os 
julgamentos, destacou-se, ainda que de modo menor do que nos anos anteriores, 
a conclusão da Ação Penal 470,1 na qual foram apurados casos de corrupção en-
volvendo membros do Congresso Nacional (“Mensalão”). As controvérsias ainda 
pendentes da referida ação, solucionadas no interregno analisado, referiam-se 
à celeuma acerca da possibilidade de interposição dos embargos infringentes, 
modalidade de recurso cabível na hipótese de decisão por maioria apertada, e à 
possibilidade de revisão de algumas penas. O caso encerrou-se com a aceitação 
dos recursos e a revisão de algumas penas.2

1 Brasil. Supremo Tribunal Federal. Ação Penal 470, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Revisor Min. 
Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 17.12.2012.

2 Nesse sentido, algumas notícias que repercutiram a aceitação dos embargos infringentes e a 
revisão de algumas penas pelo STF: http://oglobo.globo.com/brasil/maioria-do-stf-absolve-
mensaleiros-do-crime-de-formacao-de-quadrilha-11732409 (acesso: 04.12.2014); http://con-
gressoemfoco.uol.com.br/noticias/mensalao-stf-aceita-uso-dos-embargos-infringentes/ 
(acesso: 04.12.2014); http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/02/1418684-supremo-der-
ruba-crime-de-quadrilha-e-beneficia-dirceu-e-mais-sete.shtml (acesso: 04.12.2014); http://
www.conjur.com.br/2013-set-04/teori-zavascki-reve-penas-aplicou-oito-reus-mensalao 
(acesso: 04.12.2014). Crítico: Martins (2014b).

*  Nota del ed.: Las referencias curriculares del Prof. Martins fueron expuestas en el trabajo 
inmediatamente anterior al presente. 
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Nos momentos em que não se ocupou desse processo, o STF retornou, timi-
damente, ao julgamento de questões constitucionais. Dentre algumas decisões 
aguardadas, destaquem-se aquelas relativas a diversas questões econômicas en-
volvendo grandes valores, de óbvia relevância quando se pensa no potencial pre-
juízo às instituições financeiras e ao Estado. Destaquem-se a discussão sobre a 
correção da poupança durante os planos econômicos das décadas de 1980 e 19903 
e a validade da “desaposentação”,4 julgamentos que se encontram em aberto até 
então por pedidos de vistas ou por outras providências requeridas.

Como no período anterior, verifica-se no período em pauta a ausência de de-
cisões impactantes do ponto de vista jurídico-dogmático ou político. Por isso, a 
partir do ensejo da temática abordada no último Encontro do Grupo, o presente 
Report se ocupa também da questão de saber se decisões ou sentenças estrutu-
rais são conhecidas como tais ou sob outra égide pelo STF e como se processam. 
Para chegarmos a tal esclarecimento, necessário será retroceder, em termos de 
lapsos, no desenvolvimento jurisprudencial em face, precipuamente, de crité-
rios autorreferenciais5 desenvolvidos pela Corte para futuras decisões em sede 
de julgamento de remédios constitucionais como, sobretudo, do habeas corpus 
(cf. abaixo, sob II) e para a verificação de fraude processual (cf. abaixo, sob III).

Isso porque a literatura especializada brasileira delas não se ocupou detida-
mente, pelo menos não sob a epígrafe de “sentenças estruturais”.6 Normalmen-
te, os estudos dos métodos de decisão do STF são focados nos efeitos negativos 
da sentença e nas decisões interpretativas. Na substância, o assunto é tratado, 
particularmente, sob a égide do tradicional conceito dos efeitos aditivos e do 
controle das omissões inconstitucionais.7 Até mesmo o termo “estrutural” parece 
ser usado em outro sentido, empregado como qualificador da função do tribunal 

3 Objetos de uma série de recursos extraordinários com repercussão geral conhecida (RE 
626.307, RE 591.797, RE 631.363 e RE 632.212) e de uma arguição de descumprimento de 
preceito fundamental (ADPF 165).

4 Objeto de vários recursos extraordinários (RE 381.367, RE 661.256 e RE 827.833).
5 A respeito, vide o estudo bastante aprofundado de Dimoulis e Lunardi (2014, pp. 242-258).
6 As obras que tratam do controle de constitucionalidade dedicam-se mais a outros tipos de 

decisões, sobretudo a decisões típicas da função de legislador negativo, interpretativas e 
dos efeitos da sentença. As abordagens que poderiam se enquadrar no tema das sentenças 
estruturais são tratadas de forma sucinta quando comparadas às demais. Nesse sentido, cf. 
Mendes e Branco (2012, pp. 1325-1490); Sarlet, Marinoni e Mitidiero (2012, pp. 904-1156); 
Dimoulis e Lunardi (2013, pp. 88-217.); Bulos (2014, pp. 235-264); Barroso (2011, pp. 175-356).

7 Mendes e Branco (2012, pp. 1325-1375; 1411-1415); Sarlet, Marinoni e Mitidiero (2012, pp. 
1059-1125); Dimoulis e Lunardi (2013, pp. 117-138; 273-276; 405-410.); Bulos (2014, pp. 340-
346); Barroso (2011, pp. 153-174; 270-297); Tavares (2005, pp. 253-296; 321-342); Nobre Jr. 
(2011, pp. 87-134).
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constitucional que diz respeito ao controle de constitucionalidade e à defesa da 
coerência do ordenamento jurídico8. Nesse contexto, as sentenças estruturais di-
zem respeito à modalidade de decisão em que o julgador competente “adiciona” 
algum sentido normativo, seja pela omissão inconstitucional do dispositivo legal 
produzido, seja pela tentativa de compatibilização com a CF da norma inicial-
mente declarada inconstitucional.9 No último caso busca-se concretizar direito 
fundamental ou traçar critérios para casos futuros.

Ocorre que a abertura de competência do STF para se chegar a tais decisões 
de efeitos aditivos, em princípio, é dada por uma parte legitimada para prová-lo 
em âmbito do sistema de controle normativo híbrido brasileiro10. Nesse sentido, 
a CF tem dois mecanismos que visam constatar e suprir lacunas de regulamen-
tação de direitos fundamentais ocasionadas pela omissão do legislador: a ação 
direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO), no Art. 103, §2°, e o man-
dado de injunção (MI), no Art. 5°, LXX. A ADO constitui-se em uma ação de fis-
calização abstrata de constitucionalidade cujo objeto é uma constatada omissão 
legislativa em face de uma ordem ou mandamento de legislação questionada por 
alguém legitimado (art. 103 da CF). Julgada procedente, o legislador deve preen-
cher o vazio normativo, razão pela qual alguns autores, de maneira pouco precisa 
e com base em uma transposição pouco refletida de parâmetros constitucionais 
processuais germânicos, a alcunham de “decisão de apelo”. Paralelamente, o MI 
afigura-se como uma ferramenta de controle concreto de constitucionalidade, 
pela qual o órgão competente busca suprir a omissão legislativa com efeitos para 
o caso concreto.11 Apesar de o MI ser instrumento do controle normativo concre-

8 Tavares (2005, pp. 253-296; 321-342) considera a função estruturante de uma Corte consti-
tucional como garantia da manutenção da coerência do ordenamento jurídico por meio do 
controle de constitucionalidade. Entre outras funções, identifica uma função legislativa, 
que consistiria na produção legislativa típica (edição de lei), no controle prévio de constitu-
cionalidade, no controle de omissões, nas sentenças aditivas e na elaboração de regimento 
interno. A função estruturante para ele se enquadraria no controle das omissões, já que 
considera que o tribunal constitucional pode, em situações muito especiais, colmatar a 
lacuna por meio de sua sentença. Nesse sentido, cf. também Tavares (2012, pp. 37-38).

9 A literatura especializada elenca uma série de subcategorias para essa modalidade de deci-
são, como, v. g., as sentenças manipulativas, demolitórias, substitutivas. etc.. Nesse senti-
do, cf. Nobre Jr. (2011, pp. 106-107). No mais, v. Mendes e Branco (pp. 2012, pp. 1411-1413).

10 Enquanto qualquer cidadão é legitimado para propor o controle concreto de constitucio-
nalidade via recurso extraordinário (RE), a CF limita o rol dos legitimados para o controle 
abstrato de constitucionalidade no Art. 103.

11 Barroso (2011, pp. 153-154); Ramos (2010, pp. 304-323).
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to, em tese o STF pode ser provocado para julgá-lo, no mais das vezes, porém, em 
sede de recurso constitucional ordinário e extraordinário.12

Apesar de o tema das sentenças estruturantes não ter sido enfrentado de for-
ma expressa pelo STF, é possível encontrar alguns casos nos quais a Corte, na 
substância –i.e., sem mencioná-las expressamente– tentou fazê-lo, mesmo que 
não em sede de ADO e MI. O STF costuma afirmar que sua função típica é a de 
legislador negativo13 e tecer considerações contra a atuação na forma positiva,14 
modalidade em que poderiam ser enquadradas as sentenças estruturais. Assim, 
pode-se verificar que decisões em que o Tribunal expressa e assumidamente atua 
de forma propositiva são raras. A título de ilustração pode ser trazido o julga-
mento da ADPF 5415, em que o Tribunal, declaradamente segundo um de seus 
votos, criou uma nova hipótese de excludente da antijuridicidade em relação 
ao tipo penal do aborto,16 permitindo-se a interrupção da gestação de fetos que 
tivessem comprovada a anencefalia. Na ocasião, o relator do processo decidiu, 
valendo-se da técnica interpretação conforme a Constituição, pela declaração da 
inconstitucionalidade da perpetrada interpretação dos artigos 124; 126 e 128, I e 
II, do Código Penal (CP) que vedasse o aborto nos casos de fetos com anencefa-
lia. Entretanto, apesar de concordar na conclusão com o relator, outro membro 

12 Art. 102, II, “a”, CF. Nesse sentido, cf., também, decisões do STF que verificaram omissões 
inconstitucionais de prestações de alguns direitos sociais e omissões normativas parciais: 
Brasil. Supremo Tribunal Federal. Agravo de regimento no Recurso Extraordinário nº 
639.337-SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 23.08.2011. Brasil. Su-
premo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 580.963-PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
Tribunal Pleno, julgado em 18.04.2013.

13 Kelsen (2013, pp. 150-155); Nobre Jr. (2011, pp. 89); Leal (2006, pp. 50-52).
14 Nesse sentido, cf.: Brasil. Supremo Tribunal Federal. Representação nº 1.417-DF, Rel. Min. 

Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado em 09.12.1987; Brasil. Supremo Tribunal Federal. 
Agravo regimental no Agravo de Instrumento nº 737.185-SP, Rel. Min. Dias Tóffoli, 1ª Tur-
ma, julgado em 27.11.2012; Brasil. Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental no Re-
curso Extraordinário nº 493.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, julgado em 
27.11.2007; Brasil. Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental no Agravo de Instrumento 
nº 360.461-MG, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, julgado em 06.12.2005; Brasil. Supremo 
Tribunal Federal. Agravo regimental no Recurso Extraordinário nº 194.263-SP, Rel. Min. 
Ellen Gracie, 1ª Turma, julgado em 08.10.2002; Brasil. Supremo Tribunal Federal. Agravo 
regimental no Recurso Extraordinário nº 278.466-RS, Rel. Min. Maurício Correa, 2ª Turma, 
julgado em 01.10.2002.

15 Brasil. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
nº 54-DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 12.04.2012.

16 Alguns membros da Corte, em seus votos, trouxeram argumentos nesse sentido, notada-
mente, os Min. Ricardo Lewandowski, Gilmar Ferreira Mendes e Cezar Peluso.
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da Corte votou17 no sentido de que fossem estabelecidos, na parte dispositiva da 
decisão, alguns critérios a serem seguidos enquanto a norma regulamentadora 
não fosse editada pelo órgão competente. Ele sustentou que a constatação de 
anencefalia devesse ser feita por uma junta médica composta por três médicos, 
sendo dois estranhos ao procedimento cirúrgico, e que o consentimento deveria 
ser dado por escrito pela gestante ou por seu representante legal. Tal proposta 
de dispositivo foi rejeitada pelo relator por considerá-la despicienda: o dispo-
sitivo da decisão, ao estabelecer a inconstitucionalidade de tal aborto nessas 
hipóteses, já teria deixado implícito que a constatação da anencefalia deveria 
ser inequívoca18.

Esse julgamento revela que o STF há algum tempo deixou de se entender 
como legislador negativo. Pelo contrário, busca, por meio de suas decisões, atuar 
em vácuos do legislador, muitas vezes fazendo o uso de certos mecanismos como 
a interpretação conforme a Constituição e a modulação dos efeitos da sentença 
para tal fim. Da mesma forma, também é possível encontrar no período em pau-
ta julgamentos em que se buscou traçar critérios para questões futuras.19 Apesar 
de tais elementos terem sido rejeitados em algumas ocasiões, a tentativa resta 
clara em alguns dos casos analisados a seguir.

17 Min. Gilmar Ferreira Mendes.
18 A esse respeito, cf. Dimoulis e Lunardi (2013, pp. 257-276).
19 Nesse sentido, cf.: Brasil. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 67.263-SP, Rel. Min. 

Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado em 19.04.1989; Brasil. Supremo Tribunal Federal. 
Questão de ordem no Habeas Corpus nº 78.897-RJ, Rel. Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, 
julgado em 09.06.1999; Brasil. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 109.449-GO, 
Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 28.05.2013; Brasil. Supremo Tribunal 
Federal. Habeas Corpus nº 115.002-SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do Acórdão Min. 
Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 22.10.2013; Brasil. Supremo Tribunal 
Federal. Habeas Corpus nº 115.262-SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do Acórdão Min. 
Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 22.10.2013; Brasil. Supremo Tribunal 
Federal. Habeas Corpus nº 117.901-MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do Acórdão Min. 
Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 10.12.2013; Brasil. Supremo Tribunal Fe-
deral. Habeas Corpus nº 116.899-PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do Acórdão Min. 
Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11.02.2014; Brasil. Supremo Tribunal 
Federal. Habeas Corpus nº 113.198-PI, Rel. Min. Dias Tóffoli, Tribunal Pleno, julgado em 
22.05.2014; Brasil. Supremo Tribunal Federal. Ação Penal 470, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 
Revisor Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 17.12.2012. Brasil; Supremo 
Tribunal Federal. Questão de ordem na Ação Penal nº 536-MG, Rel. Min. Luís Roberto 
Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 27.03.2014; Brasil. Supremo Tribunal Federal. Questão 
de ordem na Ação Penal nº 396-RO, Rel. Ministra Carmen Lúcia, Revisor Min. Dias Tóffoli, 
Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2010.
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II. DOS CRITéRIOS PARA O JUízO DE ADMISSIBILIDADE  
DE HABEAS CORPUS JUNTO AO STF

A CF garante, no art. 5º, LXVIII, o remédio constitucional do habeas corpus (HC) 
como forma de proteção do cidadão contra ameaça de violência, coação, atenta-
do contra sua liberdade de locomoção, quer por ilegalidade, quer por abuso de 
poder. Igualmente, seguindo a sistemática estabelecida para o foro privilegiado 
de certas autoridades, o constituinte determinou que o HC, cujo paciente ou 
coator da conduta que ensejou os alegados abuso de poder ou ilegalidade seja 
determinado agente público, deve ser julgado originariamente pelo STF. O pa-
râmetro constitucional para a abertura dessa competência originária ao STF é o 
art. 102, I, b) CF, que apresenta um rol de autoridades que devem figurar como 
pacientes em face de denúncias criminais e/ou por crimes de responsabilidade 
afirmadamente abusivas ou eivadas de ilegalidade.20 Além dessa competência 
originária, o art. 102, II, CF determina que o STF seja competente para julgar, 
em recurso ordinário, decisões denegatórias dos habeas corpus de competência 
originária dos Tribunais Superiores.

Entretanto, apesar da redação do dispositivo constitucional, o STF admite 
os HCs nas hipóteses em que o preceito constitucional previa a interposição do 
recurso ordinário ou mesmo no caso de se tratar de competência de outro tribu-
nal. Nesse sentido, no HC 67263-SP21 deparou-se com a dúvida das hipóteses de 
cabimento do HC junto à Corte no contexto da então recente criação do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), a quem a CF confiou  algumas competências que 
antes de sua promulgação em 1988 eram do STF.22 No caso, tinha-se a hipótese 
de um HC impetrado contra decisão do Tribunal de Alçada Criminal do Estado 

20 Presidente da República, Vice-Presidente da República, membros do Congresso Nacional, 
os Ministros do próprio STF, Procurador Geral da República, os Ministros de Estado, os 
comandantes das Forças Armadas e os chefes das missões diplomáticas permanentes.

21 Brasil. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 67.263-SP, Rel. Min. Moreira Alves, 
Tribunal Pleno, julgado em 19.04.1989.

22 Na CF 1967 não havia a previsão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que viria a ser criado 
somente pela CF de 1988. Ao STJ foi confiada uma série de competências que cabiam ao STF 
e a outros tribunais no regime anterior, notadamente a realização do controle da interpre-
tação e aplicação das leis federais e algumas competências especiais, como o julgamento 
das infrações penais comuns de algumas autoridades e a resolução de conflitos de compe-
tência entre tribunais inferiores. Dentre as competências do STJ, foram conferidas algumas 
para julgar habeas corpus, em que se empregou sistemática similar às competências pre-
vistas para o STF, atribuindo-se o julgamento originário e em sede de recurso ordinário em 
certas hipóteses (art. 105, I e II, CF/1988). Nesse sentido, Silva (2010, pp. 571-573), Carvalho 
(pp. 1063-1066), Mendes e Branco (2012, pp. 1046-1053).
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de São Paulo, situação em que o STF entendeu ser de sua competência o julga-
mento, tendo em vista a redação dos dispositivos constitucionais à época.23 Esse 
julgamento acabou traçando as linhas gerais do entendimento do STF segundo o 
qual nenhum HC denegado pode deixar de chegar a esse tribunal, sedimentado 
por anos de jurisprudência,24 restando a aplicabilidade do recurso ordinário por 
demais restrita.25

Diante desse quadro, o STF acabou mudando o posicionamento quanto às 
hipóteses de cabimento do HC substitutivo do recurso ordinário de ação dene-
gatória de HC junto ao Tribunal. No julgamento do HC 109.956-PR26 pela Primei-
ra Turma do Tribunal o relator votou pela mudança de entendimento que fora, 
há muito, consagrado pela jurisprudência do órgão. O fundamento apresenta-
do foi que tal entendimento supostamente havia sido firmado em uma época 
em que a demanda do Tribunal não era tão grande e que, atualmente, ele teria 
causado uma grande carga de trabalho. Porém, a decisão não foi unânime. No 
caso, chama a atenção o fato de o relator ter revisto, parcialmente, seu próprio 
entendimento em decisão posterior (HC 109.449-GO), 27 em que sustentou que 
essa modalidade de HC ainda seria cabível em determinadas hipóteses em que 
a liberdade de ir e vir do paciente estivesse ameaçada ou violada, quais sejam: 
no caso de mandado de busca e apreensão expedido em nome do paciente e no 
caso de o paciente já estar sob custódia. Todavia, apesar da aludida tentativa de 
revisão jurisprudencial, a interpretação firmada no HC 109.956-PR continuou 

23 Os artigos 102, I, “i” e 105, I, “c”, CF, que regem as competências do STF e do STJ acerca do 
HC, vieram a ser reformados pela EC nº 22/1999.

24 Nesse sentido, cf. Brasil. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 67.263-SP, Rel. Min. 
Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado em 19.04.1989; Brasil. Supremo Tribunal Federal. 
Questão de ordem no Habeas Corpus nº 78.897-RJ, Rel. Min. Nelson Jobim, Tribunal Ple-
no, julgado em 09.06.1999. A respeito, v. Bulos (2014, p. 754), Nucci (2008, pp. 955-957), e 
Tourinho Filho (2011, pp. 957-958).

25 Mello (2012, p. 1049).
26 Brasil. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, 

Primeira Turma, julgado em 07.08.2012.
27 Brasil. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 109.449-GO, Rel. Min. Marco Aurélio, 

Primeira Turma, julgado em 28.05.2013; Brasil. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 
nº 115.002-SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, 
Primeira Turma, julgado em 22.10.2013; Brasil. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 
nº 115.262-SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, 
Primeira Turma, julgado em 22.10.2013; Brasil. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 
nº 117.901-MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, 
Primeira Turma, julgado em 10.12.2013; Brasil. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 
nº 116.899-PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, 
Primeira Turma, julgado em 11.02.2014. 
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sendo a condutora dos julgamentos da Primeira Turma, vindo a ser adotada pelo 
Plenário em um caso seguinte. No HC 113.198-PI28 acabou-se adotando o referido 
entendimento mais recente. No seu julgamento, outro membro da Corte ques-
tionou o procedimento que o STF dava ao HC, porque estaria causando, segundo 
ele, uma demanda imensa de trabalho e porque o Tribunal acabava funcionando 
como uma quarta instância quando se tratava desse tipo de ação. No mais, o 
STF deveria restringir ainda mais as hipóteses de cabimento do HC junto ao STF 
para superar os graves problemas de funcionamento do Tribunal29 e impedindo, 
também, as hipóteses de HC para trancamento de ação penal, como era o caso do 
julgamento em apreço. Apesar de tais questionamentos, prevaleceu o entendi-
mento do relator, que seguiu o posicionamento do relator do HC nº 109.449-GO.

Quando se questiona os motivos determinantes de tais mudanças de enten-
dimento na jurisprudência do STF, salta à vista que os fundamentos apresenta-
dos pelos julgadores não dizem respeito a mudanças normativas, mas têm um 
caráter defensivo, visando a garantia da capacidade funcional da Corte contra 
sobrecarga de trabalho. O argumento subjacente ao fundamento não convence: 
a decisão se deu inicialmente dentro do contexto de um órgão fracionário do 
Tribunal (contrária à jurisprudência do Pleno) e sem quaisquer mudanças nas 
normas que regem o tema.

De todo modo, as estatísticas fornecidas pelo site do STF revelam que desde 
a adoção desse entendimento em agosto de 2012 o número de HCs distribuídos 
no Tribunal sofreu uma pequena queda de 2011 a 201230, tendência que continuou 
de 2012 para 201331. Entretanto, até o mais recente levantamento divulgado pelo 
STF (dados das ações ajuizadas até 27 de novembro de 2014), há um aumento 
da quantidade de HCs distribuídos.32 Por outro lado, desde 2012 se percebe um 
aumento na quantidade de recursos ordinários em sede de HC (RHC), tendência 
mantida em 2013 e sofrendo em 2014 um recuo ainda não confirmado (estágio: 
novembro do corrente).33 A quantidade de ações e recursos ajuizados pode sofrer 

28 Brasil. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 113.198-PI, Rel. Min. Dias Tóffoli, Tri-
bunal Pleno, julgado em 22.05.2014.

29 Segundo o Min. Barroso, o outro problema a ser solucionado seria a correta interpretação e 
aplicação do instituto, dada a repercussão geral.

30 Passando de 3.788 processos distribuídos para 3.594.
31 Passando de 3.594 processos distribuídos para 3.116.
32 Pois 3.398 processos encontravam-se nessa condição. Nesse sentido, cf. a pesquisa por clas-

se processual disponível no site do STF: http://www.stf.jus.br/portal/principal/principal.
asp (acesso: 28.11.2014).

33 A variação dos números dos RHC interpostos é significativa: de 258, em 2011, para 406, em 
2012; para 843, em 2013; recuando para 661 RHCs interpostos até 27.11.2014.

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/2013 e junho/2014: decisões estruturais 211

alteração por ser obviamente submetida a variáveis não influenciáveis pelo Tri-
bunal e por legislação processual.

Tentativas de filtrar a admissão de ações e recursos que sobrecarreguem uma 
Corte como o STF pela via hermenêutica a fim de impedir o grave comprometi-
mento de sua capacidade funcional são comuns em todas as democracias desen-
volvidas. Mesmo assim, há de se ques-tionar além da legitimidade das medidas 
tomadas pelo STF nesse sentido, pois se verifica que houve uma radical mudança 
jurisprudencial sem qualquer amparo em uma alteração normativa, e também 
em sua eficácia, uma vez em que os dados apresentados revelam que o objetivo 
almejado não foi alcançado. No mais, deve-se indagar o destino daqueles HCs 
que foram impetrados antes dos novos critérios adotados e com base no enten-
dimento anterior, e que, sem motivo aparente, se tornaram inadequados, indi-
cando uma potencial violação da segurança jurídica, o que pode aqui ser deixado 
em aberto.

Como se procurou demonstrar, o debate foi permeado por criações pretoria-
nas, em que, inicialmente, apesar da redação da CF, o STF acabou possibilitando 
a impetração de um remédio constitucional por meio de um caminho não pre-
visto nem na legislação ordinária nem muito menos na CF. Depois, sem qualquer 
mudança nos pertinentes dispositivos, o STF buscou adequar seu entendimento 
aos preceitos constitucionais que dispõem sobre o tema (Art. 102, I, “d” e Art. 
102, II “a”), mas, também de forma defensiva, tentando restringir a sua carga de 
trabalho. Por fim, mesmo diante de uma aparente consolidação de sua jurispru-
dência, o relator do HC 109.449-GO buscou novamente alterar o entendimento 
do STF, adicionando exceções e hipóteses em que o HC deveria ser conhecido e 
julgado, o que acabou sendo seguido posteriormente no HC 113.198-PI.

III. DOS CRITéRIOS PARA A CONSTATAçãO DE FRAUDE PROCESSUAL  
EM AçãO PENAL ORIgINáRIA DO STF

A CF (art. 102, I, “b” e “c”) estabelece, conforme já discutido no report do ano 
anterior,34 foro privilegiado para uma série de autoridades que, dependendo do 
cargo, devem ser julgadas por determinado órgão do Poder Judiciário. Trata-
se, como também visto, de uma competência originária do STF para julgar, nas 
infrações penais comuns, os principais órgãos do Poder Executivo e do Poder 
Legislativo, além dos próprios membros do STF, incluindo outros órgãos do pri-

34 Cf. Martins (2014).
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meiro escalão governamental nos casos de infrações penais comuns e crimes de 
responsabilidade.

Contudo, os dispositivos constitucionais não tratam da consequência para 
o inquérito e ação penal em curso em órgão específico do Poder Judiciário se o 
réu empossado em cargo objeto de foro privilegiado vier a perdê-lo por algum 
motivo. A omissão em questão veio a ser suprida pelo próprio STF por meio de 
sua jurisprudência.35 Por muito tempo, o STF entendeu que a prerrogativa de 
foro prevaleceria se o crime fosse cometido durante o exercício do cargo, mesmo 
que o inquérito ou a ação penal fossem iniciados após a cessação do exercício 
daquele. Esse posicionamento se consolidou e resultou na Súmula nº 394 do 
STF, editada em 03.04.1964. Contudo, a referida Súmula veio a ser revogada na 
questão de ordem no Inquérito 687-SP36. Nela, o STF entendeu que a CF confere 
o foro privilegiado para os detentores de determinados cargos somente enquanto 
empossados, extinguindo-se a “prerrogativa”37 com a perda do respectivo cargo. 
Por via de consequência, o processo deve ser remetido ao órgão do Poder Judici-
ário competente, mesmo na hipótese de renúncia no dia anterior ao julgamento 
pelo STF. Esse entendimento foi reafirmado nas ações diretas de inconstitucio-
nalidade (ADI) 2.797-2 e 2.860.38 Estas tiveram como objeto a Lei 10.628/02, que 
derrogara o art. 84, §1º, do Código de Processo Penal (CPP), determinando que o 
julgamento dos ilícitos decorrentes de atos administrativos praticados por agen-
tes no exercício de suas funções ficaria a cargo do tribunal competente, mesmo 
após o encerramento da atividade funcional.39

Entretanto, com o passar do tempo o Plenário do STF veio a rever esse en-
tendimento na questão de ordem na AP nº 396-RO.40 Na ocasião, o réu havia 
renunciado ao cargo eletivo um dia antes do julgamento do STF, o que, segundo 

35 Brasil. Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem no Inquérito nº 687-SP, Rel. Min. 
Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 25.08.1999; Brasil. Supremo Tribunal Federal. 
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.797-DF. Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal 
Pleno, julgado em 15.09.2005; Brasil. Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem na Ação 
Penal nº 396-RO, Rel. Min. Carmen Lúcia, Revisor Min. Dias Tóffoli, Tribunal Pleno, jul-
gado em 28.10.2010; Brasil. Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem na Ação Penal nº 
536-MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 27.03.2014.

36 Brasil. Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem no Inquérito nº 687-SP, Rel. Min. 
Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 25.08.1999.

37 Vide a respeito: Martins (2014a).
38 Brasil. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.797-DF. Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 15.09.2005. 
39 Távora e Alencar (2012, pp. 272-273), Tourinho Filho (2011, pp. 321-324).
40 Brasil. Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem na Ação Penal nº 396-RO, Rel. Min. 

Carmen Lúcia, Revisor Min. Dias Tóffoli, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2010.
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a jurisprudência do STF até então seguida, ocasionaria a remessa para o juiz de 
primeira instância da Comarca competente. Os julgadores entenderam que a 
renúncia realizada vinte e quatro horas antes do julgamento de uma ação penal 
que tramitou por quatorze anos deixara suficientemente clara a intenção do acu-
sado de escapar da decisão do STF. O Pleno do STF41 entendeu que o ato unilate-
ral da renúncia é legítimo, mas não teria o condão de afastar a competência esta-
belecida constitucionalmente por meio do foro “privilegiado”, quando feita com 
o intuito de burlar a ordem constitucional vigente, o que configuraria abuso de 
direito e fraude processual.42 No julgamento dessa questão, propugnou-se, em 
voto de um membro da Corte, o estabelecimento de um marco temporal claro 
que estabelecesse o momento em que a competência do STF devesse prevalecer, 
independentemente da renúncia ou perda do cargo, sugerindo o momento em 
que o julgamento fosse pautado. Mas essa proposta foi rejeitada pelo órgão então 
judicante do STF.43 Não obstante, posteriormente o STF voltou a se deparar, mais 
uma vez, com a mesma problemática na questão de ordem na AP nº 536-MG44. 
Desta vez tratava-se do caso que passou a ser conhecido como “Mensalão Minei-
ro”, no qual ocorreu fato similar ao da AP 396-RO, tendo o réu empossado em 
cargo eletivo renunciado no momento em que o julgamento foi posto em pauta 
para ser decidido. Inicialmente, questão relevante suscitada pelo relator foi a 
sugestão dada ao Poder Legislativo –um “diálogo institucional”, nas palavras do 
julgador– de limitação do foro privilegiado e das autoridades que estariam sujei-
tas à competência originária do STF. Para as demais autoridades previstas cons-
titucionalmente,45 seriam criadas em Brasília duas varas especializadas: uma em 
infrações penais comuns e outra em crimes de improbidade. Segundo a proposta 
do relator, essa vara teria como instância recursal o STF e os magistrados seriam 
escolhidos por esse Tribunal dos quadros de juízes federais de 1º grau que esti-
vessem próximos de se candidatarem às vagas do Tribunal Regional Federal. Os 

41 Por maioria, já que ficou vencido o Min. Marco Aurélio.
42 Alguns membros da Corte deixaram claro que somente seguiam esse entendimento no caso 

concreto, não propugnando, na oportunidade, pela fixação de um critério geral e abstrato. 
Nesse sentido foram os votos dos Min. Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Ellen Gra-
cie.

43 Brasil. Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem na Ação Penal nº 396-RO, Rel. Min. 
Carmen Lúcia, Revisor Min. Dias Tóffoli, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2010.

44 Brasil. Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem na Ação Penal nº 536-MG, Rel. Min. 
Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 27.03.2014.

45 Os Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, os 
membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de mis-
são diplomática de caráter permanente.
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escolhidos exerceriam essa função por um prazo certo de quatro ou cinco anos, 
sem recondução, não podendo usar esse exercício como trampolim para a pro-
moção para outro cargo por dois ou três anos.46

De todo modo, nessa ação penal novamente o STF voltou a abordar o tema 
dos efeitos da renúncia e da adoção de um critério temporal que demarcaria o 
momento em que deveria ou não subsistir a competência do STF nessas situ-
ações de extinção do mandato político. O relator propôs que o recebimento da 
denúncia seria o marco temporal a ser determinado, já que a garantia do juiz na-
tural, prevista no art. 5º, LIII, CF, diria respeito ao julgamento ser conduzido pelo 
juiz competente e não pelo desejado pelo cidadão.47 Assim, somente a renúncia 
antes do recebimento da denúncia teria o condão de afastar a competência do 
STF. Igualmente, por questões de segurança jurídica, propôs que esse critério 
fosse usado somente nos próximos casos, não sendo aplicado à ação penal sob 
análise, que deveria ser remetida ao novo magistrado competente, abdicando 
o STF de sua competência. Contudo, o Tribunal não adotou o critério proposto 
pelo relator, mas decidiu abdicar da competência, determinando a remessa do 
processo para a primeira instância.48

IV. CONCLUSõES

No período em tela a agenda do STF se ocupou de diversas questões. Apesar da 
grande expectativa dos veículos de comunicação social com certas ações penais, 
incrementada pelas eleições, os temas constitucionais ainda foram tratados, mas 
talvez sem a grande repercussão de julgamentos anteriores, seja pela relevância 
dos temas tratados, seja porque algumas decisões aguardadas ainda não foram 
proferidas. Assim, sobressaíram-se os julgamentos em torno de questões organi-
zacionais e sobre as competências do STF, como nos referidos casos de HC e de 
foro privilegiado.

No tocante às sentenças estruturais, a jurisprudência do STF é incipiente ou 
não aderiu a ela de maneira consequente, muito menos explícita. O STF ainda 

46 Nesse sentido, cf. veículos de imprensa que repercutiram a proposta: http://noticias.uol.
com.br/politica/ultimas-noticias/2014/03/27/em-voto-sobre-mensalao-tucano-barroso-de-
fende-limitar-foro-privilegiado.htm (acesso dia 03.12.2014); http://boaforma.uol.com.br/
videos/assistir.htm?video=sistema-atual-e-tentacao-para-reus-com-foro-privilegiado-diz
-barroso-04020D9C3164DCC94326 (acesso: 03.12.2014).

47 Sarlet, Marinoni, Mitidiero (2012, pp. 644-645).
48 Brasil. Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem na Ação Penal nº 396-RO, Rel. Minis-

tra Carmen Lúcia, Revisor Min. Dias Tóffoli, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2010.
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parece querer passar a imagem de que sua função típica é a de legislador nega-
tivo, rendendo-se ao sistema de separação de funções previsto constitucional-
mente. Todavia, em certas ocasiões alguns membros do Tribunal se afastaram 
desse posicionamento, buscando atuar de forma propositiva, empenhando-se 
na criação de critérios para solucionar casos futuros. Nos casos sucintamente 
referidos, o STF voltou a temas recorrentes em sua jurisprudência, reavaliando 
os entendimentos firmados no passado.

A respeito de sua competência para o julgamento de HCs, o STF criou as duas 
exceções suprarreferidas ao entendimento firmado, ainda em 2012, acerca do 
cabimento desse remédio constitucional como substituto de recurso ordinário. 
As exceções criadas a esse entendimento diziam respeito a hipóteses em que a 
liberdade do paciente estivesse ameaçada ou limitada, quais sejam: presença de 
mandado de busca e apreensão em face do paciente se o paciente já estivesse sob 
custódia. No tocante à constatação de fraude processual e ao foro privilegiado, é 
de se destacar a sugestão de constitutione ferenda feita por um membro do STF 
ao Legislativo: diminuição do foro privilegiado e criação de varas especializadas 
para julgar os casos das demais autoridades citadas pela Constituição. Também 
foi sugerida a fixação de um critério temporal para determinar até que momento 
persistiria a competência do STF na hipótese de perda do foro privilegiado de um 
dos réus, indicando-se para tanto o recebimento da denúncia como marco, o que 
foi rejeitado pelo Tribunal.49

Portanto, o STF não está alheio à temática das sentenças estruturantes. No 
entanto, mostra-se ainda reticente em fazer uso de tal ferramenta por conside-
rar-se limitado pelo mandamento do legislador negativo.
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