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RESUMO
Trata-se de atividade avaliativa, em grupo, da disciplina obrigatória intitulada: Organização dos

Poderes do Estado Brasileiro, ofertado no segundo semestre letivo de 2021 pelo Departamento de

Direito Público ao Curso de Graduação em Ciências do Estado, 12ª Turma - CE na Faculdade de

Direito e Ciências do Estado da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) lecionado pelo

professor Dr. Adamo Dias Alves. Realizou-se uma Pesquisa Bibliográfica considerando as relevantes

contribuições da literatura pátria: Bento (2021); Fernandes (2021), Mendes e Branco (2020); Moraes

(2018); Motta (2018); Silva e Mendes (2021); Tavares (2020), bem como, decisões jurisprudenciais

do Supremo Tribunal Federal.

Palavras-Chaves: Brasil. Crime Comum. Crime de Responsabilidade. Inamovibilidade.

Irredutibilidade Juiz. Poder Executivo. Poder Judiciário. Presidente da República. Vitaliciedade.

ABSTRACT
This is a group evaluation activity of the compulsory subject entitled: Organization of the Powers of

the Brazilian State, offered in the second semester of 2021 by the Department of Public Law to the

Undergraduate Course in State Sciences, 12th Class - CE at the Faculty of Law and State Sciences

at the Federal University of Minas Gerais (UFMG) taught by Professor Dr. Adamo Dias Alves. A

Bibliographic Research was carried out considering the relevant contributions of the national

literature: Bento (2021); Fernandes (2021), Mendes and Branco (2020); Moraes (2018); Motta (2018);

Silva and Mendes (2021); Tavares (2020), as well as jurisprudential decisions of the Federal Supreme

Court.
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III ATIVIDADE AVALIATIVA

Questão 1 - Em que consistiu o planejamento estratégico promovido pelo Poder

Judiciário, que se iniciou nos anos de 2008 e 2009 segundo o artigo do Min. Gilmar

Mendes, intitulado A organização do Poder Judiciário Brasileiro?

Resposta:
Segundo o artigo do ministro Gilmar Mendes, o planejamento estratégico consiste

em identificar os processos judiciais mais antigos e adotar medidas concretas para o

julgamento de todos os feitos distribuídos até 31 de dezembro de 2005. Aponta o

autor que a atividade desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça, tem como

missão em formular a política e estratégia do Poder Judiciário, como um

instrumento essencial para aumentar o grau de correção e eficiência da justiça

brasileira. Outro ponto relevante são os dados extraídos de relatório, durante o ano

de 2008 tramitaram na justiça brasileira 70 milhões de processos, sendo 57 milhões

(81%) na Justiça Estadual, 6,9 milhões (9%) na Justiça do Trabalho e 6 milhões

(8%) na Justiça Federal, evidenciando o alto grau de litigiosidade da sociedade

brasileira. Ensina André Ramos Tavares (2020, p. 1.120) Compreende-se o

mandamento constitucional no sentido de que o Poder Judiciário presente no

território distrital é composto pela União, por esta mantido, integrando a estrutura

federal, e não distrital. Em outras palavras, a instituição é da União, embora

destinada a servir o Distrito Federal. Conforme Alves e Silva (2021, p. 26) o

vocabulário nacional torna-se o campo de batalha entre diversos atores. Os dados

estatísticos das demandas entre os anos de 2008 e 2009 serviu para subsidiar os

trabalhos do Poder Judiciário  em âmbito nacional.

Justiça em Números  CNJ (2008)

O Justiça em Números, deflagrado em 2003, é resultado de estudo
encomendado pelo Supremo Tribunal Federal ao Centro de Pesquisa de
Opinião Pública da Universidade de Brasília – DATAUnB. Dentre os objetivos
da consultoria estava a construção do sistema integrado de informações do
Poder Judiciário. O estudo teve início nos indicadores estatísticos
propostos pela Justiça Federal, Estadual e do Trabalho que apresentavam
maior relevância e confiabilidade. Os demais indicadores propostos foram
baseados em indicadores de planejamento e gestão e nos resultados da
pesquisa de imagem do Judiciário. Diante desse contexto o Justiça em
Números buscou a ampliação do processo de conhecimento do Poder
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Judiciário, demonstrado não apenas por meio de dados estatísticos, mas
principalmente mediante indicadores capazes de retratarem o desempenho
dos tribunais. É importante ressaltar que o surgimento dessa nova linha de
pesquisa decorreu de fatos político-institucionais como as discussões no
Congresso Nacional para a Reforma do Poder Judiciário, a promulgação da
Emenda Constitucional n° 45 e a instalação do Conselho Nacional de
Justiça. Em agosto de 2005, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Resolução Nº 4 de 16 de agosto de 2005 que criou o Sistema de Estatística
do Poder Judiciário. O objetivo desse sistema é o de concentrar e analisar
os dados encaminhados por todos os Tribunais do país (Art. 1° da
Resolução n° 4 do CNJ). Até que o Sistema de Estatística do Poder
Judiciário Nacional fosse regulamentado pelo Conselho, a Secretaria do
Supremo Tribunal Federal, por meio da Assessoria de Gestão Estratégica,
foi o órgão responsável pela coleta e consolidação dos dados. A 1ª e a 2ª
edições do Justiça em Números, com dados relativos aos anos de 2003 e de
2004, foram o início do processo de conhecimento da Justiça brasileira, que
tinha por intuito o de servir como instrumento de gestão e de
aperfeiçoamento do Poder Judiciário na prestação jurisdicional. Baseado no
princípio de atualização permanente, a 3ª edição da pesquisa, com dados
referentes a 2005, utilizou-se de um novo sistema de coleta de pesquisa,
embora tenha preservado as mesmas categorias de dados implantadas
desde a publicação da 1ª edição. As três primeiras edições do Justiça em
Números serviram, portanto, de balizamento para aprimorar os meios de
coleta de dados, reformular o sistema de informação da pesquisa e
fundamentar a Resolução nº 15, editada em 20 de abril de 2006, que dispõe
sobre a regulamentação do Sistema de Estatística do Poder Judiciário1 . Em
decorrência dessa regulamentação, os indicadores estatísticos contidos no
Justiça em Números passaram a ser obrigatórios para os órgãos do sistema
judiciário nacional. A obrigatoriedade da informação estatística pelos
Tribunais está a presunção de veracidade dos dados informados. Os
indicadores do Justiça em Números têm por objetivo a obtenção de
informações de gestão dos órgãos da Justiça. Estes dados são utilizados
pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do uso de indicadores para
orientar o planejamento estratégico e permitir a realização de diagnósticos
sobre a situação do Poder Judiciário. Além disso, por ser uma pesquisa que
traça um panorama global da Justiça brasileira, o relatório Justiça em
Números contribui para dar efetiva transparência da situação do Judiciário
perante a sociedade. O Justiça em Números possui indicadores construídos
que vão além da contagem numérica de processos distribuídos e processos
julgados, número de cargos de juízes providos e números de cargos vagos
ou ainda número de habitantes atendidos por juiz. Os indicadores permitem
que seja traçado um perfil da Justiça como um todo, e, por sua ampla
abrangência de informações, permite a construção de métricas que avaliam
os tribunais não somente no quesito litigiosidade, mas também nas matérias
financeira e de acesso à justiça, além de relacionar esses dados com o perfil
de cada região jurisdicional, com base nas informações sobre sua
população e economia. A construção desses indicadores representa uma
tentativa de criar uma cultura judicial de planejamento e gestão estratégica
em um contexto político-econômico de recursos escassos. É importante
mencionar que os indicadores dispostos na Resolução nº 15 de 2006
seguem os três propósitos básicos descritos no Plano Ibero-Americano de
Estatística Judicial (PLIEJ): podem ser utilizados para gestão estratégica do
poder Judiciário, para o desenho e monitoramento de políticas públicas
judiciais e, por fim, servem como prestação de contas à sociedade As
informações são fornecidas originariamente pelos Tribunais de Justiça,
Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunais
Superiores. Os dados apresentados são de responsabilidade exclusiva dos
Tribunais que participaram da pesquisa. A fim de evitar equívocos, os dados
apresentados pelos Tribunais são submetidos à validação pelos órgãos
respondentes. O Art. 1º da Resolução nº 4 de 2005 estabelece o caráter
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obrigatório do envio das informações. Essa obrigatoriedade coaduna-se
com as competências constitucionais do Conselho Nacional de Justiça em
zelar pelo controle da atuação administrativa. Esse princípio foi adotado
pela Resolução nº 15, de 20 de abril de 2006, que regulamenta o Sistema de
Estatística do Poder Judiciário. Vale ressaltar que, conforme estabelece o
Art. 12 da referida resolução, a função de orientar e supervisionar a geração,
o recebimento e a análise crítica dos dados estatísticos do poder
Judiciário fica a cargo da Comissão Permanente de Estatística (Comissão de
Estatística e Gestão Estratégica) do Conselho Nacional de Justiça.
Seguindo os critérios estabelecidos na Resolução nº 15 de 2006, os dados
são informados pelos tribunais semestralmente. No entanto, o relatório
Justiça em Números, que apresenta todos os indicadores do Poder
Judiciário Brasileiro na forma de tabelas e gráficos é publicado anualmente,
após consolidação realizada pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do
Conselho Nacional de Justiça. Seguindo os critérios estabelecidos na
Resolução nº 15 de 2006, os dados são informados pelos tribunais
semestralmente. No entanto, o relatório Justiça em Números, que apresenta
todos os indicadores do Poder Judiciário Brasileiro na forma de tabelas e
gráficos é publicado anualmente, após consolidação realizada pelo
Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça.
Constatada a urgente necessidade da retificação e revisão dos dados, sob
pena de comprometimento dos objetivos almejados pela pesquisa, a
Comissão de Estatística e Gestão Estratégica propôs a realização do
seminário Justiça em Números 2007. O seminário, realizado em setembro de
2007, procurou contribuir para a efetividade da aplicação da Resolução nº 15
de 2006 do CNJ e estabeleceu um novo prazo para que os Tribunais
realizassem uma revisão geral nos dados de 2004, de 2005, de 2006 e de
2007. Com o propósito, ainda, de dar continuidade ao processo de
preservação da qualidade da série histórica Justiça em Números, todos os
tribunais da Justiça Estadual, Federal e Trabalhista foram convidados a
participar de um projeto de aprimoramento da Resolução nº 15 e,
conseqüentemente, de aperfeiçoamento do Sistema de Estatísticas do Poder
Judiciário, respondendo a um formulário de sugestões e dúvidas, enviado
pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias, referente aos indicadores e às
variáveis da referida resolução. O projeto teve como pilar a criação de um
grupo de estudo formado por servidores e magistrados dos Tribunais
Regionais Federais, Tribunais de Justiça dos estados, Tribunais Regionais
do Trabalho, Conselho da Justiça Federal e representantes de associações
de magistrados. Após mais de um ano de trabalho o grupo elaborou uma
proposta de aperfeiçoamento do sistema de estatística que teve como foco
principal uniformizar os conceitos entre os tribunais, melhorar a
conceituação das variáveis e criar novos indicadores baseados nas tabelas
processuais unificadas. A finalização deste trabalho está prevista para junho
de 2009, quando será publicada uma nova resolução e realizado o 2º
Seminário Justiça em Números.
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Questão 2 – Cite e explique as garantias constitucionais dos membros do Poder

Judiciário, bem como duas vedações previstas para a garantia da imparcialidade do

juízo.

Resposta:
Conforme redação do parágrafo único do artigo 95 da Constituição da República de

1988, aos magistrados são vedados receber custas ou participação em processos,

exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério, dedicar-se à atividade

político-partidária, exercer a advocacia no juízo do qual se afastou antes de

decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. As

garantias constitucionais elencadas nos incisos do artigo 95 são: Inamovibilidade,

sendo adquirida após dois anos de exercício, inamovibilidade, salvo por motivo de

interesse público e irredutibilidade de subsídio. A carta magna assegura ao

magistrado garantias nas demandas, conforme Bento (2021, p. 263) a

compreensão discricionária do juízo por muitas vezes é notada em acórdãos,

decisões e sentenças proferidas ou nos impactos da visão do juiz mediante a

determinados fatores. magistrados do pais inteiro lidam com demandas complexas

como estupro de vulnerável. para Sylvio Motta (2018, p. 284) exige também o

respeito à garantia da inamovibilidade e da independência funcional, assegurando

ao membro do Poder Judiciário e do Ministério Público plenas condições para o

exercício de suas funções. Por fim, impõe a estrita observância das normas

regentes do processo, em vigor durante seu transcurso. Assevera Alexandre de

Moraes (2018, p. 694) Uma vez titular do respectivo cargo, o juiz somente poderá

ser removido ou promovido por iniciativa própria, nunca ex officio de qualquer outra

autoridade, salvo em uma única exceção constitucional por motivo de interesse

público e pelo voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho

Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. Quanto à irredutibilidade de subsídio

Conforme Sylvio Motta (2018 ,p. 770) não é garantia só dos magistrados, mas

também dos trabalhadores. Para o constitucionalista Bernardo Gonçalves

Fernandes (2021, p. 1648) a irredutibilidade de subsídio garante, ao mesmo, o

exercício de suas funções jurisdicionais sem ser pressionado por questões atinentes

à sua remuneração. por fim, a vitaliciedade assevera André Ramos Tavares (2020,

p. 1.221) é a segurança jurídica de que os membros do Judiciário não podem ser

destituídos de seus cargos, neles permanecendo até eventual falecimento ou
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aposentadoria compulsória, salvo a exoneração por decisão judicial transitada em

julgado. O procedimento administrativo não será suficiente para determinar o

afastamento do magistrado de seu cargo.

Jurisprudências do STF sobre as garantias aos Juizes. Brasil (CF/88, ART. 95)

INSCRIÇÃO COMPULSORIA COMO CONTRIBUINTE DO IPASE. OS JUIZES
DO TRABALHO, ANTES DE DOIS ANOS DE EXERCÍCIO NO CARGO, NÃO
GOZAM DAS GARANTIAS ASSEGURADAS AOS MAGISTRADOS PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LIQUIDO
E CERTO; SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO CONFIRMADA. (RMS 2204,
Relator(a): BARROS BARRETO, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/1953, DJ
10-09-1953 PP-10910  EMENT VOL-00142-01 PP-00071)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL. GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE AOS PROCURADORES DO
ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A Procuradoria-Geral do Estado é o
órgão constitucional e permanente ao qual se confiou o exercício da
advocacia (representação judicial e consultoria jurídica) do Estado-membro
(CF/88, art. 132). A parcialidade é inerente às suas funções, sendo, por isso,
inadequado cogitar-se independência funcional, nos moldes da
Magistratura, do Ministério Público ou da Defensoria Pública (CF/88, art. 95,
II; art. 128, § 5º, I, b; e art. 134, § 1º). 2. A garantia da inamovibilidade é
instrumental à independência funcional, sendo, dessa forma, insuscetível de
extensão a uma carreira cujas funções podem envolver relativa parcialidade
e afinidade de ideias, dentro da instituição e em relação à Chefia do Poder
Executivo, sem prejuízo da invalidação de atos de remoção arbitrários ou
caprichosos. 3. Procedência do pedido. (ADI 1246, Relator(a): ROBERTO
BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-108  DIVULG 22-05-2019  PUBLIC 23-05-2019)

Questão 3 – Diferencie o que significa crimes comuns de crimes de
responsabilidade, apontando ao final da sua resposta uma diferença quanto ao
processamento e julgamento dos crimes de responsabilidade frente aos crimes
comuns.

Resposta:

os crimes de responsabilidades do atos do Presidente da República estão

elencados no artigo 85 da CF/88 os atos do Presidente da República que atentem

contra a Constituição, bem como, a existência da União, o exercício dos direitos

políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, entre outros itens

descrito nos incisos do artigo 85. A literatura aponta que os crimes de

responsabilidade são diversas condutas ilícitas que só podem ser cometidos por

determinados agentes públicos diferente de ilícitos comuns apenas alguns agentes
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públicos podem ser acusados desses crimes sendo, eles o Presidente da República,

os Ministros de Estado, os Governadores e seus Secretários, os Ministros do

Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. As regras

procedimentais para o processamento dos crimes comuns estão elencadas na lei n°

8.038/90. conforme posicionamento do Supremo Tribunal Federal, a expressão

crime comum abarca todas as modalidades de infrações penais estendendo-se

aos delitos eleitorais atingindo até mesmo os crimes contra a vida e as próprias

contravenções penais. Após o recebimento da denúncia ou queixa-crime, o

Presidente da República ficará suspenso das funções por cento e oitenta dias,

decorrido o prazo sem o julgamento, voltará a exercê-las devendo o processo

continuar até a decisão final. Diz André Ramos Tavares (2018, p. 1359) crimes de

responsabilidade, se for admitida acusação contra o Presidente, pelo quorum de 2/3

da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Senado

Federal. Já nos crimes penais comuns cometidos pelo Presidente antes de exercer

tal função, ele só responderá judicialmente por eles após o término do mandato,

consoante a regra do art. 86, § 4º, da CR/88.. Conforme Branco e Mendes (2020,

p. 1401) O processo de crime de responsabilidade divide -se em duas fases: a) juízo

de admissibilidade, que correrá perante a Câmara dos Deputados; b) processo e

julgamento, a cargo do Senado Federal. Quanto aos crimes comuns ensina

Alexandre de Moraes (2018, p. 635) não mais ocorrerá a perpetuação da

competência do Supremo Tribunal Federal para o processo e julgamento dos crimes

comuns praticados pelas autoridades previstas no art. 102, I, b e c, dentre eles os

parlamentares federais, quando cessarem seus mandatos.Diz Sylvio Motta (2018, p.

628) A competência da Câmara limita-se a autorizar a instauração do processo,

cabendo o julgamento ao STF, no caso de crimes comuns, e ao Senado Federal, no

caso de crimes de responsabilidade. Ensina Bernardo Gonçalves Fernandes (2021,

p. 1605) No caso de crime comum praticado pelo Presidente da República como a

competência para julgar é do STF o procedimento será de acordo com as

delimitações do STF presentes na Lei n° 8.038/90 e em seu Regimento Interno.

Certo é que haverá uma fase que podemos intitular de fase prévia. Nesta, teremos a

análise da cláusula de irresponsabilidade penal relativa. conforme Thiago Carvalho

dos Santos (2017) o constituinte preocupou-se em taxar como crime de

responsabilidade algumas condutas do Presidente da República, são infrações

políticos-administrativas, definidas em lei especial federal, que poderão ser
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cometidas durante o mandato presidencial, a prática de tais condutas poderão

resultar no impedimento do mandato para o qual foi eleito. Quanto aos crimes

comuns, discorre o advogado que haverá um controle político de autorização, a ser

realizado pela Câmara dos Deputados, que autorizará ou não o recebimento da

denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal, através do voto de dois

terços (2/3) de seus membros (art. 86, caput, CF), pois bem, admitida a acusação,

ele será submetido a julgamento perante o STF

Jurisprudências do STF sobre Crimes de Responsabilidades

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RESPONSABILIDADE
PENAL DE GOVERNADOR DE ESTADO. DENÚNCIAS POR CRIMES COMUNS
E DE RESPONSABILIDADE. ADMISSÃO SUJEITA A CONTROLE
LEGISLATIVO. LICENÇA-PRÉVIA. PREVISÃO EM CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL. OBRIGATORIEDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA
COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE PROCESSO E
JULGAMENTO POR CRIMES DE RESPONSABILIDADE. 1. A competência
para dispor legislativamente sobre processo e julgamento por crimes de
responsabilidade é privativa da União, que o fez por meio da Lei 1.079/50,
aplicável aos Governadores e Secretários de Estado, razão pela qual são
inconstitucionais as expressões dos arts. 54 e 89 da Constituição do Estado
do Paraná que trouxeram disciplina discrepante na matéria, atribuindo o
julgamento de mérito de imputações do tipo à Assembleia Legislativa local.
Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido
de considerar legítimas as normas de Constituições Estaduais que
subordinam a deflagração formal de um processo acusatório contra o
Governador do Paraná a um juízo político da Assembleia Legislativa local.
Eventuais episódios de negligência deliberada das Assembleias Legislativas
não constituem fundamento idôneo para justificar a mudança dessa
jurisprudência, cabendo considerar que a superveniência da EC 35/01, que
suprimiu a necessidade de autorização legislativa para processamento de
parlamentares, não alterou a situação jurídica dos Governadores.
Precedente. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em
parte. (ADI 4791, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em
12/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-076 DIVULG 23-04-2015 PUBLIC
24-04-2015)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI ESTADUAL DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA QUE ATRIBUI AO ÓRGÃO
PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A COMPETÊNCIA PARA O
JULGAMENTO DOS PREFEITOS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART.
29, X, DA CF). EMENDA PARLAMENTAR A PROJETO DE LEI DE INICIATIVA
EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DO AUTOGOVERNO DA
MAGISTRATURA (ART. 96, I, ALÍNEA “A”, E II, ALÍNEA “D”). AÇÃO
PROCEDENTE. 1. A modificação da norma impugnada, desde que observada
a continuidade normativa do conteúdo questionado, além do oportuno
aditamento da petição inicial, não impede o conhecimento da ação direta.
Precedentes. 2. Compete aos Tribunais da República a edição de atos
normativos internos para a sua organização e administração, como
expressão da autonomia que a Constituição lhes confere (art. 96, I, “a”, da
CF). 3. Uma vez atribuída aos Tribunais de Justiça a competência para o
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julgamento dos Prefeitos pela prática de crimes comuns, aí incluídos os
crimes de responsabilidade impróprios (art. 1º do Decreto-lei 201/1967),
incumbe a essas Cortes definir, em seus respectivos regimentos, o órgão
interno responsável pela instrução e julgamento dessas ações. 4. É inválida
a inclusão de norma com conteúdo próprio à disciplina dos regimentos
internos dos Tribunais, por emenda parlamentar, ao projeto de lei
apresentado pelo Tribunal de Justiça com o propósito de dispor sobre a
organização judiciária do Estado, uma vez que violada a reserva de iniciativa
disposta no art. 96, II, “d”, da CF, prevalecendo a previsão do Regimento
Interno que comete aos órgãos fracionários do Tribunal (Câmaras Criminais)
a competência para julgamento dos prefeitos. 5. Ação direta julgada
procedente. (ADI 3915, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado em 20/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG
27-06-2018  PUBLIC 28-06-2018)

EMENTA: Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Governador de Estado. Normas da Constituição Estadual sobre Crimes de
Responsabilidade. Licença Prévia da Assembleia Legislativa para
Instauração de Processos por Crimes Comuns . 1. “A definição dos crimes
de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de
processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”
(Súmula Vinculante 46, resultado da conversão da Súmula 722/STF). São,
portanto, inválidas as normas de Constituição Estadual que atribuam o
julgamento de crime de responsabilidade à Assembleia Legislativa, em
desacordo com a Lei nº 1.079/1950. Precedentes. 2. A Constituição Estadual
não pode condicionar a instauração de processo judicial por crime comum
contra Governador à licença prévia da Assembleia Legislativa. A república,
que inclui a ideia de responsabilidade dos governantes, é prevista como um
princípio constitucional sensível (CRFB/1988, art. 34, VII, a), e, portanto, de
observância obrigatória, sendo norma de reprodução proibida pelos
Estados-membros a exceção prevista no art. 51, I, da Constituição da
República. 3. Tendo em vista que as Constituições Estaduais não podem
estabelecer a chamada “licença prévia”, também não podem elas autorizar o
afastamento automático do Governador de suas funções quando recebida a
denúncia ou a queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça. É que, como
não pode haver controle político prévio, não deve haver afastamento
automático em razão de ato jurisdicional sem cunho decisório e do qual
sequer se exige fundamentação (HC 101.971, Primeira Turma, Rel. Min.
Cármen Lúcia, j. em 21.06.2011, DJe 02.09.2011; HC 93.056 Rel. Min. Celso de
Mello, Segunda Turma, j. em 16.12.2008, DJe 14.05.2009; e RHC 118.379 (Rel.
Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. em 11.03.2014, DJe 31.03.2014), sob pena
de violação ao princípio democrático. 4. Também aos Governadores são
aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal, entre elas “a suspensão do exercício de função
pública”, e outras que se mostrarem necessárias e cujo fundamento decorre
do poder geral de cautela conferido pelo ordenamento jurídico brasileiro aos
juízes. 5. Pedido julgado integralmente procedente, com declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento da suspensão funcional automática
do Governador do Estado pelo mero recebimento da denúncia ou
queixa-crime. Afirmação da seguinte tese: “É vedado às unidades
federativas instituírem normas que condicionem a instauração de ação
penal contra o Governador, por crime comum, à prévia autorização da casa
legislativa, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça dispor,
fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas cautelares penais,
inclusive afastamento do cargo". (ADI 4764, Relator(a): CELSO DE MELLO,
Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
04/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 14-08-2017 PUBLIC
15-08-2017)
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EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 41, caput e § 2º, da
Constituição do Estado de Santa Catarina, com a redação das ECs nº
28/2002 e nº 53/2010. Competência legislativa. Caracterização de hipóteses
de crime de responsabilidade. Ausência injustificada de secretário de
Estado a convocação da Assembléia Legislativa. Não atendimento, pelo
governador, secretário de Estado ou titular de fundação, empresa pública ou
sociedade de economias mista, a pedido de informações da Assembléia.
Cominação de tipificação criminosa. Inadmissibilidade. Violação a
competência legislativa exclusiva da União. Inobservância, ademais, dos
limites do modelo constitucional federal. Confusão entre agentes políticos e
titulares de entidades da administração pública indireta. Ofensa aos arts. 2º,
22, I, 25, 50, caput e § 2º, da CF. Ação julgada procedente, com pronúncia de
inconstitucionalidade do art. 83, XI, “b”, da Constituição estadual, por
arrastamento. Precedentes. É inconstitucional a norma de Constituição do
Estado que, como pena cominada, caracterize como crimes de
responsabilidade a ausência injustificada de secretário de Estado a
convocação da Assembléia Legislativa, bem como o não atendimento, pelo
governador, secretário de estado ou titular de entidade da administração
pública indireta, a pedido de informações da mesma Assembléia. (ADI 3279,
Relator(a): CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
16/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 14-02-2012 PUBLIC
15-02-2012 RT v. 101, n. 920, 2012, p. 615-623)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO. ARTS. 10, § 2º, ITEM 1; 48; 49, CAPUT, §§ 1º, 2º E
3º, ITEM 2; E 50. CRIME DE RESPONSABILIDADE. COMPETÊNCIA DA
UNIÃO. 1. Pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à
prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda
superveniente de objeto e de interesse de agir do Autor, quando sobrevém a
revogação da norma questionada em sua constitucionalidade. Ação julgada
prejudicada quanto ao art. 10, § 2º, item 1, da Constituição do Estado de São
Paulo. 2. A definição das condutas típicas configuradoras do crime de
responsabilidade e o estabelecimento de regras que disciplinem o processo
e julgamento das agentes políticos federais, estaduais ou municipais
envolvidos são da competência legislativa privativa da União e devem ser
tratados em lei nacional especial (art. 85 da Constituição da República).
Precedentes. Ação julgada procedente quanto às normas do art. 48; da
expressão “ou nos crimes de responsabilidade, perante Tribunal Especial”
do caput do art. 49; dos §§ 1º, 2º e 3º, item 2, do art. 49 e do art. 50, todos da
Constituição do Estado de São Paulo. 3. Ação julgada parcialmente
prejudicada e na parte remanescente julgada procedente. (ADI 2220,
Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2011,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 PUBLIC 07-12-2011)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFOS 1.º E
2.º DO ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS,
COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA Nº 31, DE 30.12.97. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 22, I; E 84, II, DA CARTA DA REPÚBLICA. O primeiro dispositivo
impugnado, ao atribuir à instituição financeira depositária dos recursos do
Estado a iniciativa de repassar, automaticamente, às contas dos órgãos dos
Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de
Contas as dotações orçamentárias a eles destinadas, caracteriza ofensa ao
art. 84, II, da CF/88 (de observância obrigatória pelas unidades federadas),
que confere, privativamente, ao Chefe do Poder Executivo, a direção
superior da Administração estadual. Já o segundo, tipificando novo crime
de responsabilidade, invade competência legislativa privativa da União, nos
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termos do inciso I do art. 22 da referida Carta. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal. Procedência da ação. (ADI 1901, Relator(a): ILMAR
GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2003, DJ 09-05-2003 PP-00044
EMENT VOL-02109-01 PP-00196)

EMENTA: Inscreve-se na competência legislativa da União a definição dos
crimes de responsabilidade e a disciplina do respectivo processo e
julgamento. Precedentes do Supremo Tribunal: ADIMC 1.620, ADIMC 2.060 e
ADIMC 2.235. (ADI 2220 MC, Relator(a): OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno,
julgado em 01/08/2000, DJ 07-12-2000 PP-00004 EMENT VOL-02015-02
PP-00255)

EMENTA: ESTADO DE MINAS GERAIS. PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO
162 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, COM A REDAÇÃO QUE LHE DEU A
EMENDA Nº 31, DE 30.12.97. Plausibilidade da tese da inconstitucionalidade
de ambos os dispositivos, o primeiro por implicar restrição à competência
do Chefe do Poder Executivo para exercer, com seus auxiliares, a direção
superior de Administração Estadual (art. 84, II, da CF); e o segundo, por
configurar interferência do legislador estadual na esfera de competência
privativa da União (art. 22, I), ao definir nova hipótese de crime de
responsabilidade. Concorrência dos pressupostos autorizadores da medida
cautelar. Suspensão, ex nunc, da eficácia do primeiro dispositivo, por
inteiro, e do segundo, quanto à expressão: "sob pena de crime de
responsabilidade", contida na parte final de seu texto. Cautelar parcialmente
deferida. (ADI 1901 MC, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado
em 05/11/1998, DJ 01-09-2000 PP-00105  EMENT VOL-02002-01 PP-00052)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. NORMAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE
RORAIMA SOBRE TIPIFICAÇÃO, PROCESSO E JULGAMENTO DE CRIMES
DE RESPONSABILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.
DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
REPRODUZ LEGISLAÇÃO FEDERAL DE REGÊNCIA.
CONSTITUCIONALIDADE. 1. Ação Direta não conhecida em relação ao
inciso I do art. 65 da Constituição do Estado de Roraima, pois sua
inconstitucionalidade já foi declarada no julgamento da ADI 4.805, Relator
Ministro LUIZ FUX. 2. Compete apenas à União (art. 22, I, c/c art. 85,
parágrafo único, da CF) legislar sobre a definição de crimes de
responsabilidade e sobre o processo e julgamento desses ilícitos. Essa
competência foi exercitada pela edição da Lei Federal 1.079/1950, em grande
parte recepcionada pela Constituição de 1988. (Enunciado 722 da Súmula do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, convertida na Súmula Vinculante 46). 3. No
caso, são inconstitucionais os artigos 64 e 65, § 2º, da Constituição de
Roraima, por afronta à competência legislativa da União para legislar sobre
crimes de responsabilidade, seja tipificando os ilícitos ou disciplinando
questões inerentes ao processo e ao julgamento. 4. A mera repetição, pela
Assembleia Legislativa em seu Regimento Interno, da legislação federal de
regência – tanto do regramento da Lei 1.079/1950, como do conteúdo
prescrito pelo precedente firmado pela CORTE na ADPF 378-MC – denota
uma coerente harmonização das normas sobre o funcionamento interno da
Casa Legislativa na apuração dos crimes de responsabilidade do
Governador e dos Secretários de Estado, o que não se confunde com a
alegada invasão de competência legislativa da União. 5. Ação conhecida
parcialmente e, nessa parte, julgada parcialmente procedente. (ADI 5895,
Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em
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27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 14-10-2019 PUBLIC
15-10-2019)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEMBRO
DO CONGRESSO NACIONAL. PRECEDENTES. SÚMULA 279/STF. 1. A
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
a tese de que o crime de responsabilidade englobaria atos de improbidade
administrativa não aproveita aos membros do Congresso Nacional.
Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, não deve ser acolhida a alegação de
erro na aplicação do disposto no art. 54, I, da Constituição, uma vez que foi
apenas um dos vícios apontados pelo Tribunal de origem nos contratos
firmados entre os recorrentes e o Município de Pomerode/SC, citando,
dentre outros, a comprovação de superfaturamento dos preços praticados
no certame e a existência de desvio de finalidade. 3. Para divergir desse
entendimento, seria necessária uma nova análise dos fatos e do material
probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, §
11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em
honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 5. Agravo
interno a que se nega provimento. (RE 640466 AgR-segundo, Relator(a):
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-219  DIVULG 01-09-2020  PUBLIC 02-09-2020)

EMENTA: FISCALIZAÇÃO – PODER LEGISLATIVO – CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL – SIMETRIA. É incompatível, com o modelo previsto no artigo 50
da Constituição Federal, a ampliação, pelo constituinte estadual, do rol de
autoridades sujeitas à fiscalização do Poder Legislativo. COMPETÊNCIA
NORMATIVA – CRIME DE RESPONSABILIDADE – NORMA ESTADUAL –
INCONSTITUCIONALIDADE. Conflita com a Constituição Federal,
considerada a competência privativa da União para legislar sobre direito
penal – artigo 22, inciso I –, ato normativo estadual a prever crime de
responsabilidade. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 5.300,
relator ministro Alexandre de Moraes, com acórdão publicado no Diário da
Justiça eletrônico de 28 de junho de 2018. (ADI 5289, Relator(a): MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-162  DIVULG 13-08-2021  PUBLIC 16-08-2021)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DENÚNCIA PERANTE O S.T.F., APRESENTADA POR CIDADÃOS, CONTRA
MINISTRO DE ESTADO, POR CRIME DE RESPONSABILIDADE.
ILEGITIMIDADE ATIVA DOS DENUNCIANTES. AGRAVO. 1. Em se tratando de
ação penal pública, é do Ministério Público - e não de particulares - a
legitimidade ativa para denúncia por crime de responsabilidade (artigos 129,
I, e 102, I, "c" da C.F.). 2. Precedentes do S.T.F. 3. Agravo improvido. (Pet
1104 AgR, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em
12/09/2002, DJ 21-02-2003 PP-00050  EMENT VOL-02099-01 PP-00104)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE AGRAVO QUE TEM POR
OBJETIVO DESCONSTITUIR A DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O
PRIMEIRO RECURSO. ENCERRAMENTO DO MANDATO PARA O QUAL FOI
ELEITA A EX-PRESIDENTE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O primeiro
recurso de agravo tinha por objetivo desconstituir a decisão que negou
seguimento ao Mandado de Segurança impetrado com objetivo de
reconduzir a impetrante ao cargo de Presidente da República. Busca-se, em
síntese, reverter a Resolução 35/2016 do Senado Federal e a sentença
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condenatória de 31 de agosto de 2016, que formalizaram a conclusão do
julgamento de processo de impeachment conduzido contra a impetrante,
resultando na aplicação da sanção de perda do cargo de Presidente da
República Federativa do Brasil, nos autos da Denúncia por crime de
responsabilidade nº 1/2016. 2. Ocorre, contudo, que o mandato para o qual
foi eleita a ex-Presidente Dilma Rousseff encerrou-se em 31 de dezembro de
2018, o que, consequentemente, faz surgir, na espécie, hipótese de prejuízo,
dada a perda superveniente de objeto (MS 34.970 AgR, Rel. Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 26/9/2019; MS 35.090 AgR, Rel.
Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 26/9/2019; MS 34.070 ED-AgR,
Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 28/5/2019; SL 853 MC-AgR, Rel.
Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Pleno, DJe de 17/11/2017; MS 25.898 AgR,
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 19/8/2014). 3. Ratifica-se, portanto,
o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a
decisão recorrida. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (MS
34371 AgR-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado em 13/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG
25-05-2020  PUBLIC 26-05-2020)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ASSOCIAÇÃO
DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL (ATRICON) -
ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL - LEGITIMIDADE ATIVA "AD
CAUSAM" - AUTONOMIA DO ESTADO-MEMBRO - A CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO- -MEMBRO COMO EXPRESSÃO DE UMA ORDEM NORMATIVA
AUTÔNOMA - LIMITAÇÕES AO PODER CONSTITUINTE DECORRENTE -
IMPOSIÇÃO, AOS CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS, DE
DIVERSAS CONDUTAS, SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DE CRIME DE
RESPONSABILIDADE, SUJEITO A JULGAMENTO PELA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA - PRESCRIÇÃO NORMATIVA EMANADA DO LEGISLADOR
CONSTITUINTE ESTADUAL - FALTA DE COMPETÊNCIA DO
ESTADO-MEMBRO PARA LEGISLAR SOBRE CRIMES DE
RESPONSABILIDADE - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA QUE PERTENCE,
EXCLUSIVAMENTE, À UNIÃO FEDERAL - PROMULGAÇÃO, PELA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DA EC Nº
40/2009 - ALEGADA TRANSGRESSÃO AO ESTATUTO
JURÍDICO-INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL E ÀS
PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS DOS CONSELHEIROS QUE O
INTEGRAM - MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ATRICON - ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO
NACIONAL - PERTINÊNCIA TEMÁTICA - LEGITIMIDADE ATIVA "AD
CAUSAM". - A ATRICON qualifica-se como entidade de classe de âmbito
nacional investida de legitimidade ativa "ad causam" para a instauração,
perante o Supremo Tribunal Federal, de processo de controle abstrato de
constitucionalidade, desde que existente nexo de afinidade entre os seus
objetivos institucionais e o conteúdo material dos textos normativos
impugnados. Precedentes. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E TRIBUNAIS DE
CONTAS: CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL - A
QUESTÃO DAS INFRAÇÕES POLÍTICO- -ADMINISTRATIVAS E DOS CRIMES
DE RESPONSABILIDADE - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PARA
TIPIFICÁ-LOS E PARA ESTABELECER O RESPECTIVO PROCEDIMENTO
RITUAL (SÚMULA 722/STF). - A Constituição estadual representa, no plano
local, a expressão mais elevada do exercício concreto do poder de auto-
-organização deferido aos Estados-membros pela Lei Fundamental da
República. Essa prerrogativa, contudo, não se reveste de caráter absoluto,
pois se acha submetida, quanto ao seu exercício, a limitações jurídicas
impostas pela própria Carta Federal (art. 25). - O Estado-membro não dispõe
de competência para instituir, mesmo em sua própria Constituição,
cláusulas tipificadoras de crimes de responsabilidade, ainda mais se as
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normas estaduais definidoras de tais ilícitos tiverem por finalidade viabilizar
a responsabilização política dos membros integrantes do Tribunal de
Contas. - A competência constitucional para legislar sobre crimes de
responsabilidade (e, também, para definir-lhes a respectiva disciplina ritual)
pertence, exclusivamente, à União Federal. Precedentes. Súmula 722/STF. -
A questão concernente à natureza jurídica dos denominados "crimes de
responsabilidade". Controvérsia doutrinária. O "status quaestionis" na
jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal. Ressalva da
posição pessoal do Relator (Ministro CELSO DE MELLO). PRERROGATIVA
DE FORO DOS CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL,
PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NAS INFRAÇÕES PENAIS
COMUNS E NOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE (CF, ART. 105, I, "a"). -
Compete, originariamente, ao Superior Tribunal de Justiça, processar e
julgar os membros dos Tribunais de Contas estaduais nos crimes de
responsabilidade e nos ilícitos penais comuns, assim definidos em
legislação emanada da União Federal. - Mostra-se incompatível com a
Constituição da República - e com a regra de competência inscrita em seu
art. 105, I, "a" - o deslocamento, para a esfera de atribuições da Assembléia
Legislativa local, ainda que mediante emenda à Constituição do Estado, do
processo e julgamento dos Conselheiros do Tribunal de Contas estadual
nas infrações político-administrativas. EQUIPARAÇÃO CONSTITUCIONAL
DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS À MAGISTRATURA -
GARANTIA DE VITALICIEDADE: IMPOSSIBILIDADE DE PERDA DO CARGO
DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS LOCAL, EXCETO MEDIANTE
DECISÃO EMANADA DO PODER JUDICIÁRIO. - Os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado-membro dispõem dos mesmos predicamentos que
protegem os magistrados, notadamente a prerrogativa jurídica da
vitaliciedade (CF, art. 75 c/c o art. 73, § 3º), que representa garantia
constitucional destinada a impedir a perda do cargo, exceto por sentença
judicial transitada em julgado. Doutrina. Precedentes. - A Assembléia
Legislativa do Estado-membro não tem poder para decretar, "ex propria
auctoritate", a perda do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas local,
ainda que a pretexto de exercer, sobre referido agente público, uma
(inexistente) jurisdição política. A POSIÇÃO CONSTITUCIONAL DOS
TRIBUNAIS DE CONTAS - ÓRGÃOS INVESTIDOS DE AUTONOMIA JURÍDICA
- INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍNCULO DE SUBORDINAÇÃO
INSTITUCIONAL AO PODER LEGISLATIVO - ATRIBUIÇÕES DO TRIBUNAL
DE CONTAS QUE TRADUZEM DIRETA EMANAÇÃO DA PRÓPRIA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. - Os Tribunais de Contas ostentam posição
eminente na estrutura constitucional brasileira, não se achando
subordinados, por qualquer vínculo de ordem hierárquica, ao Poder
Legislativo, de que não são órgãos delegatários nem organismos de mero
assessoramento técnico. A competência institucional dos Tribunais de
Contas não deriva, por isso mesmo, de delegação dos órgãos do Poder
Legislativo, mas traduz emanação que resulta, primariamente, da própria
Constituição da República. Doutrina. Precedentes. (ADI 4190 MC-REF,
Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2010,
DJe-105 DIVULG 10-06-2010 PUBLIC 11-06-2010 EMENT VOL-02405-02
PP-00313 RTJ VOL-00213-01 PP-00436 RT v. 100, n. 911, 2011, p. 379-404)

EMENTA: Crime de responsabilidade: definição: reserva de lei. Entenda-se
que a definição de crimes de responsabilidade, imputáveis embora a
autoridades estaduais, é matéria de Direito Penal, da competência privativa
da União - como tem prevalecido no Tribunal - ou, ao contrário, que sendo
matéria de responsabilidade política de mandatários locais, sobre ela possa
legislar o Estado- membro - como sustentam autores de tomo - o certo é que
estão todos acordes em tratar-se de questão submetida à reserva de lei
formal, não podendo ser versada em decreto-legislativo da Assembléia
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Legislativa. (ADI 834, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno,
julgado em 18/02/1999, DJ 09-04-1999 PP-00002 EMENT VOL-01945-01
PP-00007)

EMENTA: Crime de responsabilidade: tipificação: competência legislativa da
União mediante lei ordinária: inconstitucionalidade de sua definição em
constituição estadual. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(malgrado a reserva pessoal do relator) está sedimentada no sentido de que
é da competência legislativa exclusiva da União a definição de crimes de
responsabilidade de quaisquer agentes políticos, incluídos os dos Estados e
Municípios. 2. De qualquer sorte, a Constituição da República reserva a
tipificação dos crimes de responsabilidade à lei ordinária: é regra de
processo legislativo que, dada a sua implicação com o regime
constitucional de separação e independência dos poderes, se imporia à
observância do Estado-membro, ainda quando detivesse competência para
legislar na matéria. II - Assembléia Legislativa: sujeição à sua prévia
aprovação, pela Constituição do Estado, da escolha pelo Governador dos
"administradores dos municípios criados e não instalados" e de "titulares de
outros cargos que a lei determinar": constitucionalidade. III - Ministério
Público: atribuição para "adquirir bens e serviços e efetuar a respectiva
contabilização": constitucionalidade, dado cuidar-se de corolário de sua
autonomia administrativa (e financeira), não obstante sua integração na
estrutura do Poder Executivo. IV - Ministério Público: constitucionalidade da
outorga de "eficácia plena e executoriedade imediata" às decisões
"fundadas em sua autonomia", se, no contexto, o dispositivo tem por objeto
exclusivo atos administrativos da instituição. V - Polícias estaduais: regra
constitucional local que subordina diretamente ao Governador a Polícia Civil
e a Polícia Militar do Estado: inconstitucionalidade na medida em que,
invadindo a autonomia dos Estados para dispor sobre sua organização
administrativa , impõe dar a cada uma das duas corporações policiais a
hierarquia de Secretarias e aos seus dirigentes o status de secretários. VI -
Polícia Civil: direção: inconstitucionalidade da regra impositiva não só de
que a escolha recaia em Delegado de carreira - como determinado pela
Constituição da República -, mas também de que seja o escolhido integrante
da sua classe mais elevada. VII - Polícia Militar: atribuição de "radiopatrulha
aérea": constitucionalidade. O âmbito material da polícia aeroportuária,
privativa da União , não se confunde com o do policiamento ostensivo do
espaço aéreo, que - respeitados os limites das áreas constitucionais das
Polícias Federal e Aeronáutica Militar - se inclui no poder residual da Polícia
dos Estados. (ADI 132, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno,
julgado em 30/04/2003, DJ 30-05-2003 PP-00028 EMENT VOL-02112-01
PP-00001)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 3º DO ART. 136-A DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL DE RONDÔNIA, INTRODUZIDO PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 21, DE 23.08.2001, E QUE DEFINE, COMO CRIME DE
RESPONSABILIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO, "A NÃO EXECUÇÃO
DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DECORRENTE DE EMENDAS
PARLAMENTARES". ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 22, INCISO I,
E 85, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A
jurisprudência do S.T.F. é firme no sentido de que compete à União legislar
sobre crime de responsabilidade (art. 22, I, e art. 85, parágrafo único, da
C.F.). 2. No caso, a norma impugnada violou tais dispositivos. 3. Ação Direta
de Inconstitucionalidade julgada procedente. 4. Plenário. Decisão unânime.
(ADI 2592, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em
23/04/2003, DJ 23-05-2003 PP-00035  EMENT VOL-02111-08 PP-01644)
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EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME DE RESPONSABILIDADE.
PROCESSAMENTO DE DENÚNCIA CONTRA O GOVERNADOR DO DISTRITO
FEDERAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA LEGISLATIVA. 1. Incompetência do
Senado para julgar o Governador do Distrito Federal pela prática de crime de
responsabilidade. Competência da Câmara Legislativa do Distrito Federal
(artigo 78 da Lei 1079/50 c/c o artigo 32, § 1, da CF). 2. Lei federal 7106/83
não recebida pela Carta de 1988. Compatibilidade da Lei 1079/50 com a
estrutura jurídico-constitucional do DF introduzida pelo novo Pacto Político.
3. Remessa dos autos à Vara Criminal do Paranoá-DF: impossibilidade. "É
permitido a todo cidadão denunciar o Governador perante a Assembléia
Legislativa, por crime de responsabilidade" (Lei 1079/50, artigo 75).
Segurança denegada. (MS 24297, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal
Pleno, julgado em 14/11/2002, DJ 14-02-2003 PP-00085 EMENT
VOL-02098-01 PP-00183)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME DE RESPONSABILIDADE.
PROCESSAMENTO DE DENÚNCIA CONTRA O GOVERNADOR DO DISTRITO
FEDERAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA LEGISLATIVA. 1. Incompetência do
Senado para julgar o Governador do Distrito Federal pela prática de crime de
responsabilidade. Competência da Câmara Legislativa do Distrito Federal
(artigo 78 da Lei 1079/50 c/c o artigo 32, § 1, da CF). 2. Lei federal 7106/83
não recebida pela Carta de 1988. Compatibilidade da Lei 1079/50 com a
estrutura jurídico-constitucional do DF introduzida pelo novo Pacto Político.
3. Remessa dos autos à Vara Criminal do Paranoá-DF: impossibilidade. "É
permitido a todo cidadão denunciar o Governador perante a Assembléia
Legislativa, por crime de responsabilidade" (Lei 1079/50, artigo 75).
Segurança denegada.
(MS 24297, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em
14/11/2002, DJ 14-02-2003 PP-00085  EMENT VOL-02098-01 PP-00183)

Questão 4 – Com relação às atribuições do Presidente da República previstas na Constituição
Federal de 1988, cite duas funções próprias do presidente na chefia de Estado e duas funções
previstas na chefia de governo.

Resposta:
Conforme redação do artigo 84 da CR/88, compete privativamente ao Presidente da República

nomear e exonerar os Ministros de Estado, exercer, com auxílio dos Ministros de Estado, a direção

superior da administração federal, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e demais atividades

elencadas nos incisos do artigo 84. Nesse sentido, ensina o professor Bernardo Gonçalves

Fernandes (2021, p. 1.561) boa parte da doutrina menciona as funções de chefia de estado nos

Incisos: VII, VIII, XIV (apenas no que se refere à nomeação de ministros do STF e dos Tribunais

Superiores, por ser função de magistratura suprema), XVlll (segunda parte), XIX, XX, XXI e XXII. E

nos outros Incisos do art. 84, as funções de chefia de governo. No caso da chefia de governo, ponta

o exercício das atividades de governo tanto de natureza política quanto a participação no processo

legislativo, bem como de natureza administrativa propriamente dita no desenvolvimento das políticas

públicas, fomento e gerenciamento da máquina administrativa. Para André Ramos Tavares (2020, p.

1355) Dentre as funções primordiais do Chefe do Poder Executivo, tem-se ainda, a de expedir

Curso de Graduação em Ciências do Estado, 12ª Turma de CE, na Faculdade de Direito e Ciências do Estado da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) III atividade avaliativa da disciplina Organização dos Poderes do
Estado Brasileiro, 2021/2°, Professor Dr. Adamo Dias Alves



17

regulamentos para a fiel execução da lei (art. 84, IV). Conforme Mendes e Branco (2020, p. 1384) O

Presidente da República acumula as funções de Chefe de Estado e Chefe de Governo. Daí o amplo

leque de atribuições que lhe confere a Constituição no plano da alta direção do Estado, nas relações

internacionais e no plano da Administração Federal. Salienta a competência do Presidente da

República expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis (CF, art. 84, IV), tendo

consagrado, igualmente, que compete ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a

organização e funcionamento da Administração Federal, quando não implicar aumento de despesa

nem criação ou extinção de órgão público, e sobre a extinção de funções e cargos públicos,

Jurisprudências do STF  das atribuições do Presidente da República previstas CR/88

EMENTA: RECLAMAÇÃO - PETIÇÃO AVULSA EM EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE
RELAXAMENTO DE PRISÃO. NEGATIVA, PELO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, DE ENTREGA DO EXTRADITANDO AO PAÍS REQUERENTE.
FUNDAMENTO EM CLÁUSULA DO TRATADO QUE PERMITE A RECUSA À
EXTRADIÇÃO POR CRIMES POLÍTICOS. DECISÃO PRÉVIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL CONFERINDO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A
PRERROGATIVA DE DECIDIR PELA REMESSA DO EXTRADITANDO,
OBSERVADOS OS TERMOS DO TRATADO, MEDIANTE ATO VINCULADO.
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO ANTE A
INSINDICABILIDADE DO ATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
PROCEDÊNCIA. ATO DE SOBERANIA NACIONAL, EXERCIDA, NO PLANO
INTERNACIONAL, PELO CHEFE DE ESTADO. ARTS. 1º, 4º, I, E 84, VII, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATO DE ENTREGA DO EXTRADITANDO
INSERIDO NA COMPETÊNCIA INDECLINÁVEL DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. LIDE ENTRE ESTADO BRASILEIRO E ESTADO ESTRANGEIRO.
INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCUMPRIMENTO
DO TRATADO, ACASO EXISTENTE, QUE DEVE SER APRECIADO PELO
TRIBUNAL INTERNACIONAL DE HAIA. PAPEL DO PRETÓRIO EXCELSO NO
PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. SISTEMA “BELGA” OU DA
“CONTENCIOSIDADE LIMITADA”. LIMITAÇÃO COGNITIVA NO PROCESSO
DE EXTRADIÇÃO. ANÁLISE RESTRITA APENAS AOS ELEMENTOS
FORMAIS. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE SOMENTE
VINCULA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM CASO DE INDEFERIMENTO
DA EXTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE EXECUTORIEDADE DE EVENTUAL
DECISÃO QUE IMPONHA AO CHEFE DE ESTADO O DEVER DE
EXTRADITAR. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º CRFB).
EXTRADIÇÃO COMO ATO DE SOBERANIA. IDENTIFICAÇÃO DO CRIME
COMO POLÍTICO TRADUZIDA EM ATO IGUALMENTE POLÍTICO.
INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA DO DIPLOMA INTERNACIONAL QUE
PERMITE A NEGATIVA DE EXTRADIÇÃO “SE A PARTE REQUERIDA TIVER
RAZÕES PONDERÁVEIS PARA SUPOR QUE A PESSOA RECLAMADA SERÁ
SUBMETIDA A ATOS DE PERSEGUIÇÃO”. CAPACIDADE INSTITUCIONAL
ATRIBUÍDA AO CHEFE DE ESTADO PARA PROCEDER À VALORAÇÃO DA
CLÁUSULA PERMISSIVA DO DIPLOMA INTERNACIONAL. VEDAÇÃO À
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA. ART.
84, VII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA VINCULAÇÃO DO
PRESIDENTE AO TRATADO. GRAUS DE VINCULAÇÃO À JURIDICIDADE.
EXTRADIÇÃO COMO ATO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO VINCULADO A
CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS. NON-REFOULEMENT.
RESPEITO AO DIREITO DOS REFUGIADOS. LIMITAÇÃO HUMANÍSTICA AO
CUMPRIMENTO DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO (ARTIGO III, 1, f).
INDEPENDÊNCIA NACIONAL (ART. 4º, I, CRFB). RELAÇÃO JURÍDICA DE
DIREITO INTERNACIONAL, NÃO INTERNO. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS
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DO DESCUMPRIMENTO QUE SE RESTRINGEM AO ÂMBITO
INTERNACIONAL. DOUTRINA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO
CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SOLTURA DO EXTRADITANDO.
1. Questão de Ordem na Extradição nº 1.085: “A decisão de deferimento da
extradição não vincula o Presidente da República, nos termos dos votos
proferidos pelos Senhores Ministros Cármen Lúcia, Joaquim Barbosa,
Carlos Britto, Marco Aurélio e Eros Grau”. Do voto do Min. Eros Grau
extrai-se que “O conceito de ato vinculado que o relator tomou como
premissa (...) é, no entanto, excessivamente rigoroso. (...) o conceito que se
adotou de ato vinculado, excessivamente rigoroso, exclui qualquer
possibilidade de interpretação/aplicação, pelo Poder Executivo, da noção de
fundado temor de perseguição”. 2. A prova emprestada utilizada sem o
devido contraditório, encartada nos acórdãos que deram origem à
condenação do extraditando na Itália, no afã de agravar a sua situação
jurídica, é vedada pelo art. 5º, LV e LVI, da Constituição, na medida em que,
além de estar a matéria abrangida pela preclusão, isto importaria verdadeira
utilização de prova emprestada sem a observância do Contraditório,
traduzindo-se em prova ilícita. 3. O Tratado de Extradição entre a República
Federativa do Brasil e a República Italiana, no seu artigo III, 1, f, permite a
não entrega do cidadão da parte requerente quando “a parte requerida tiver
razões ponderáveis para supor que a pessoa reclamada será submetida a
atos de perseguição”. 4. O art. 560 do CPC, aplicável subsidiariamente ao
rito da Reclamação, dispõe que “Qualquer questão preliminar suscitada no
julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo se
incompatível com a decisão daquela”. 5. Deveras, antes de deliberar sobre a
existência de poderes discricionários do Presidente da República em
matéria de extradição, ou mesmo se essa autoridade se manteve nos lindes
da decisão proferida pelo Colegiado anteriormente, é necessário definir se o
ato do Chefe de Estado é sindicável pelo Judiciário, em abstrato. 6. O art. 1º
da Constituição assenta como um dos Fundamentos do Estado Brasileiro a
sua soberania – que significa o poder político supremo dentro do território,
e, no plano internacional, no tocante às relações da República Federativa do
Brasil com outros Estados Soberanos, nos termos do art. 4º, I, da Carta
Magna. 7. A Soberania Nacional no plano transnacional funda-se no
princípio da independência nacional, efetivada pelo Presidente da
República, consoante suas atribuições previstas no art. 84, VII e VIII, da Lei
Maior. 8. A soberania, dicotomizada em interna e externa, tem na primeira a
exteriorização da vontade popular (art. 14 da CRFB) através dos
representantes do povo no parlamento e no governo; na segunda, a sua
expressão no plano internacional, por meio do Presidente da República. 9.
No campo da soberania, relativamente à extradição, é assente que o ato de
entrega do extraditando é exclusivo, da competência indeclinável do
Presidente da República, conforme consagrado na Constituição, nas Leis,
nos Tratados e na própria decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal na
Extradição nº 1.085. 10. O descumprimento do Tratado, em tese, gera uma
lide entre Estados soberanos, cuja resolução não compete ao Supremo
Tribunal Federal, que não exerce soberania internacional, máxime para
impor a vontade da República Italiana ao Chefe de Estado brasileiro,
cogitando-se de mediação da Corte Internacional de Haia, nos termos do art.
92 da Carta das Nações Unidas de 1945. 11. O sistema “belga” ou “da
contenciosidade limitada”, adotado pelo Brasil, investe o Supremo Tribunal
Federal na categoria de órgão juridicamente existente apenas no âmbito do
direito interno, devendo, portanto, adstringir-se a examinar a legalidade da
extradição; é dizer, seus aspectos formais, nos termos do art. 83 da Lei
6.815/80 (“Nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento
do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre sua legalidade e
procedência, não cabendo recurso da decisão”). 12. O Presidente da
República, no sistema vigente, resta vinculado à decisão do Supremo
Tribunal Federal apenas quando reconhecida alguma irregularidade no
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processo extradicional, de modo a impedir a remessa do extraditando ao
arrepio do ordenamento jurídico, nunca, contudo, para determinar
semelhante remessa, porquanto, o Poder Judiciário deve ser o último
guardião dos direitos fundamentais de um indivíduo, seja ele nacional ou
estrangeiro, mas não dos interesses políticos de Estados alienígenas, os
quais devem entabular entendimentos com o Chefe de Estado, vedada a
pretensão de impor sua vontade através dos Tribunais internos. 13. In casu,
ao julgar a extradição no sentido de ser possível a entrega do cidadão
estrangeiro, por inexistirem óbices, o Pretório Excelso exaure a sua função,
por isso que functus officio est – cumpre e acaba a sua função jurisdicional
–, conforme entendeu esta Corte, por unanimidade, na Extradição nº 1.114,
assentando, verbis: “O Supremo Tribunal limita-se a analisar a legalidade e a
procedência do pedido de extradição (Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, art. 207; Constituição da República, art. 102, Inc. I, alínea g;
e Lei n. 6.815/80, art. 83): indeferido o pedido, deixa-se de constituir o título
jurídico sem o qual o Presidente da República não pode efetivar a
extradição; se deferida, a entrega do súdito ao Estado requerente fica a
critério discricionário do Presidente da República” (Ext 1114, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2008). 14. A anulação,
pelo Supremo Tribunal Federal, da decisão do Ministro da Justiça que
concedeu refúgio político ao extraditando, não o autoriza, a posteriori, a
substituir-se ao Chefe de Estado e determinar a remessa do extraditando às
autoridades italianas. O descumprimento do Tratado de Extradição, ad
argumentandum tantum, gera efeitos apenas no plano internacional, e não
no plano interno, motivo pelo qual não pode o Judiciário compelir o Chefe
de Estado a entregar o súdito estrangeiro. 15. O princípio da separação dos
Poderes (art. 2º CRFB), indica não competir ao Supremo Tribunal Federal
rever o mérito de decisão do Presidente da República, enquanto no
exercício da soberania do país, tendo em vista que o texto constitucional
conferiu ao chefe supremo da Nação a função de representação externa do
país. 16. A decisão presidencial que negou a extradição, com efeito, é
autêntico ato de soberania, definida por Marie-Joëlle Redor como o “poder
que possui o Estado para impor sua vontade aos indivíduos que vivem
sobre seu território” (De L’Etat Legal a L’Etat de Droit. L’Evolution des
Conceptions de la Doctrine Publiciste Française. 1879-1914. Presses
Universitaires d’Aix-Marseille, p. 61). 17. O ato de extraditar consiste em “ato
de vontade soberana de um Estado que entrega à justiça repressiva de outro
Estado um indivíduo, por este perseguido e reclamado, como acusado ou já
condenado por determinado fato sujeito à aplicação da lei penal”
(RODRIGUES, Manuel Coelho. A Extradição no Direito Brasileiro e na
Legislação Comparada. Tomo I. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1930. p.
3). 18. A extradição não é ato de nenhum Poder do Estado, mas da
República Federativa do Brasil, pessoa jurídica de direito público externo,
representada na pessoa de seu Chefe de Estado, o Presidente da República.
A Reclamação por descumprimento de decisão ou por usurpação de poder,
no caso de extradição, deve considerar que a Constituição de 1988
estabelece que a soberania deve ser exercida, em âmbito interno, pelos três
Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e, no plano internacional, pelo
Chefe de Estado, por isso que é insindicável o poder exercido pelo
Presidente da República e, consequentemente, incabível a Reclamação,
porquanto juridicamente impossível submeter o ato presidencial à
apreciação do Pretório Excelso. 19. A impossibilidade de vincular o
Presidente da República à decisão do Supremo Tribunal Federal se
evidencia pelo fato de que inexiste um conceito rígido e absoluto de crime
político. Na percuciente observação de Celso de Albuquerque Mello, “A
conceituação de um crime como político é (...) um ato político em si mesmo,
com toda a relatividade da política” (Extradição. Algumas observações. In: O
Direito Internacional Contemporâneo. Org: Carmen Tiburcio; Luís Roberto
Barroso. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 222-223). 20. Compete ao
Presidente da República, dentro da liberdade interpretativa que decorre de
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suas atribuições de Chefe de Estado, para caracterizar a natureza dos
delitos, apreciar o contexto político atual e as possíveis perseguições contra
o extraditando relativas ao presente, na forma do permitido pelo texto do
Tratado firmado (art. III, 1, f); por isso que, ao decidir sobre a extradição de
um estrangeiro, o Presidente não age como Chefe do Poder Executivo
Federal (art. 76 da CRFB), mas como representante da República Federativa
do Brasil. 21. O juízo referente ao pedido extradicional é conferido ao
“Presidente da República, com apoio em juízo discricionário, de caráter
eminentemente político, fundado em razões de oportunidade, de
conveniência e/ou de utilidade (...) na condição de Chefe de Estado”
(Extradição nº 855, Ministro Relator Celso de Mello, DJ de 1º.7.2006). 22. O
Chefe de Estado é a figura constitucionalmente capacitada para interpretar a
cláusula do Tratado de Extradição, por lhe caber, de acordo com o art. 84,
VII, da Carta Magna, “manter relações com Estados estrangeiros”. 23. O
Judiciário não foi projetado pela Carta Constitucional para adotar decisões
políticas na esfera internacional, competindo esse mister ao Presidente da
República, eleito democraticamente e com legitimidade para defender os
interesses do Estado no exterior; aplicável, in casu, a noção de capacidades
institucionais, cunhada por Cass Sunstein e Adrian Vermeule (Interpretation
and Institutions. U Chicago Law & Economics, Olin Working Paper, Nº 156,
2002; U Chicago Public Law Research Paper nº 28). 24. É assente na
jurisprudência da Corte que “a efetivação, pelo governo, da entrega do
extraditando, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, depende do Direito
Internacional Convencional” (Extradição nº 272. Relator(a): Min. VICTOR
NUNES, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/1967). 25. O Supremo Tribunal
Federal, na Extradição nº 1.085, consagrou que o ato de extradição é ato
vinculado aos termos do Tratado, sendo que a exegese da vinculação deve
ser compreendida de acordo com a teoria dos graus de vinculação à
juridicidade. 26. O pós-positivismo jurídico, conforme argutamente aponta
Gustavo Binenbojm, “não mais permite falar, tecnicamente, numa autêntica
dicotomia entre atos vinculados e discricionários, mas, isto sim, em
diferentes graus de vinculação dos atos administrativos à juridicidade”
(Uma Teoria do Direito Administrativo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
p. 208). 27. O ato político-administrativo de extradição é vinculado a
conceitos jurídicos indeterminados, em especial, in casu, a cláusula do
artigo III, 1, f, do Tratado, permissiva da não entrega do extraditando. 28. A
Cooperação Internacional em matéria Penal é limitada pela regra do
non-refoulement (art. 33 da Convenção de Genebra de 1951), segundo a qual
é vedada a entrega do solicitante de refúgio a um Estado quando houver
ameaça de lesão aos direitos fundamentais do indivíduo. 29. O provimento
jurisdicional que pretende a República Italiana é vedado pela Constituição,
seja porque seu art. 4º, I e V, estabelece que a República Federativa do Brasil
rege-se, nas suas relações internacionais, pelos princípios da
independência nacional e da igualdade entre os Estados, seja pelo fato de,
no supracitado art. 84, VII, conferir apenas ao Presidente da República a
função de manter relações com Estados estrangeiros. 30. Reclamação não
conhecida, mantendo-se a decisão da Presidência da República. Petição
Avulsa provida para que se proceda à imediata liberação do extraditando, se
por al não estiver preso. (Ext 1085 PET-AV, Relator(a): GILMAR MENDES,
Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2011,
DJe-060 DIVULG 02-04-2013 PUBLIC 03-04-2013 EMENT VOL-02686-01
PP-00001)

EMENTA: RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO AVULSA EM EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE
RELAXAMENTO DE PRISÃO. NEGATIVA, PELO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, DE ENTREGA DO EXTRADITANDO AO PAÍS REQUERENTE.
FUNDAMENTO EM CLÁUSULA DO TRATADO QUE PERMITE A RECUSA À
EXTRADIÇÃO POR CRIMES POLÍTICOS. DECISÃO PRÉVIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL CONFERINDO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A

Curso de Graduação em Ciências do Estado, 12ª Turma de CE, na Faculdade de Direito e Ciências do Estado da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) III atividade avaliativa da disciplina Organização dos Poderes do
Estado Brasileiro, 2021/2°, Professor Dr. Adamo Dias Alves



21

PRERROGATIVA DE DECIDIR PELA REMESSA DO EXTRADITANDO,
OBSERVADOS OS TERMOS DO TRATADO, MEDIANTE ATO VINCULADO.
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO ANTE A
INSINDICABILIDADE DO ATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
PROCEDÊNCIA. ATO DE SOBERANIA NACIONAL, EXERCIDA, NO PLANO
INTERNACIONAL, PELO CHEFE DE ESTADO. ARTS. 1º, 4º, I, E 84, VII, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATO DE ENTREGA DO EXTRADITANDO
INSERIDO NA COMPETÊNCIA INDECLINÁVEL DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. LIDE ENTRE ESTADO BRASILEIRO E ESTADO ESTRANGEIRO.
INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCUMPRIMENTO
DO TRATADO, ACASO EXISTENTE, QUE DEVE SER APRECIADO PELO
TRIBUNAL INTERNACIONAL DE HAIA. PAPEL DO PRETÓRIO EXCELSO NO
PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. SISTEMA “BELGA” OU DA
“CONTENCIOSIDADE LIMITADA”. LIMITAÇÃO COGNITIVA NO PROCESSO
DE EXTRADIÇÃO. ANÁLISE RESTRITA APENAS AOS ELEMENTOS
FORMAIS. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE SOMENTE
VINCULA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM CASO DE INDEFERIMENTO
DA EXTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE EXECUTORIEDADE DE EVENTUAL
DECISÃO QUE IMPONHA AO CHEFE DE ESTADO O DEVER DE
EXTRADITAR. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º CRFB).
EXTRADIÇÃO COMO ATO DE SOBERANIA. IDENTIFICAÇÃO DO CRIME
COMO POLÍTICO TRADUZIDA EM ATO IGUALMENTE POLÍTICO.
INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA DO DIPLOMA INTERNACIONAL QUE
PERMITE A NEGATIVA DE EXTRADIÇÃO “SE A PARTE REQUERIDA TIVER
RAZÕES PONDERÁVEIS PARA SUPOR QUE A PESSOA RECLAMADA SERÁ
SUBMETIDA A ATOS DE PERSEGUIÇÃO”. CAPACIDADE INSTITUCIONAL
ATRIBUÍDA AO CHEFE DE ESTADO PARA PROCEDER À VALORAÇÃO DA
CLÁUSULA PERMISSIVA DO DIPLOMA INTERNACIONAL. VEDAÇÃO À
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA. ART.
84, VII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA VINCULAÇÃO DO
PRESIDENTE AO TRATADO. GRAUS DE VINCULAÇÃO À JURIDICIDADE.
EXTRADIÇÃO COMO ATO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO VINCULADO A
CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS. NON-REFOULEMENT.
RESPEITO AO DIREITO DOS REFUGIADOS. LIMITAÇÃO HUMANÍSTICA AO
CUMPRIMENTO DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO (ARTIGO III, 1, f).
INDEPENDÊNCIA NACIONAL (ART. 4º, I, CRFB). RELAÇÃO JURÍDICA DE
DIREITO INTERNACIONAL, NÃO INTERNO. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS
DO DESCUMPRIMENTO QUE SE RESTRINGEM AO ÂMBITO
INTERNACIONAL. DOUTRINA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO
CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SOLTURA DO EXTRADITANDO.
1. Questão de Ordem na Extradição nº 1.085: “A decisão de deferimento da
extradição não vincula o Presidente da República, nos termos dos votos
proferidos pelos Senhores Ministros Cármen Lúcia, Joaquim Barbosa,
Carlos Britto, Marco Aurélio e Eros Grau”. Do voto do Min. Eros Grau
extrai-se que “O conceito de ato vinculado que o relator tomou como
premissa (...) é, no entanto, excessivamente rigoroso. (...) o conceito que se
adotou de ato vinculado, excessivamente rigoroso, exclui qualquer
possibilidade de interpretação/aplicação, pelo Poder Executivo, da noção de
fundado temor de perseguição”. 2. A prova emprestada utilizada sem o
devido contraditório, encartada nos acórdãos que deram origem à
condenação do extraditando na Itália, no afã de agravar a sua situação
jurídica, é vedada pelo art. 5º, LV e LVI, da Constituição, na medida em que,
além de estar a matéria abrangida pela preclusão, isto importaria verdadeira
utilização de prova emprestada sem a observância do Contraditório,
traduzindo-se em prova ilícita. 3. O Tratado de Extradição entre a República
Federativa do Brasil e a República Italiana, no seu artigo III, 1, f, permite a
não entrega do cidadão da parte requerente quando “a parte requerida tiver
razões ponderáveis para supor que a pessoa reclamada será submetida a
atos de perseguição”. 4. O art. 560 do CPC, aplicável subsidiariamente ao
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rito da Reclamação, dispõe que “Qualquer questão preliminar suscitada no
julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo se
incompatível com a decisão daquela”. 5. Deveras, antes de deliberar sobre a
existência de poderes discricionários do Presidente da República em
matéria de extradição, ou mesmo se essa autoridade se manteve nos lindes
da decisão proferida pelo Colegiado anteriormente, é necessário definir se o
ato do Chefe de Estado é sindicável pelo Judiciário, em abstrato. 6. O art. 1º
da Constituição assenta como um dos Fundamentos do Estado Brasileiro a
sua soberania – que significa o poder político supremo dentro do território,
e, no plano internacional, no tocante às relações da República Federativa do
Brasil com outros Estados Soberanos, nos termos do art. 4º, I, da Carta
Magna. 7. A Soberania Nacional no plano transnacional funda-se no
princípio da independência nacional, efetivada pelo Presidente da
República, consoante suas atribuições previstas no art. 84, VII e VIII, da Lei
Maior. 8. A soberania, dicotomizada em interna e externa, tem na primeira a
exteriorização da vontade popular (art. 14 da CRFB) através dos
representantes do povo no parlamento e no governo; na segunda, a sua
expressão no plano internacional, por meio do Presidente da República. 9.
No campo da soberania, relativamente à extradição, é assente que o ato de
entrega do extraditando é exclusivo, da competência indeclinável do
Presidente da República, conforme consagrado na Constituição, nas Leis,
nos Tratados e na própria decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal na
Extradição nº 1.085. 10. O descumprimento do Tratado, em tese, gera uma
lide entre Estados soberanos, cuja resolução não compete ao Supremo
Tribunal Federal, que não exerce soberania internacional, máxime para
impor a vontade da República Italiana ao Chefe de Estado brasileiro,
cogitando-se de mediação da Corte Internacional de Haia, nos termos do art.
92 da Carta das Nações Unidas de 1945. 11. O sistema “belga” ou “da
contenciosidade limitada”, adotado pelo Brasil, investe o Supremo Tribunal
Federal na categoria de órgão juridicamente existente apenas no âmbito do
direito interno, devendo, portanto, adstringir-se a examinar a legalidade da
extradição; é dizer, seus aspectos formais, nos termos do art. 83 da Lei
6.815/80 (“Nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento
do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre sua legalidade e
procedência, não cabendo recurso da decisão”). 12. O Presidente da
República, no sistema vigente, resta vinculado à decisão do Supremo
Tribunal Federal apenas quando reconhecida alguma irregularidade no
processo extradicional, de modo a impedir a remessa do extraditando ao
arrepio do ordenamento jurídico, nunca, contudo, para determinar
semelhante remessa, porquanto, o Poder Judiciário deve ser o último
guardião dos direitos fundamentais de um indivíduo, seja ele nacional ou
estrangeiro, mas não dos interesses políticos de Estados alienígenas, os
quais devem entabular entendimentos com o Chefe de Estado, vedada a
pretensão de impor sua vontade através dos Tribunais internos. 13. In casu,
ao julgar a extradição no sentido de ser possível a entrega do cidadão
estrangeiro, por inexistirem óbices, o Pretório Excelso exaure a sua função,
por isso que functus officio est – cumpre e acaba a sua função jurisdicional
–, conforme entendeu esta Corte, por unanimidade, na Extradição nº 1.114,
assentando, verbis: “O Supremo Tribunal limita-se a analisar a legalidade e a
procedência do pedido de extradição (Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, art. 207; Constituição da República, art. 102, Inc. I, alínea g;
e Lei n. 6.815/80, art. 83): indeferido o pedido, deixa-se de constituir o título
jurídico sem o qual o Presidente da República não pode efetivar a
extradição; se deferida, a entrega do súdito ao Estado requerente fica a
critério discricionário do Presidente da República” (Ext 1114, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2008). 14. A anulação,
pelo Supremo Tribunal Federal, da decisão do Ministro da Justiça que
concedeu refúgio político ao extraditando, não o autoriza, a posteriori, a
substituir-se ao Chefe de Estado e determinar a remessa do extraditando às
autoridades italianas. O descumprimento do Tratado de Extradição, ad
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argumentandum tantum, gera efeitos apenas no plano internacional, e não
no plano interno, motivo pelo qual não pode o Judiciário compelir o Chefe
de Estado a entregar o súdito estrangeiro. 15. O princípio da separação dos
Poderes (art. 2º CRFB), indica não competir ao Supremo Tribunal Federal
rever o mérito de decisão do Presidente da República, enquanto no
exercício da soberania do país, tendo em vista que o texto constitucional
conferiu ao chefe supremo da Nação a função de representação externa do
país. 16. A decisão presidencial que negou a extradição, com efeito, é
autêntico ato de soberania, definida por Marie-Joëlle Redor como o “poder
que possui o Estado para impor sua vontade aos indivíduos que vivem
sobre seu território” (De L’Etat Legal a L’Etat de Droit. L’Evolution des
Conceptions de la Doctrine Publiciste Française. 1879-1914. Presses
Universitaires d’Aix-Marseille, p. 61). 17. O ato de extraditar consiste em “ato
de vontade soberana de um Estado que entrega à justiça repressiva de outro
Estado um indivíduo, por este perseguido e reclamado, como acusado ou já
condenado por determinado fato sujeito à aplicação da lei penal”
(RODRIGUES, Manuel Coelho. A Extradição no Direito Brasileiro e na
Legislação Comparada. Tomo I. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1930. p.
3). 18. A extradição não é ato de nenhum Poder do Estado, mas da
República Federativa do Brasil, pessoa jurídica de direito público externo,
representada na pessoa de seu Chefe de Estado, o Presidente da República.
A Reclamação por descumprimento de decisão ou por usurpação de poder,
no caso de extradição, deve considerar que a Constituição de 1988
estabelece que a soberania deve ser exercida, em âmbito interno, pelos três
Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e, no plano internacional, pelo
Chefe de Estado, por isso que é insindicável o poder exercido pelo
Presidente da República e, consequentemente, incabível a Reclamação,
porquanto juridicamente impossível submeter o ato presidencial à
apreciação do Pretório Excelso. 19. A impossibilidade de vincular o
Presidente da República à decisão do Supremo Tribunal Federal se
evidencia pelo fato de que inexiste um conceito rígido e absoluto de crime
político. Na percuciente observação de Celso de Albuquerque Mello, “A
conceituação de um crime como político é (...) um ato político em si mesmo,
com toda a relatividade da política” (Extradição. Algumas observações. In: O
Direito Internacional Contemporâneo. Org: Carmen Tiburcio; Luís Roberto
Barroso. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 222-223). 20. Compete ao
Presidente da República, dentro da liberdade interpretativa que decorre de
suas atribuições de Chefe de Estado, para caracterizar a natureza dos
delitos, apreciar o contexto político atual e as possíveis perseguições contra
o extraditando relativas ao presente, na forma do permitido pelo texto do
Tratado firmado (art. III, 1, f); por isso que, ao decidir sobre a extradição de
um estrangeiro, o Presidente não age como Chefe do Poder Executivo
Federal (art. 76 da CRFB), mas como representante da República Federativa
do Brasil. 21. O juízo referente ao pedido extradicional é conferido ao
“Presidente da República, com apoio em juízo discricionário, de caráter
eminentemente político, fundado em razões de oportunidade, de
conveniência e/ou de utilidade (...) na condição de Chefe de Estado”
(Extradição nº 855, Ministro Relator Celso de Mello, DJ de 1º.7.2006). 22. O
Chefe de Estado é a figura constitucionalmente capacitada para interpretar a
cláusula do Tratado de Extradição, por lhe caber, de acordo com o art. 84,
VII, da Carta Magna, “manter relações com Estados estrangeiros”. 23. O
Judiciário não foi projetado pela Carta Constitucional para adotar decisões
políticas na esfera internacional, competindo esse mister ao Presidente da
República, eleito democraticamente e com legitimidade para defender os
interesses do Estado no exterior; aplicável, in casu, a noção de capacidades
institucionais, cunhada por Cass Sunstein e Adrian Vermeule (Interpretation
and Institutions. U Chicago Law & Economics, Olin Working Paper, Nº 156,
2002; U Chicago Public Law Research Paper nº 28). 24. É assente na
jurisprudência da Corte que “a efetivação, pelo governo, da entrega do
extraditando, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, depende do Direito
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Internacional Convencional” (Extradição nº 272. Relator(a): Min. VICTOR
NUNES, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/1967). 25. O Supremo Tribunal
Federal, na Extradição nº 1.085, consagrou que o ato de extradição é ato
vinculado aos termos do Tratado, sendo que a exegese da vinculação deve
ser compreendida de acordo com a teoria dos graus de vinculação à
juridicidade. 26. O pós-positivismo jurídico, conforme argutamente aponta
Gustavo Binenbojm, “não mais permite falar, tecnicamente, numa autêntica
dicotomia entre atos vinculados e discricionários, mas, isto sim, em
diferentes graus de vinculação dos atos administrativos à juridicidade”
(Uma Teoria do Direito Administrativo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
p. 208). 27. O ato político-administrativo de extradição é vinculado a
conceitos jurídicos indeterminados, em especial, in casu, a cláusula do
artigo III, 1, f, do Tratado, permissiva da não entrega do extraditando. 28. A
Cooperação Internacional em matéria Penal é limitada pela regra do
non-refoulement (art. 33 da Convenção de Genebra de 1951), segundo a qual
é vedada a entrega do solicitante de refúgio a um Estado quando houver
ameaça de lesão aos direitos fundamentais do indivíduo. 29. O provimento
jurisdicional que pretende a República Italiana é vedado pela Constituição,
seja porque seu art. 4º, I e V, estabelece que a República Federativa do Brasil
rege-se, nas suas relações internacionais, pelos princípios da
independência nacional e da igualdade entre os Estados, seja pelo fato de,
no supracitado art. 84, VII, conferir apenas ao Presidente da República a
função de manter relações com Estados estrangeiros. 30. Reclamação não
conhecida, mantendo-se a decisão da Presidência da República. Petição
Avulsa provida para que se proceda à imediata liberação do extraditando, se
por al não estiver preso. (Rcl 11243, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a)
p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2011, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 04-10-2011 PUBLIC 05-10-2011 RTJ
VOL-00222-01 PP-00184)

EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº
4.887/2003. PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO,
DELIMITAÇÃO, DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO DAS TERRAS OCUPADAS
POR REMANESCENTES DAS COMUNIDADES DOS QUILOMBOS. ATO
NORMATIVO AUTÔNOMO. ART. 68 DO ADCT. DIREITO FUNDAMENTAL.
EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA. INVASÃO DA ESFERA RESERVADA A LEI.
ART. 84, IV E VI, "A", DA CF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
INOCORRÊNCIA. CRITÉRIO DE IDENTIFICAÇÃO. AUTOATRIBUIÇÃO.
TERRAS OCUPADAS. DESAPROPRIAÇÃO. ART. 2º, CAPUT E §§ 1º, 2º E 3º, E
ART. 13, CAPUT E § 2º, DO DECRETO Nº 4.887/2003.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA
DA AÇÃO. 1. Ato normativo autônomo, a retirar diretamente da Constituição
da República o seu fundamento de validade, o Decreto nº 4.887/2003
apresenta densidade normativa suficiente a credenciá-lo ao controle
abstrato de constitucionalidade. 2. Inocorrente a invocada ausência de
cotejo analítico na petição inicial entre o ato normativo atacado e os
preceitos da Constituição tidos como malferidos, uma vez expressamente
indicados e esgrimidas as razões da insurgência. 3. Não obsta a cognição
da ação direta a falta de impugnação de ato jurídico revogado pela norma
tida como inconstitucional, supostamente padecente do mesmo vício, que
se teria por repristinada. Cabe à Corte, ao delimitar a eficácia da sua
decisão, se o caso, excluir dos efeitos da decisão declaratória eventual
efeito repristinatório quando constatada incompatibilidade com a ordem
constitucional. 4. O art. 68 do ADCT assegura o direito dos remanescentes
das comunidades dos quilombos de ver reconhecida pelo Estado a
propriedade sobre as terras que histórica e tradicionalmente ocupam –
direito fundamental de grupo étnico-racial minoritário dotado de eficácia
plena e aplicação imediata. Nele definidos o titular (remanescentes das
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comunidades dos quilombos), o objeto (terras por eles ocupadas), o
conteúdo (direito de propriedade), a condição (ocupação tradicional), o
sujeito passivo (Estado) e a obrigação específica (emissão de títulos),
mostra-se apto o art. 68 do ADCT a produzir todos os seus efeitos,
independentemente de integração legislativa. 5. Disponíveis à atuação
integradora tão-somente os aspectos do art. 68 do ADCT que dizem com a
regulamentação do comportamento do Estado na implementação do
comando constitucional, não se identifica, na edição do Decreto 4.887/2003
pelo Poder Executivo, mácula aos postulados da legalidade e da reserva de
lei. Improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade formal
por ofensa ao art. 84, IV e VI, da Constituição da República. 6. O
compromisso do Constituinte com a construção de uma sociedade livre,
justa e solidária e com a redução das desigualdades sociais (art. 3º, I e III, da
CF) conduz, no tocante ao reconhecimento da propriedade das terras
ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, à
convergência das dimensões da luta pelo reconhecimento – expressa no
fator de determinação da identidade distintiva de grupo étnico-cultural – e
da demanda por justiça socioeconômica, de caráter redistributivo –
compreendida no fator de medição e demarcação das terras. 7. Incorporada
ao direito interno brasileiro, a Convenção 169 da Organização Internacional
do Trabalho – OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, consagra a "consciência
da própria identidade" como critério para determinar os grupos tradicionais
aos quais aplicável, enunciando que Estado algum tem o direito de negar a
identidade de um povo que se reconheça como tal. 8. Constitucionalmente
legítima, a adoção da autoatribuição como critério de determinação da
identidade quilombola, além de consistir em método autorizado pela
antropologia contemporânea, cumpre adequadamente a tarefa de trazer à luz
os destinatários do art. 68 do ADCT, em absoluto se prestando a inventar
novos destinatários ou ampliar indevidamente o universo daqueles a quem a
norma é dirigida. O conceito vertido no art. 68 do ADCT não se aparta do
fenômeno objetivo nele referido, a alcançar todas as comunidades
historicamente vinculadas ao uso linguístico do vocábulo quilombo.
Adequação do emprego do termo “quilombo” realizado pela Administração
Pública às balizas linguísticas e hermenêuticas impostas pelo texto-norma
do art. 68 do ADCT. Improcedência do pedido de declaração de
inconstitucionalidade do art. 2°, § 1°, do Decreto 4.887/2003. 9. Nos casos
Moiwana v. Suriname (2005) e Saramaka v. Suriname (2007), a Corte
Interamericana de Direitos Humanos reconheceu o direito de propriedade de
comunidades formadas por descendentes de escravos fugitivos sobre as
terras tradicionais com as quais mantêm relações territoriais, ressaltando o
compromisso dos Estados partes (Pacto de San José da Costa Rica, art. 21)
de adotar medidas para garantir o seu pleno exercício. 10. O comando para
que sejam levados em consideração, na medição e demarcação das terras,
os critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das
comunidades quilombolas, longe de submeter o procedimento demarcatório
ao arbítrio dos próprios interessados, positiva o devido processo legal na
garantia de que as comunidades tenham voz e sejam ouvidas.
Improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 2º,
§§ 2º e 3º, do Decreto 4.887/2003. 11. Diverso do que ocorre no tocante às
terras tradicionalmente ocupadas pelos índios – art. 231, § 6º – a
Constituição não reputa nulos ou extintos os títulos de terceiros
eventualmente incidentes sobre as terras ocupadas por remanescentes das
comunidades dos quilombos, de modo que a regularização do registro exige
o necessário o procedimento expropriatório. A exegese sistemática dos arts.
5º, XXIV, 215 e 216 da Carta Política e art. 68 do ADCT impõe, quando
incidente título de propriedade particular legítimo sobre as terras ocupadas
por quilombolas, seja o processo de transferência da propriedade mediado
por regular procedimento de desapropriação. Improcedência do pedido de
declaração de inconstitucionalidade material do art. 13 do Decreto
4.887/2003. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI
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3239, Relator(a): CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER,
Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-019
DIVULG 31-01-2019  PUBLIC 01-02-2019)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 22, XLI E
LV, E 38, V, DA LEI COMPLEMENTAR 141/1996 DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE (LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL).
ATRIBUIÇÃO AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DA COMPETÊNCIA
PARA INTERPOR RECURSOS DIRIGIDOS AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL E AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE
AMPLIAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROCURADORES-GERAIS DE
JUSTIÇA NAS LEIS ORGÂNICAS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS.
ROL NÃO EXAUSTIVO DA LEI FEDERAL LEI 8.625/1993 (LEI ORGÂNICA
NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - LONMP). INVIABILIDADE DA
INVOCAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL E DO
PROMOTOR NATURAL PARA INVALIDAR A DISTRIBUIÇÃO DE
ATRIBUIÇÕES EFETUADA PELA LEI. PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS DA
UNIDADE E DA INDIVISIBILIDADE DO PARQUET. AÇÃO CONHECIDA E
JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. 1. As leis complementares estaduais
que dispõem sobre a organização, atribuições e estatuto dos respectivos
Ministérios Públicos, nos termos previstos pelo artigo 128, §5º, da
Constituição Federal, (i) são de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça
daquele Estado-membro; e (ii) devem respeito à lei federal de normas gerais,
de iniciativa privativa do Presidente da República. Precedentes: ADI 852,
Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, julgada em 29/8/2002, DJ de
18/10/2002; ADI 3.041, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno,
julgada em 10/11/2011, DJe de 1º/2/2012). 2. A Lei federal 8.625/1993 (Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público - LONMP) não pormenoriza a
atuação dos Procuradores-Gerais de Justiça e dos Procuradores de Justiça
em sede recursal e, por expressa dicção do caput de seu artigo 29, o rol de
atribuições dos Procuradores-Gerais de Justiça não é exaustivo, de modo
que as leis orgânicas dos Ministérios Públicos estaduais podem,
validamente, ampliar ou densificar tais atribuições. 3. A independência
funcional do órgão do Ministério Público é exercida dentro das atribuições
fixadas na lei, mercê de a atuação do Parquet se dar, institucionalmente, de
forma organizada e hierarquizada, uma vez que seus agentes exercem as
respectivas funções sob determinadas regras e limites impostos pela
estrutura interna do organismo. 4. O princípio do promotor natural significa
tão somente a existência de órgão do Ministério Público escolhido por
prévios critérios legais. Precedente: HC 102.147/GO, Rel. Min. Celso de
Mello, DJe 22 de 2/2/2011. 5. Os princípios da independência funcional e do
promotor natural não podem ser invocados, via de regra, para invalidar a
distribuição de atribuições efetuada pela lei, sob pena de desconsideração
dos princípios institucionais da unidade e da indivisibilidade do Parquet.
Precedentes: ADI 1.916, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe de 18/6/2010; ADI
5.434, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 23/9/2019;
ADI 1.285-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 23/3/2001. 6. In casu,
o artigo 22, XLI e LV, da Lei Complementar 141/1996 do Estado do Rio
Grande do Norte (Lei Orgânica do Ministério Público estadual), que atribui
ao Procurador-Geral de Justiça a competência para interpor recursos ao
Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça e neles oficiar, e
o artigo 38, V, da referida Lei, que atribui aos Procuradores de Justiça a
incumbência de encaminhar acórdãos, no prazo de vinte e quatro horas, ao
Procurador-Geral de Justiça, com manifestação pela conveniência da
interposição do recurso devido, não padecem de inconstitucionalidade
formal ou material, uma vez que (i) não há incompatibilidade entre os
dispositivos estaduais e as normas gerais delineadas na Lei federal
8.625/1993; (ii) o processo legislativo que originou a norma foi deflagrado
pelo Procurador-Geral de Justiça; (iii) não se cogita de vulneração aos
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princípios do promotor natural e da independência funcional, eis que se
trata de mera divisão de atribuições dentro do Ministério Público estadual,
veiculada por meio de lei, a qual não possibilita a ingerência do
Procurador-Geral de Justiça nas atividades dos Procuradores de Justiça,
que conservam plena autonomia no exercício de seus misteres legais. 7.
Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado improcedente o
pedido. (ADI 5505, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC
30-04-2020)

EMENTA: RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO AVULSA EM EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE
RELAXAMENTO DE PRISÃO. NEGATIVA, PELO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, DE ENTREGA DO EXTRADITANDO AO PAÍS REQUERENTE.
FUNDAMENTO EM CLÁUSULA DO TRATADO QUE PERMITE A RECUSA À
EXTRADIÇÃO POR CRIMES POLÍTICOS. DECISÃO PRÉVIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL CONFERINDO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A
PRERROGATIVA DE DECIDIR PELA REMESSA DO EXTRADITANDO,
OBSERVADOS OS TERMOS DO TRATADO, MEDIANTE ATO VINCULADO.
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO ANTE A
INSINDICABILIDADE DO ATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
PROCEDÊNCIA. ATO DE SOBERANIA NACIONAL, EXERCIDA, NO PLANO
INTERNACIONAL, PELO CHEFE DE ESTADO. ARTS. 1º, 4º, I, E 84, VII, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATO DE ENTREGA DO EXTRADITANDO
INSERIDO NA COMPETÊNCIA INDECLINÁVEL DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. LIDE ENTRE ESTADO BRASILEIRO E ESTADO ESTRANGEIRO.
INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCUMPRIMENTO
DO TRATADO, ACASO EXISTENTE, QUE DEVE SER APRECIADO PELO
TRIBUNAL INTERNACIONAL DE HAIA. PAPEL DO PRETÓRIO EXCELSO NO
PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. SISTEMA “BELGA” OU DA
“CONTENCIOSIDADE LIMITADA”. LIMITAÇÃO COGNITIVA NO PROCESSO
DE EXTRADIÇÃO. ANÁLISE RESTRITA APENAS AOS ELEMENTOS
FORMAIS. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE SOMENTE
VINCULA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM CASO DE INDEFERIMENTO
DA EXTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE EXECUTORIEDADE DE EVENTUAL
DECISÃO QUE IMPONHA AO CHEFE DE ESTADO O DEVER DE
EXTRADITAR. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º CRFB).
EXTRADIÇÃO COMO ATO DE SOBERANIA. IDENTIFICAÇÃO DO CRIME
COMO POLÍTICO TRADUZIDA EM ATO IGUALMENTE POLÍTICO.
INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA DO DIPLOMA INTERNACIONAL QUE
PERMITE A NEGATIVA DE EXTRADIÇÃO “SE A PARTE REQUERIDA TIVER
RAZÕES PONDERÁVEIS PARA SUPOR QUE A PESSOA RECLAMADA SERÁ
SUBMETIDA A ATOS DE PERSEGUIÇÃO”. CAPACIDADE INSTITUCIONAL
ATRIBUÍDA AO CHEFE DE ESTADO PARA PROCEDER À VALORAÇÃO DA
CLÁUSULA PERMISSIVA DO DIPLOMA INTERNACIONAL. VEDAÇÃO À
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA. ART.
84, VII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA VINCULAÇÃO DO
PRESIDENTE AO TRATADO. GRAUS DE VINCULAÇÃO À JURIDICIDADE.
EXTRADIÇÃO COMO ATO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO VINCULADO A
CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS. NON-REFOULEMENT.
RESPEITO AO DIREITO DOS REFUGIADOS. LIMITAÇÃO HUMANÍSTICA AO
CUMPRIMENTO DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO (ARTIGO III, 1, f).
INDEPENDÊNCIA NACIONAL (ART. 4º, I, CRFB). RELAÇÃO JURÍDICA DE
DIREITO INTERNACIONAL, NÃO INTERNO. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS
DO DESCUMPRIMENTO QUE SE RESTRINGEM AO ÂMBITO
INTERNACIONAL. DOUTRINA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO
CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SOLTURA DO EXTRADITANDO.
1. Questão de Ordem na Extradição nº 1.085: “A decisão de deferimento da
extradição não vincula o Presidente da República, nos termos dos votos
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proferidos pelos Senhores Ministros Cármen Lúcia, Joaquim Barbosa,
Carlos Britto, Marco Aurélio e Eros Grau”. Do voto do Min. Eros Grau
extrai-se que “O conceito de ato vinculado que o relator tomou como
premissa (...) é, no entanto, excessivamente rigoroso. (...) o conceito que se
adotou de ato vinculado, excessivamente rigoroso, exclui qualquer
possibilidade de interpretação/aplicação, pelo Poder Executivo, da noção de
fundado temor de perseguição”. 2. A prova emprestada utilizada sem o
devido contraditório, encartada nos acórdãos que deram origem à
condenação do extraditando na Itália, no afã de agravar a sua situação
jurídica, é vedada pelo art. 5º, LV e LVI, da Constituição, na medida em que,
além de estar a matéria abrangida pela preclusão, isto importaria verdadeira
utilização de prova emprestada sem a observância do Contraditório,
traduzindo-se em prova ilícita. 3. O Tratado de Extradição entre a República
Federativa do Brasil e a República Italiana, no seu artigo III, 1, f, permite a
não entrega do cidadão da parte requerente quando “a parte requerida tiver
razões ponderáveis para supor que a pessoa reclamada será submetida a
atos de perseguição”. 4. O art. 560 do CPC, aplicável subsidiariamente ao
rito da Reclamação, dispõe que “Qualquer questão preliminar suscitada no
julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo se
incompatível com a decisão daquela”. 5. Deveras, antes de deliberar sobre a
existência de poderes discricionários do Presidente da República em
matéria de extradição, ou mesmo se essa autoridade se manteve nos lindes
da decisão proferida pelo Colegiado anteriormente, é necessário definir se o
ato do Chefe de Estado é sindicável pelo Judiciário, em abstrato. 6. O art. 1º
da Constituição assenta como um dos Fundamentos do Estado Brasileiro a
sua soberania – que significa o poder político supremo dentro do território,
e, no plano internacional, no tocante às relações da República Federativa do
Brasil com outros Estados Soberanos, nos termos do art. 4º, I, da Carta
Magna. 7. A Soberania Nacional no plano transnacional funda-se no
princípio da independência nacional, efetivada pelo Presidente da
República, consoante suas atribuições previstas no art. 84, VII e VIII, da Lei
Maior. 8. A soberania, dicotomizada em interna e externa, tem na primeira a
exteriorização da vontade popular (art. 14 da CRFB) através dos
representantes do povo no parlamento e no governo; na segunda, a sua
expressão no plano internacional, por meio do Presidente da República. 9.
No campo da soberania, relativamente à extradição, é assente que o ato de
entrega do extraditando é exclusivo, da competência indeclinável do
Presidente da República, conforme consagrado na Constituição, nas Leis,
nos Tratados e na própria decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal na
Extradição nº 1.085. 10. O descumprimento do Tratado, em tese, gera uma
lide entre Estados soberanos, cuja resolução não compete ao Supremo
Tribunal Federal, que não exerce soberania internacional, máxime para
impor a vontade da República Italiana ao Chefe de Estado brasileiro,
cogitando-se de mediação da Corte Internacional de Haia, nos termos do art.
92 da Carta das Nações Unidas de 1945. 11. O sistema “belga” ou “da
contenciosidade limitada”, adotado pelo Brasil, investe o Supremo Tribunal
Federal na categoria de órgão juridicamente existente apenas no âmbito do
direito interno, devendo, portanto, adstringir-se a examinar a legalidade da
extradição; é dizer, seus aspectos formais, nos termos do art. 83 da Lei
6.815/80 (“Nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento
do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre sua legalidade e
procedência, não cabendo recurso da decisão”). 12. O Presidente da
República, no sistema vigente, resta vinculado à decisão do Supremo
Tribunal Federal apenas quando reconhecida alguma irregularidade no
processo extradicional, de modo a impedir a remessa do extraditando ao
arrepio do ordenamento jurídico, nunca, contudo, para determinar
semelhante remessa, porquanto, o Poder Judiciário deve ser o último
guardião dos direitos fundamentais de um indivíduo, seja ele nacional ou
estrangeiro, mas não dos interesses políticos de Estados alienígenas, os
quais devem entabular entendimentos com o Chefe de Estado, vedada a
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pretensão de impor sua vontade através dos Tribunais internos. 13. In casu,
ao julgar a extradição no sentido de ser possível a entrega do cidadão
estrangeiro, por inexistirem óbices, o Pretório Excelso exaure a sua função,
por isso que functus officio est – cumpre e acaba a sua função jurisdicional
–, conforme entendeu esta Corte, por unanimidade, na Extradição nº 1.114,
assentando, verbis: “O Supremo Tribunal limita-se a analisar a legalidade e a
procedência do pedido de extradição (Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, art. 207; Constituição da República, art. 102, Inc. I, alínea g;
e Lei n. 6.815/80, art. 83): indeferido o pedido, deixa-se de constituir o título
jurídico sem o qual o Presidente da República não pode efetivar a
extradição; se deferida, a entrega do súdito ao Estado requerente fica a
critério discricionário do Presidente da República” (Ext 1114, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2008). 14. A anulação,
pelo Supremo Tribunal Federal, da decisão do Ministro da Justiça que
concedeu refúgio político ao extraditando, não o autoriza, a posteriori, a
substituir-se ao Chefe de Estado e determinar a remessa do extraditando às
autoridades italianas. O descumprimento do Tratado de Extradição, ad
argumentandum tantum, gera efeitos apenas no plano internacional, e não
no plano interno, motivo pelo qual não pode o Judiciário compelir o Chefe
de Estado a entregar o súdito estrangeiro. 15. O princípio da separação dos
Poderes (art. 2º CRFB), indica não competir ao Supremo Tribunal Federal
rever o mérito de decisão do Presidente da República, enquanto no
exercício da soberania do país, tendo em vista que o texto constitucional
conferiu ao chefe supremo da Nação a função de representação externa do
país. 16. A decisão presidencial que negou a extradição, com efeito, é
autêntico ato de soberania, definida por Marie-Joëlle Redor como o “poder
que possui o Estado para impor sua vontade aos indivíduos que vivem
sobre seu território” (De L’Etat Legal a L’Etat de Droit. L’Evolution des
Conceptions de la Doctrine Publiciste Française. 1879-1914. Presses
Universitaires d’Aix-Marseille, p. 61). 17. O ato de extraditar consiste em “ato
de vontade soberana de um Estado que entrega à justiça repressiva de outro
Estado um indivíduo, por este perseguido e reclamado, como acusado ou já
condenado por determinado fato sujeito à aplicação da lei penal”
(RODRIGUES, Manuel Coelho. A Extradição no Direito Brasileiro e na
Legislação Comparada. Tomo I. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1930. p.
3). 18. A extradição não é ato de nenhum Poder do Estado, mas da
República Federativa do Brasil, pessoa jurídica de direito público externo,
representada na pessoa de seu Chefe de Estado, o Presidente da República.
A Reclamação por descumprimento de decisão ou por usurpação de poder,
no caso de extradição, deve considerar que a Constituição de 1988
estabelece que a soberania deve ser exercida, em âmbito interno, pelos três
Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e, no plano internacional, pelo
Chefe de Estado, por isso que é insindicável o poder exercido pelo
Presidente da República e, consequentemente, incabível a Reclamação,
porquanto juridicamente impossível submeter o ato presidencial à
apreciação do Pretório Excelso. 19. A impossibilidade de vincular o
Presidente da República à decisão do Supremo Tribunal Federal se
evidencia pelo fato de que inexiste um conceito rígido e absoluto de crime
político. Na percuciente observação de Celso de Albuquerque Mello, “A
conceituação de um crime como político é (...) um ato político em si mesmo,
com toda a relatividade da política” (Extradição. Algumas observações. In: O
Direito Internacional Contemporâneo. Org: Carmen Tiburcio; Luís Roberto
Barroso. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 222-223). 20. Compete ao
Presidente da República, dentro da liberdade interpretativa que decorre de
suas atribuições de Chefe de Estado, para caracterizar a natureza dos
delitos, apreciar o contexto político atual e as possíveis perseguições contra
o extraditando relativas ao presente, na forma do permitido pelo texto do
Tratado firmado (art. III, 1, f); por isso que, ao decidir sobre a extradição de
um estrangeiro, o Presidente não age como Chefe do Poder Executivo
Federal (art. 76 da CRFB), mas como representante da República Federativa
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do Brasil. 21. O juízo referente ao pedido extradicional é conferido ao
“Presidente da República, com apoio em juízo discricionário, de caráter
eminentemente político, fundado em razões de oportunidade, de
conveniência e/ou de utilidade (...) na condição de Chefe de Estado”
(Extradição nº 855, Ministro Relator Celso de Mello, DJ de 1º.7.2006). 22. O
Chefe de Estado é a figura constitucionalmente capacitada para interpretar a
cláusula do Tratado de Extradição, por lhe caber, de acordo com o art. 84,
VII, da Carta Magna, “manter relações com Estados estrangeiros”. 23. O
Judiciário não foi projetado pela Carta Constitucional para adotar decisões
políticas na esfera internacional, competindo esse mister ao Presidente da
República, eleito democraticamente e com legitimidade para defender os
interesses do Estado no exterior; aplicável, in casu, a noção de capacidades
institucionais, cunhada por Cass Sunstein e Adrian Vermeule (Interpretation
and Institutions. U Chicago Law & Economics, Olin Working Paper, Nº 156,
2002; U Chicago Public Law Research Paper nº 28). 24. É assente na
jurisprudência da Corte que “a efetivação, pelo governo, da entrega do
extraditando, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, depende do Direito
Internacional Convencional” (Extradição nº 272. Relator(a): Min. VICTOR
NUNES, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/1967). 25. O Supremo Tribunal
Federal, na Extradição nº 1.085, consagrou que o ato de extradição é ato
vinculado aos termos do Tratado, sendo que a exegese da vinculação deve
ser compreendida de acordo com a teoria dos graus de vinculação à
juridicidade. 26. O pós-positivismo jurídico, conforme argutamente aponta
Gustavo Binenbojm, “não mais permite falar, tecnicamente, numa autêntica
dicotomia entre atos vinculados e discricionários, mas, isto sim, em
diferentes graus de vinculação dos atos administrativos à juridicidade”
(Uma Teoria do Direito Administrativo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
p. 208). 27. O ato político-administrativo de extradição é vinculado a
conceitos jurídicos indeterminados, em especial, in casu, a cláusula do
artigo III, 1, f, do Tratado, permissiva da não entrega do extraditando. 28. A
Cooperação Internacional em matéria Penal é limitada pela regra do
non-refoulement (art. 33 da Convenção de Genebra de 1951), segundo a qual
é vedada a entrega do solicitante de refúgio a um Estado quando houver
ameaça de lesão aos direitos fundamentais do indivíduo. 29. O provimento
jurisdicional que pretende a República Italiana é vedado pela Constituição,
seja porque seu art. 4º, I e V, estabelece que a República Federativa do Brasil
rege-se, nas suas relações internacionais, pelos princípios da
independência nacional e da igualdade entre os Estados, seja pelo fato de,
no supracitado art. 84, VII, conferir apenas ao Presidente da República a
função de manter relações com Estados estrangeiros. 30. Reclamação não
conhecida, mantendo-se a decisão da Presidência da República. Petição
Avulsa provida para que se proceda à imediata liberação do extraditando, se
por al não estiver preso. (Ext 1085 PET-AV, Relator(a): GILMAR MENDES,
Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2011,
DJe-060 DIVULG 02-04-2013 PUBLIC 03-04-2013 EMENT VOL-02686-01
PP-00001)

EMENTA: RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO AVULSA EM EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE
RELAXAMENTO DE PRISÃO. NEGATIVA, PELO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, DE ENTREGA DO EXTRADITANDO AO PAÍS REQUERENTE.
FUNDAMENTO EM CLÁUSULA DO TRATADO QUE PERMITE A RECUSA À
EXTRADIÇÃO POR CRIMES POLÍTICOS. DECISÃO PRÉVIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL CONFERINDO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A
PRERROGATIVA DE DECIDIR PELA REMESSA DO EXTRADITANDO,
OBSERVADOS OS TERMOS DO TRATADO, MEDIANTE ATO VINCULADO.
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO ANTE A
INSINDICABILIDADE DO ATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
PROCEDÊNCIA. ATO DE SOBERANIA NACIONAL, EXERCIDA, NO PLANO
INTERNACIONAL, PELO CHEFE DE ESTADO. ARTS. 1º, 4º, I, E 84, VII, DA
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATO DE ENTREGA DO EXTRADITANDO
INSERIDO NA COMPETÊNCIA INDECLINÁVEL DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. LIDE ENTRE ESTADO BRASILEIRO E ESTADO ESTRANGEIRO.
INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCUMPRIMENTO
DO TRATADO, ACASO EXISTENTE, QUE DEVE SER APRECIADO PELO
TRIBUNAL INTERNACIONAL DE HAIA. PAPEL DO PRETÓRIO EXCELSO NO
PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. SISTEMA “BELGA” OU DA
“CONTENCIOSIDADE LIMITADA”. LIMITAÇÃO COGNITIVA NO PROCESSO
DE EXTRADIÇÃO. ANÁLISE RESTRITA APENAS AOS ELEMENTOS
FORMAIS. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE SOMENTE
VINCULA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM CASO DE INDEFERIMENTO
DA EXTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE EXECUTORIEDADE DE EVENTUAL
DECISÃO QUE IMPONHA AO CHEFE DE ESTADO O DEVER DE
EXTRADITAR. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º CRFB).
EXTRADIÇÃO COMO ATO DE SOBERANIA. IDENTIFICAÇÃO DO CRIME
COMO POLÍTICO TRADUZIDA EM ATO IGUALMENTE POLÍTICO.
INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA DO DIPLOMA INTERNACIONAL QUE
PERMITE A NEGATIVA DE EXTRADIÇÃO “SE A PARTE REQUERIDA TIVER
RAZÕES PONDERÁVEIS PARA SUPOR QUE A PESSOA RECLAMADA SERÁ
SUBMETIDA A ATOS DE PERSEGUIÇÃO”. CAPACIDADE INSTITUCIONAL
ATRIBUÍDA AO CHEFE DE ESTADO PARA PROCEDER À VALORAÇÃO DA
CLÁUSULA PERMISSIVA DO DIPLOMA INTERNACIONAL. VEDAÇÃO À
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA. ART.
84, VII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA VINCULAÇÃO DO
PRESIDENTE AO TRATADO. GRAUS DE VINCULAÇÃO À JURIDICIDADE.
EXTRADIÇÃO COMO ATO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO VINCULADO A
CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS. NON-REFOULEMENT.
RESPEITO AO DIREITO DOS REFUGIADOS. LIMITAÇÃO HUMANÍSTICA AO
CUMPRIMENTO DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO (ARTIGO III, 1, f).
INDEPENDÊNCIA NACIONAL (ART. 4º, I, CRFB). RELAÇÃO JURÍDICA DE
DIREITO INTERNACIONAL, NÃO INTERNO. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS
DO DESCUMPRIMENTO QUE SE RESTRINGEM AO ÂMBITO
INTERNACIONAL. DOUTRINA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO
CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SOLTURA DO EXTRADITANDO.
1. Questão de Ordem na Extradição nº 1.085: “A decisão de deferimento da
extradição não vincula o Presidente da República, nos termos dos votos
proferidos pelos Senhores Ministros Cármen Lúcia, Joaquim Barbosa,
Carlos Britto, Marco Aurélio e Eros Grau”. Do voto do Min. Eros Grau
extrai-se que “O conceito de ato vinculado que o relator tomou como
premissa (...) é, no entanto, excessivamente rigoroso. (...) o conceito que se
adotou de ato vinculado, excessivamente rigoroso, exclui qualquer
possibilidade de interpretação/aplicação, pelo Poder Executivo, da noção de
fundado temor de perseguição”. 2. A prova emprestada utilizada sem o
devido contraditório, encartada nos acórdãos que deram origem à
condenação do extraditando na Itália, no afã de agravar a sua situação
jurídica, é vedada pelo art. 5º, LV e LVI, da Constituição, na medida em que,
além de estar a matéria abrangida pela preclusão, isto importaria verdadeira
utilização de prova emprestada sem a observância do Contraditório,
traduzindo-se em prova ilícita. 3. O Tratado de Extradição entre a República
Federativa do Brasil e a República Italiana, no seu artigo III, 1, f, permite a
não entrega do cidadão da parte requerente quando “a parte requerida tiver
razões ponderáveis para supor que a pessoa reclamada será submetida a
atos de perseguição”. 4. O art. 560 do CPC, aplicável subsidiariamente ao
rito da Reclamação, dispõe que “Qualquer questão preliminar suscitada no
julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo se
incompatível com a decisão daquela”. 5. Deveras, antes de deliberar sobre a
existência de poderes discricionários do Presidente da República em
matéria de extradição, ou mesmo se essa autoridade se manteve nos lindes
da decisão proferida pelo Colegiado anteriormente, é necessário definir se o
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ato do Chefe de Estado é sindicável pelo Judiciário, em abstrato. 6. O art. 1º
da Constituição assenta como um dos Fundamentos do Estado Brasileiro a
sua soberania – que significa o poder político supremo dentro do território,
e, no plano internacional, no tocante às relações da República Federativa do
Brasil com outros Estados Soberanos, nos termos do art. 4º, I, da Carta
Magna. 7. A Soberania Nacional no plano transnacional funda-se no
princípio da independência nacional, efetivada pelo Presidente da
República, consoante suas atribuições previstas no art. 84, VII e VIII, da Lei
Maior. 8. A soberania, dicotomizada em interna e externa, tem na primeira a
exteriorização da vontade popular (art. 14 da CRFB) através dos
representantes do povo no parlamento e no governo; na segunda, a sua
expressão no plano internacional, por meio do Presidente da República. 9.
No campo da soberania, relativamente à extradição, é assente que o ato de
entrega do extraditando é exclusivo, da competência indeclinável do
Presidente da República, conforme consagrado na Constituição, nas Leis,
nos Tratados e na própria decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal na
Extradição nº 1.085. 10. O descumprimento do Tratado, em tese, gera uma
lide entre Estados soberanos, cuja resolução não compete ao Supremo
Tribunal Federal, que não exerce soberania internacional, máxime para
impor a vontade da República Italiana ao Chefe de Estado brasileiro,
cogitando-se de mediação da Corte Internacional de Haia, nos termos do art.
92 da Carta das Nações Unidas de 1945. 11. O sistema “belga” ou “da
contenciosidade limitada”, adotado pelo Brasil, investe o Supremo Tribunal
Federal na categoria de órgão juridicamente existente apenas no âmbito do
direito interno, devendo, portanto, adstringir-se a examinar a legalidade da
extradição; é dizer, seus aspectos formais, nos termos do art. 83 da Lei
6.815/80 (“Nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento
do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre sua legalidade e
procedência, não cabendo recurso da decisão”). 12. O Presidente da
República, no sistema vigente, resta vinculado à decisão do Supremo
Tribunal Federal apenas quando reconhecida alguma irregularidade no
processo extradicional, de modo a impedir a remessa do extraditando ao
arrepio do ordenamento jurídico, nunca, contudo, para determinar
semelhante remessa, porquanto, o Poder Judiciário deve ser o último
guardião dos direitos fundamentais de um indivíduo, seja ele nacional ou
estrangeiro, mas não dos interesses políticos de Estados alienígenas, os
quais devem entabular entendimentos com o Chefe de Estado, vedada a
pretensão de impor sua vontade através dos Tribunais internos. 13. In casu,
ao julgar a extradição no sentido de ser possível a entrega do cidadão
estrangeiro, por inexistirem óbices, o Pretório Excelso exaure a sua função,
por isso que functus officio est – cumpre e acaba a sua função jurisdicional
–, conforme entendeu esta Corte, por unanimidade, na Extradição nº 1.114,
assentando, verbis: “O Supremo Tribunal limita-se a analisar a legalidade e a
procedência do pedido de extradição (Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, art. 207; Constituição da República, art. 102, Inc. I, alínea g;
e Lei n. 6.815/80, art. 83): indeferido o pedido, deixa-se de constituir o título
jurídico sem o qual o Presidente da República não pode efetivar a
extradição; se deferida, a entrega do súdito ao Estado requerente fica a
critério discricionário do Presidente da República” (Ext 1114, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2008). 14. A anulação,
pelo Supremo Tribunal Federal, da decisão do Ministro da Justiça que
concedeu refúgio político ao extraditando, não o autoriza, a posteriori, a
substituir-se ao Chefe de Estado e determinar a remessa do extraditando às
autoridades italianas. O descumprimento do Tratado de Extradição, ad
argumentandum tantum, gera efeitos apenas no plano internacional, e não
no plano interno, motivo pelo qual não pode o Judiciário compelir o Chefe
de Estado a entregar o súdito estrangeiro. 15. O princípio da separação dos
Poderes (art. 2º CRFB), indica não competir ao Supremo Tribunal Federal
rever o mérito de decisão do Presidente da República, enquanto no
exercício da soberania do país, tendo em vista que o texto constitucional
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conferiu ao chefe supremo da Nação a função de representação externa do
país. 16. A decisão presidencial que negou a extradição, com efeito, é
autêntico ato de soberania, definida por Marie-Joëlle Redor como o “poder
que possui o Estado para impor sua vontade aos indivíduos que vivem
sobre seu território” (De L’Etat Legal a L’Etat de Droit. L’Evolution des
Conceptions de la Doctrine Publiciste Française. 1879-1914. Presses
Universitaires d’Aix-Marseille, p. 61). 17. O ato de extraditar consiste em “ato
de vontade soberana de um Estado que entrega à justiça repressiva de outro
Estado um indivíduo, por este perseguido e reclamado, como acusado ou já
condenado por determinado fato sujeito à aplicação da lei penal”
(RODRIGUES, Manuel Coelho. A Extradição no Direito Brasileiro e na
Legislação Comparada. Tomo I. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1930. p.
3). 18. A extradição não é ato de nenhum Poder do Estado, mas da
República Federativa do Brasil, pessoa jurídica de direito público externo,
representada na pessoa de seu Chefe de Estado, o Presidente da República.
A Reclamação por descumprimento de decisão ou por usurpação de poder,
no caso de extradição, deve considerar que a Constituição de 1988
estabelece que a soberania deve ser exercida, em âmbito interno, pelos três
Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e, no plano internacional, pelo
Chefe de Estado, por isso que é insindicável o poder exercido pelo
Presidente da República e, consequentemente, incabível a Reclamação,
porquanto juridicamente impossível submeter o ato presidencial à
apreciação do Pretório Excelso. 19. A impossibilidade de vincular o
Presidente da República à decisão do Supremo Tribunal Federal se
evidencia pelo fato de que inexiste um conceito rígido e absoluto de crime
político. Na percuciente observação de Celso de Albuquerque Mello, “A
conceituação de um crime como político é (...) um ato político em si mesmo,
com toda a relatividade da política” (Extradição. Algumas observações. In: O
Direito Internacional Contemporâneo. Org: Carmen Tiburcio; Luís Roberto
Barroso. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 222-223). 20. Compete ao
Presidente da República, dentro da liberdade interpretativa que decorre de
suas atribuições de Chefe de Estado, para caracterizar a natureza dos
delitos, apreciar o contexto político atual e as possíveis perseguições contra
o extraditando relativas ao presente, na forma do permitido pelo texto do
Tratado firmado (art. III, 1, f); por isso que, ao decidir sobre a extradição de
um estrangeiro, o Presidente não age como Chefe do Poder Executivo
Federal (art. 76 da CRFB), mas como representante da República Federativa
do Brasil. 21. O juízo referente ao pedido extradicional é conferido ao
“Presidente da República, com apoio em juízo discricionário, de caráter
eminentemente político, fundado em razões de oportunidade, de
conveniência e/ou de utilidade (...) na condição de Chefe de Estado”
(Extradição nº 855, Ministro Relator Celso de Mello, DJ de 1º.7.2006). 22. O
Chefe de Estado é a figura constitucionalmente capacitada para interpretar a
cláusula do Tratado de Extradição, por lhe caber, de acordo com o art. 84,
VII, da Carta Magna, “manter relações com Estados estrangeiros”. 23. O
Judiciário não foi projetado pela Carta Constitucional para adotar decisões
políticas na esfera internacional, competindo esse mister ao Presidente da
República, eleito democraticamente e com legitimidade para defender os
interesses do Estado no exterior; aplicável, in casu, a noção de capacidades
institucionais, cunhada por Cass Sunstein e Adrian Vermeule (Interpretation
and Institutions. U Chicago Law & Economics, Olin Working Paper, Nº 156,
2002; U Chicago Public Law Research Paper nº 28). 24. É assente na
jurisprudência da Corte que “a efetivação, pelo governo, da entrega do
extraditando, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, depende do Direito
Internacional Convencional” (Extradição nº 272. Relator(a): Min. VICTOR
NUNES, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/1967). 25. O Supremo Tribunal
Federal, na Extradição nº 1.085, consagrou que o ato de extradição é ato
vinculado aos termos do Tratado, sendo que a exegese da vinculação deve
ser compreendida de acordo com a teoria dos graus de vinculação à
juridicidade. 26. O pós-positivismo jurídico, conforme argutamente aponta
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Gustavo Binenbojm, “não mais permite falar, tecnicamente, numa autêntica
dicotomia entre atos vinculados e discricionários, mas, isto sim, em
diferentes graus de vinculação dos atos administrativos à juridicidade”
(Uma Teoria do Direito Administrativo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
p. 208). 27. O ato político-administrativo de extradição é vinculado a
conceitos jurídicos indeterminados, em especial, in casu, a cláusula do
artigo III, 1, f, do Tratado, permissiva da não entrega do extraditando. 28. A
Cooperação Internacional em matéria Penal é limitada pela regra do
non-refoulement (art. 33 da Convenção de Genebra de 1951), segundo a qual
é vedada a entrega do solicitante de refúgio a um Estado quando houver
ameaça de lesão aos direitos fundamentais do indivíduo. 29. O provimento
jurisdicional que pretende a República Italiana é vedado pela Constituição,
seja porque seu art. 4º, I e V, estabelece que a República Federativa do Brasil
rege-se, nas suas relações internacionais, pelos princípios da
independência nacional e da igualdade entre os Estados, seja pelo fato de,
no supracitado art. 84, VII, conferir apenas ao Presidente da República a
função de manter relações com Estados estrangeiros. 30. Reclamação não
conhecida, mantendo-se a decisão da Presidência da República. Petição
Avulsa provida para que se proceda à imediata liberação do extraditando, se
por al não estiver preso. (Rcl 11243, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a)
p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2011, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 04-10-2011 PUBLIC 05-10-2011 RTJ
VOL-00222-01 PP-00184)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – IMPUGNAÇÃO
DEDUZIDA CONTRA DELIBERAÇÃO EMANADA DO SENHOR PRESIDENTE
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE, RESOLVENDO QUESTÃO DE ORDEM,
DEFINIU O CONTEÚDO E O ALCANCE DA EXPRESSÃO “DELIBERAÇÕES
LEGISLATIVAS” INSCRITA NO § 6º DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA – TEMA QUE EXTRAVASA OS LIMITES "INTERNA CORPORIS"
DAS CASAS LEGISLATIVAS – POSSIBILIDADE DE CONTROLE
JURISDICIONAL DOS ATOS DE CARÁTER POLÍTICO, SEMPRE QUE
SUSCITADA QUESTÃO DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL – DIREITO PÚBLICO
SUBJETIVO DO PARLAMENTAR À CORRETA ELABORAÇÃO, PELO PODER
LEGISLATIVO, DAS LEIS E DEMAIS ESPÉCIES NORMATIVAS – A ANÔMALA
SITUAÇÃO INSTITUCIONAL DECORRENTE DO ABUSO PRESIDENCIAL NA
EDIÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS – A QUESTÃO PERTINENTE AO
PODER DE AGENDA DO LEGISLATIVO – GRAVE COMPROMETIMENTO DA
FUNÇÃO PRECÍPUA DO CONGRESSO NACIONAL PROVOCADO PELO
BLOQUEIO DA PAUTA DE CADA UMA DE SUAS CASAS, EM RAZÃO DA
EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROVISÓRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO APÓS
45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE SUA PUBLICAÇÃO – INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA CONFERIDA AO § 6º DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA, NO SENTIDO DE QUE O REGIME DE URGÊNCIA PREVISTO EM
TAL DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, QUE FAZ SOBRESTAR “TODAS AS
DEMAIS DELIBERAÇÕES LEGISLATIVAS DA CASA” ONDE A MEDIDA
PROVISÓRIA ESTIVER TRAMITANDO, SOMENTE AFETA AQUELAS
MATÉRIAS QUE SE MOSTREM PASSÍVEIS DE REGRAMENTO POR MEDIDA
PROVISÓRIA – EXEGESE VEICULADA NO ATO EMANADO DO SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE, APOIADA EM
CONSTRUÇÃO ESTRITAMENTE JURÍDICA, TEM A VIRTUDE DE
PRESERVAR, EM SUA INTEGRALIDADE, O LIVRE DESEMPENHO, POR
ESSA CASA DO CONGRESSO NACIONAL, DA FUNÇÃO TÍPICA QUE LHE É
INERENTE: A FUNÇÃO DE LEGISLAR – MANDADO DE SEGURANÇA
INDEFERIDO. A LEGITIMIDADE ATIVA DOS IMPETRANTES EM FACE DE
SUA CONDIÇÃO DE MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL – Os membros
do Congresso Nacional dispõem, em caráter exclusivo, de legitimidade ativa
“ad causam” para provocar a instauração do controle jurisdicional sobre o
processo de formação das leis e das emendas à Constituição,
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assistindo-lhes, sob tal perspectiva, irrecusável direito subjetivo de impedir
que a elaboração dos atos normativos, pelo Poder Legislativo, incida em
desvios inconstitucionais, podendo insurgir-se, por tal razão, até mesmo
contra decisões que, emanadas da Presidência da Casa legislativa, hajam
resolvido questões de ordem pertinentes ao “iter” procedimental
concernente à atividade legislativa do Parlamento. Precedentes.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DA DELIBERAÇÃO
PARLAMENTAR QUANDO OCORRENTE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE
LITÍGIO CONSTITUCIONAL – O Poder Judiciário, quando intervém para
assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a
supremacia da Constituição, desempenha, de maneira plenamente legítima,
as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República, ainda que essa
atuação institucional se projete na esfera orgânica do Poder Legislativo.
Questões políticas. Doutrina. Precedentes. A COMPETÊNCIA
EXTRAORDINÁRIA DE EDITAR MEDIDAS PROVISÓRIAS NÃO PODE
LEGITIMAR PRÁTICAS DE CESARISMO GOVERNAMENTAL NEM INIBIR O
EXERCÍCIO, PELO CONGRESSO NACIONAL, DE SUA FUNÇÃO PRIMÁRIA
DE LEGISLAR – Cabe, ao Poder Judiciário, no desempenho das funções que
lhe são inerentes, impedir que o exercício compulsivo da competência
extraordinária de editar medida provisória culmine por introduzir, no
processo institucional brasileiro, em matéria legislativa, verdadeiro
cesarismo governamental, provocando, assim, graves distorções no modelo
político e gerando sérias disfunções comprometedoras da integridade do
princípio constitucional da separação de poderes. PROPOSIÇÕES
LEGISLATIVAS QUE NÃO SOFREM O BLOQUEIO RITUAL ESTABELECIDO
PELO ART. 62, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: O EXAME DO
TEMA CONCERNENTE À NECESSÁRIA PROTEÇÃO AO PODER DE AGENDA
DAS CASAS DO CONGRESSO NACIONAL – O regime de urgência previsto
no art. 62, § 6º, da Constituição da República – que impõe o sobrestamento
das deliberações legislativas das Casas do Congresso Nacional – incide,
tão-somente, sobre aquelas matérias que se mostram passíveis de
regramento por medida provisória, excluídos, em consequência, do bloqueio
procedimental imposto por mencionado preceito constitucional as
propostas de emenda à Constituição e os projetos de lei complementar, de
decreto legislativo, de resolução e, até mesmo, tratando-se de projetos de lei
ordinária, aqueles que veiculem temas pré-excluídos do âmbito de
incidência das medidas provisórias (CF, art. 62, § 1º, I, II e IV). – Essa fórmula
interpretativa constitui reação legítima ao inadmissível controle
hegemônico, pelo Presidente da República, do poder de agenda do
Congresso Nacional, pois tem a virtude de devolver às Casas legislativas
esse mesmo poder de agenda, que traduz prerrogativa institucional das
mais relevantes, capaz de permitir à instituição parlamentar – livre da
indevida ingerência de práticas de cesarismo governamental pelo Chefe do
Executivo (representadas pelo exercício compulsivo da edição de medidas
provisórias) – o poder de selecionar e de apreciar, de modo inteiramente
autônomo, as matérias que considere revestidas de importância política,
social, cultural, econômica e jurídica para a vida do País, o que ensejará – na
visão e na perspectiva do Poder Legislativo (e não na vontade unilateral do
Presidente da República) – a formulação e a concretização, pelo Parlamento,
de uma pauta temática própria. (MS 27931, Relator(a): CELSO DE MELLO,
Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172
DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-259 DIVULG
27-10-2020  PUBLIC 28-10-2020)

EMENTA Agravo em petição. Constitucional e Processual Penal.
Processamento de denúncia. Crime comum imputado ao Presidente da
República. Incidência dos arts. 395 e 396 do CPP. Aferição dos requisitos
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mínimos de viabilidade da inicial acusatória. Análise judicial prévia à
remessa à Câmara dos Deputados. Poder-dever do Relator. Agravo provido.
1. A questão colocada neste agravo resume-se a saber se é possível que
Supremo Tribunal Federal examine os requisitos do art. 395 do Código de
Processo Penal antes da remessa de inicial acusatória contra o Presidente
da República à Câmara dos Deputados (art. 51, I; art. 86, caput; e art. 86, §1º,
I, da Constituição Federal) por suposta prática de crime comum. 2. Nas
instâncias ordinárias, incide a regra do art. 396 do Código de Processo
Penal: “Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou
queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a
citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10
(dez) dias”. A denúncia poderá ser liminarmente rejeitada nos casos
previstos no art. 395, caput, do Código de Processo Penal: se for inepta
(inciso I), se faltar pressuposto processual ou condição para a ação penal
(inciso II) ou se faltar justa causa para a ação penal (inciso III). 3. Em face do
que dispõe o art. 396 do Código de Processo Penal, o recebimento da
denúncia não é automático, visto que, diante da faculdade do juiz de rejeitar
a liminar (art. 395, CPP), não cabe a ele apenas impulsionar, de forma
mecânica, o processo em razão do oferecimento da denúncia. 4. A ratio
dessa regra, qual seja, permitir a rejeição liminar da denúncia para se
coarctar, desde logo, uma ação penal manifestamente inviável, sob pena de
flagrante constrangimento ilegal, aplica-se às ações penais de competência
originária dos tribunais. 5. O juízo de admissibilidade da acusação feito pela
Câmara dos Deputados, eminentemente político, não retira do Supremo
Tribunal Federal a possibilidade de, liminarmente, emitir um juízo negativo
de admissibilidade da denúncia, sob o prisma estritamente jurídico, se
estiver presente alguma das hipóteses previstas no art. 395 do CPP. 6. Sem
adentrar no exame de peça acusatória em si, por se tratar de atribuição do
eminente Relator, reconhece-se que o juízo de admissibilidade previsto no
art. 396 do Código de Processo Penal, cujos requisitos estão estampados no
art. 395 do mesmo código, é aplicável aos casos envolvendo a alegada
prática de crimes comuns pelo Presidente da República, hipótese dos autos,
e deve ser exercido antes da remessa da inicial acusatória à Câmara dos
Deputados, para que essa casa legislativa decida sobre a autorização da
instauração do respectivo processo, prevista no art. 51 da Constituição
Federal. 7. Agravo provido. (Pet 9401 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO,
Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134  DIVULG 05-07-2021  PUBLIC 06-07-2021)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. UNIÃO FEDERAL.
DECRETAÇÃO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. REQUISIÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS MUNICIPAIS. DECRETO 5.392/2005 DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO. Mandado de
segurança, impetrado pelo município, em que se impugna o art. 2º, V e VI
(requisição dos hospitais municipais Souza Aguiar e Miguel Couto) e § 1º e §
2º (delegação ao ministro de Estado da Saúde da competência para
requisição de outros serviços de saúde e recursos financeiros afetos à
gestão de serviços e ações relacionados aos hospitais requisitados) do
Decreto 5.392/2005, do presidente da República. Ordem deferida, por
unanimidade. Fundamentos predominantes: (i) a requisição de bens e
serviços do município do Rio de Janeiro, já afetados à prestação de serviços
de saúde, não tem amparo no inciso XIII do art. 15 da Lei 8.080/1990, a
despeito da invocação desse dispositivo no ato atacado; (ii) nesse sentido,
as determinações impugnadas do decreto presidencial configuram-se
efetiva intervenção da União no município, vedada pela Constituição; (iii)
inadmissibilidade da requisição de bens municipais pela União em situação
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de normalidade institucional, sem a decretação de Estado de Defesa ou
Estado de Sítio. Suscitada também a ofensa à autonomia municipal e ao
pacto federativo. Ressalva do ministro presidente e do relator quanto à
admissibilidade, em tese, da requisição, pela União, de bens e serviços
municipais para o atendimento a situações de comprovada calamidade e
perigo públicos. Ressalvas do relator quanto ao fundamento do deferimento
da ordem: (i) ato sem expressa motivação e fixação de prazo para as
medidas adotadas pelo governo federal; (ii) reajuste, nesse último ponto, do
voto do relator, que inicialmente indicava a possibilidade de saneamento
excepcional do vício, em consideração à gravidade dos fatos demonstrados
relativos ao estado da prestação de serviços de saúde no município do Rio
de Janeiro e das controvérsias entre União e município sobre o
cumprimento de convênios de municipalização de hospitais federais; (iii)
nulidade do § 1º do art. 2º do decreto atacado, por inconstitucionalidade da
delegação, pelo presidente da República ao ministro da Saúde, das
atribuições ali fixadas; (iv) nulidade do § 2º do art. 2º do decreto impugnado,
por ofensa à autonomia municipal e em virtude da impossibilidade de
delegação. (MS 25295, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno,
julgado em 20/04/2005, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ
05-10-2007 PP-00022 EMENT VOL-02292-01  PP-00172)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. UNIÃO FEDERAL.
DECRETAÇÃO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. REQUISIÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS MUNICIPAIS. DECRETO 5.392/2005 DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO. Mandado de
segurança, impetrado pelo município, em que se impugna o art. 2º, V e VI
(requisição dos hospitais municipais Souza Aguiar e Miguel Couto) e § 1º e §
2º (delegação ao ministro de Estado da Saúde da competência para
requisição de outros serviços de saúde e recursos financeiros afetos à
gestão de serviços e ações relacionados aos hospitais requisitados) do
Decreto 5.392/2005, do presidente da República. Ordem deferida, por
unanimidade. Fundamentos predominantes: (i) a requisição de bens e
serviços do município do Rio de Janeiro, já afetados à prestação de serviços
de saúde, não tem amparo no inciso XIII do art. 15 da Lei 8.080/1990, a
despeito da invocação desse dispositivo no ato atacado; (ii) nesse sentido,
as determinações impugnadas do decreto presidencial configuram-se
efetiva intervenção da União no município, vedada pela Constituição; (iii)
inadmissibilidade da requisição de bens municipais pela União em situação
de normalidade institucional, sem a decretação de Estado de Defesa ou
Estado de Sítio. Suscitada também a ofensa à autonomia municipal e ao
pacto federativo. Ressalva do ministro presidente e do relator quanto à
admissibilidade, em tese, da requisição, pela União, de bens e serviços
municipais para o atendimento a situações de comprovada calamidade e
perigo públicos. Ressalvas do relator quanto ao fundamento do deferimento
da ordem: (i) ato sem expressa motivação e fixação de prazo para as
medidas adotadas pelo governo federal; (ii) reajuste, nesse último ponto, do
voto do relator, que inicialmente indicava a possibilidade de saneamento
excepcional do vício, em consideração à gravidade dos fatos demonstrados
relativos ao estado da prestação de serviços de saúde no município do Rio
de Janeiro e das controvérsias entre União e município sobre o
cumprimento de convênios de municipalização de hospitais federais; (iii)
nulidade do § 1º do art. 2º do decreto atacado, por inconstitucionalidade da
delegação, pelo presidente da República ao ministro da Saúde, das
atribuições ali fixadas; (iv) nulidade do § 2º do art. 2º do decreto impugnado,
por ofensa à autonomia municipal e em virtude da impossibilidade de
delegação. (MS 25295, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno,
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julgado em 20/04/2005, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ
05-10-2007 PP-00022 EMENT VOL-02292-01  PP-00172)
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