
 

RESUMO EXECUTIVO 

I - RESTRIÇÃO INCONSTITUCIONAL A DIREITO FUNDAMENTAL (DIREITO POLÍTICO). 
SANÇÃO PERPÉTUA OU POR PRAZO INDETERMINADO INCOMPATÍVEL COM AS 
EXIGÊNCIAS BÁSICAS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA  

Em uma democracia constitucional, direitos políticos são direitos fundamentais, qualquer 
restrição a esses direitos demanda cumulativamente os seguintes requisitos: autorização 
constitucional, proporcionalidade da restrição, atendimento ao interesse social, 
fundamentação exaustiva e ampla revisão.  

No caso sob exame, nenhum dos requisitos autorizadores da restrição aos direitos 
fundamentais se faz presente. A restrição imposta (inelegibilidade), por não dispor de 
critérios objetivos que nos permitem precisar sua duração, importa, na prática, em 
verdadeira cassação, violando a CF 5.º caput LIV, 14 § 9.o e 15, carecendo, portanto, de 
autorização constitucional.  

Outrossim, a indeterminação do prazo da sanção parece-nos tornar impossível atender o 
requisito básico de individualização da pena, já que o cômputo e a detração dos períodos em 
que ela já poderia ser considerada cumprida são impedidos pela atual redação LC 64/1990 
1.o I “e” e a aplicação corrente por ela ensejada nas cortes eleitorais do Brasil. A um só tempo, 
portanto, tal restrição falha em não atender qualquer interesse social, e muito menos oferecer 
fundamentação exaustiva. A cominação da pena, na falta de melhor palavra, torna-se –  na 
pendência do julgamento da ADIn 6630-DF –, puramente discricionária, estendendo-se pelo 
tempo que for, sem previsão legal.  

Nessa perspectiva, a aplicação do dispositivo em referência, violador de todos os aspectos 
acima mencionados, fere, ainda, as exigências da hermenêutica integrativa, que busca 
conferir unidade ao direito brasileiro, mediante a sistematização no uso das regras legais e 
privilegiando, em todos os casos, os direitos fundamentais. Trata-se de um substrato teórico 
para a efetiva implementação da interpretação conforme a Constituição da legislação 
infraconstitucional, especialmente no que diz respeito à atividade sancionatória do Estado, 
exercida, seja no campo penal como no eleitoral. 

 

II - COMANDO NORMATIVO DESPROPORCIONAL E CONTRÁRIO À SEGURANÇA JURÍDICA. 
JURISDICIONADO QUE TEM SUA SANÇÃO AUMENTADA EM VIRTUDE DO EXERCÍCIO DO 

DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA 

A exegese que os Tribunais têm realizado sobre a LC 64/1990 1.o I “e”, na redação que lhe 
foi dada pela LC 135/2010 2.o, leva à conclusão de que o acusado estará, impreterivelmente, 
inelegível desde a condenação por órgão colegiado até oito anos após o término da pena 
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privativa de liberdade (ou restritiva de direitos), independentemente do período que tenha sido 
cumprido no curso do processo. 

O raciocínio retro implica ao menos três consequências sobremaneira importantes, a saber: 
(i) o período de inelegibilidade dependerá do desenrolar do procedimento, cuja celeridade 
encontra limite intransponível nas garantias do devido processo legal; (ii) o acusado que 
exercer direito de recurso estará inelegível por mais tempo que aquele que aquiescer à 
eventual condenação exarada por órgão colegiado; e (iii) haverá casos em que a 
inelegibilidade será mais longeva que as penas atribuídas pela lei aos crimes de maior 
gravidade.  

Apenas se os direitos políticos fossem meras recomendações, indignas da força que uma 
norma válida possui, é que se poderia cogitar de intervenções desmedidas por parte do 
Estado. A contrario sensu, permitir a imposição de restrições excessivas a um direito equivale 
a despi-lo de sua validade. Quando descemos ao caso sob exame, observa-se que existe um 
descompasso entre o bem jurídico que se pretende tutelar e a tempo da inelegibilidade 
decorrente da condenação penal, a revelar excesso nocivo ao princípio da proporcionalidade.  

Demais disso, é impossível ignorar o fato de que, no contexto posto, o próprio prazo de 
inelegibilidade permanece obscuro ao acusado, ao menos até que advenha o trânsito em 
julgado da decisão penal condenatória. O recurso dirigido aos tribunais superiores pode 
tardar um, cinco, dez anos para que seja julgado, o que torna o demasiado incerto o tempo 
pelo qual o réu estará inelegível, ofendendo flagrantemente o princípio da segurança jurídica.  

O arbítrio relatado recrudesce à medida que se percebe que, quanto mais o réu exerce o 
direito de defesa, maior o tempo pelo qual estará inelegível. Dessarte, a inelegibilidade se 
torna consequência nefasta não apenas para o crime, como também para o exercício do 
direito recursal. Em verdade, a parte é punida pelo exercício de um ato lícito: o 
prolongamento do direito de defesa e o gozo das prerrogativas inerentes ao devido processo 
legal. Ou seja, a declaração de inconstitucionalidade que se pretende objetiva evitar uma 
situação teratológica do ponto de vista constitucional, isto é, o jurisdicionado poder ser 
apenado por exercer um direito fundamental.  

Portanto, a prevalecer a ausência de detração, o jurisdicionado será apenado pelo exercício 
do direito constitucional de defesa (CF 5.º LV) e, por via reflexa, privado do acesso à justiça 
(CF 5.ª XXXV). Destarte, existe uma miríade de inconstitucionalidades que afligem a 
exegese rotineiramente realizada sobre a LC 64/1990 1.o “e”, sendo imprescindível, portanto, 
que seja julgada procedente a ADIn ajuizada.  
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III – DIMENSÃO CONSEQUENCIALISTA DA DECISÃO. RISCO DE DESREGULAMENTAÇÃO 
DA POLÍTICA E DE DETERIORAÇÃO DAS ESTRUTURAS CONSTITUCIONAIS 

No caso em análise, entendemos que a manutenção da expressão “após o cumprimento da 
pena”, constante da parte final da LC 64/1990 1.o I “e” produz consequências normativo-
institucionais extremamente perniciosas à democracia, dado que fortalece um discurso de 
desregulamentação da política.  

Significa, nesse sentido, fortalecer um discurso de vilanização da política que vem 
incomodamente ganhando força em nossa República e colocando em dúvida aquilo que 
JEREMY WALDRON denomina a “dignidade da legislação” e que pode, sem qualquer prejuízo, 
ser por nós adaptada para “dignidade da Constituição”. Assim, defendemos que, a partir de 
uma perspectiva jurídica, a expressão atualmente contida na Lei da Ficha Limpa conduz a 
uma sanção desproporcional, impossível de ser individualizada e posta tão somente como 
resposta oriunda de um combate à corrupção ou uma moralização da política a qualquer 
custo.  

Dito de outra forma, permitir a fixação de sanções desproporcionais contra direitos 
fundamentais (direitos políticos) com o pretexto de combate à corrupção, ou moralizar a 
política, redunda em uma mensagem perigosa do Poder Judiciário ao Legislativo e 
Executivo de que, em um tal “combate”, garantias constitucionais admitiriam flexibilização.  

Portanto, a morte política, ou ao menos um coma ocasionado pela postergação da 
inelegibilidade por prazo indeterminado obtido a partir de uma instrumentalização do 
direito, não pode ser visto como um objetivo coletivo legitimo. Pelo contrário, a submissão 
de direitos políticos-fundamentais às restrições abusivas e desproporcionais (produzidas 
pelo Legislativo e corroboradas pelo Judiciário), a médio prazo, contribuirá para deterioração 
da democracia constitucional brasileira, por endossar uma visão distorcida de abandono da 
política como espaço crucial para desenvolvimento e proteção do regime democrático. 

 

IV – IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS NO CASO SOB EXAME. DUPLO 

FUNDAMENTO. INAPLICAÇÃO DO COMANDO DA CF 16. A MODULAÇÃO É UM 

INSTRUMENTO DE PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS. MODULAÇÃO QUE MANTERIA REGRA LEGAL DESPROPORCIONAL E 
RESTRITIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Contemporaneamente, a modulação dos efeitos se define como mecanismo/ferramenta para 
assegurar a preservação dos direitos fundamentais, sempre que os efeitos retroativos de uma 
decisão de inconstitucionalidade possam acarretar lesão aos interesses/direitos dos 
cidadãos que tinham expectativa de terem suas relações jurídicas regulamentadas pela lei 
revogada.  
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Por conseguinte, toda decisão que, ao realizar controle de constitucionalidade, se proponha 
a modular seus efeitos, deverá indicar, na sua fundamentação, quais seriam os direitos 
fundamentais por ela tutelados, e em qual extensão a limitação de efeitos sugerida os 
protegeria.  

O caso submetido à consulta é típica situação no qual a modulação de efeitos causaria um 
estado ainda maior de inconstitucionalidade, sua aplicação meramente pro futuro apenas 
prolongaria a inconstitucionalidade decorrente de uma aplicação meramente “literal” do 
dispositivo impugnado já demonstrado ser inconstitucional, em detrimento dos direitos 
políticos fundamentais. Entendemos que a decisão mais tecnicamente compatível com a 
Constituição é aquela que, reconhecendo a inconstitucionalidade da sanção 
perpétua/indeterminada estabelecida pelo dispositivo impugnado, tenha efeito imediato, 
sendo aplicada, portanto, ao ano eleitoral vigente, dado que mais benéfica à esfera de direitos 
fundamentais dos cidadãos, permitindo o exercício do direito fundamental à elegibilidade. 

 Nesse ponto, é necessário esclarecermos o alcance do comando da CF 16, que estabelece a 
regra da anterioridade para fins de resguardo da higidez dos processos eleitorais. A primeira 
premissa a ser fixada é a de que o comando constitucional é expresso ao prever a 
anterioridade no que diz respeito à eficácia de lei nova que altere o processo eleitoral, e não 
a aplicação de entendimentos jurisprudenciais que tão somente busquem garantir o gozo 
excelente de direitos fundamentais. O escopo da CF 16 é tão somente o de manter a fairness 
nos processos eleitorais a partir de uma vedação à modificação das regras estruturantes 
destes processos que ocorram em prejuízo a direitos políticos.  

No caso em análise se dá justamente o oposto. Busca-se a proteção do direito fundamental 
de elegibilidade por meio de decisão de inconstitucionalidade que corrija sanção 
desproporcional imposta pelo legislador, que, por sua vez, tem prejudicado o equilíbrio do 
processo eleitoral. Assim, não basta a promulgação de lei, mas que esta efetivamente 
desequilibre a paridade de forças que deve reger o processo eleitoral. Vem a nosso auxílio o 
entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADIn 3741. 

Portanto, a decisão de inconstitucionalidade do caso sob exame, deve produzir efeitos 
imediatos no ano eleitoral corrente. Eventual modulação para anos subsequentes manteria 
violação de direitos fundamentais políticos no vigente ano eleitoral, desnaturando a real 
função da modulação de efeitos. Outrossim, não há em nosso entendimento quaisquer 
respaldos que não amplamente favoráveis às pretensões da Consulente no que diz respeito 
aos entendimentos fixados pelo STF no bojo do RE-RG 633703 e ADPF 776 (decisão 
monocrática), que tão somente corroboram a teleologia da CF 16 no sentido de manutenção 
da fairness nos processos eleitorais. 
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Uma finalidade que necessita de meios injustos não é uma finalidade justa 
(Albert Camus) 1 

 

PARECER JURÍDICO 

 

Sumário: 1. Consulta. – 2. Síntese dos fatos relevantes. – 3. 
Restrição inconstitucional a direito fundamental. Sanção perpétua 
ou por prazo indeterminado incompatível com as exigências básicas 
da individualização da pena. Precedente do STF. – 4. Violação à 
princípios basilares do Estado Democrático de Direito: 
Proporcionalidade e Segurança Jurídica. Ofensa ao direito de defesa 
e ao acesso à justiça. – 5. Análise da questão desde uma perspectiva 
consequencialista. O combate à corrupção como pretexto para 
imposição de sanções desproporcionais. Desregulamentação da 
política e a função mediadora exercida pelo E. Supremo Tribunal 
Federal na Terceira República brasileira. Risco de esvaziamento do 
conteúdo normativo da CF 102. – 6. Impossibilidade de modulação de 
efeitos no caso sob exame. Duplo fundamento. Inaplicação do comando 
da CF 16. A modulação é um instrumento de preservação da 
segurança jurídica e dos direitos fundamentais. Modulação que 
manteria regra legal desproporcional e restritiva de direitos fundamentais. 
– 7. Conclusão: resposta aos quesitos. 

 

Palavras-chave: ficha limpa – sanção – direito fundamental – política – consequencialismo 
– segurança jurídica – proporcionalidade – individualização da pena – modulação de efeitos 

  

 
1 Albert CAMUS. O homem revoltado, Lisboa: Edição Livros do Brasil-Lisboa, 1951, p. 283. 
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1. Consulta 

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT 

NACIONAL (“Consulente”) nos honra com a presente consulta, na qual indaga, por meio 

da sua ilustre advogada, Dra. EZIKELLY BARROS, sobre as questões jurídicas discutidas nos 

autos da ADIn 6630-DF. 

Para tanto, o Consulente nos encaminhou cópias das principais 

peças e documentos do processo questão. 

A consulta nos é formulada com os seguintes quesitos, que serão 

respondidos ao final deste Parecer:  

1. É correto afirmar-se que a LC 64/1990 1.o I “e”, com a redação 
dada pela LC 135/2010 2.o, é inconstitucional?  
 

2. Sendo afirmativa a resposta ao quesito anterior, a ADIn 6630-
DF deve ser julgada procedente. 

 
3. É correto afirmar-se que a questão constitucional subjacente 

inadmite modulação de efeitos? 
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2. Síntese dos fatos relevantes 

 

Em 14.12.2020, o Consulente ajuizou a ADIn 6630-DF contra a 

expressão “após o cumprimento da pena”, constante da parte final da LC 64/1990 1.o I “e”2, cuja 

redação foi dada pela LC 135/2010 2.o3. Segundo os termos de sua petição inicial, o 

dispositivo atacado viola, flagrantemente, a CF 5.o caput, LIV e § 2.o, 14 § 9.o e 15 caput4, 

bem como o Pacto de São José da Costa Rica 23 “2”5 

Isso porque o cumprimento do prazo de inelegibilidade de 8 anos 

nele previsto não contempla a detração do tempo cumprido em dois marcos distintos, quais 

sejam: (i) entre a condenação por órgão colegiado e o trânsito em julgado; e (ii) o período de 

inelegibilidade cumprido em conjunto com o da suspensão dos direitos políticos (CF 15 III). 

 
2 LC 64/1990 1.o – “São inelegíveis: I – para qualquer cargo: (...) e) os que forem condenados, em decisão 
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo 
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (...).” 
3 LC 135/2010 1.o – “A Lei Complementar n.o 64, de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
(...) e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, 
desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (...).” 
4 CF 5.o – “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o 
devido processo legal.” 

CF 5.o § 2.o – “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime 
e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte.” 

CF 14 § 9.o – “Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a 
fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa 
do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do 
exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.” 
CF 15 – “É vedada a cassação de direitos políticos (...).” 
5 Pacto São José da Costa Rica 23 – “1. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e 
oportunidades: a) participar da direção dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes 
livremente eleitos; b) de votar e se eleitos em eleições periódicas autênticas, realizadas por sufrágio universal e 
igual e por voto secreto que garanta a livre expressão da vontade dos eleitores; e c) de ter acesso, em condições 
gerais de igualdade, às funções públicas de seu país. 2 – A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades 
a que se refere o inciso anterior, exclusivamente por motivos de idade, nacionalidade, residência, idioma, 
instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação por juiz competente, em processo penal.” 
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Segundo o Consulente, com base na expressão impugnada, os 

Tribunais Eleitorais brasileiros, ao aplicarem concretamente a norma, acabaram por criar 

“prazo adicional e aleatório de inelegibilidade”, de extensão aparentemente casuísta, ilimitada e 

imprevisível, a depender das circunstâncias. 

Visando corrigir esse quadro, o Consulente requereu a concessão de 

medida cautelar, “em relação tão somente aos processos de registro de candidatura das eleições de 2020 

ainda pendentes de apreciação”, consistente na detração dos períodos acima aludidos, viabilizando 

a diplomação daqueles que, à luz de tal cálculo, tenham cumprido os 8 anos de inelegibilidade. 

No mérito, requereu a procedência da ADIn 6630-DF, “a fim de 

emprestar interpretação conforme à Constituição, com efeito ex nunc, para a expressão normativa ‘após o 

cumprimento da pena’ (...), de modo a excluir qualquer interpretação que permita que o prazo de 

inelegibilidade ultrapasse o prazo de 8 anos contados a partir da decisão transitada em julgado ou proferida 

por órgão colegiado”, determinando-se, para esse fim, a detração dos períodos já mencionados 

anteriormente. Alternativamente, requer-se a procedência da ação de controle concentrado, 

a fim de “declarar a inconstitucionalidade parcial, com efeito ex nunc, da alínea “e” do inc. I, art. 1.o, da 

LC n. 64/1990, com a redação dada pelo art. 2.o da LC 135/2010, excluindo-se a expressão ‘após o 

cumprimento da pena’.” 

O pedido liminar foi concedido, em 19.12.2020, pelo Ministro 

Relator KASSIO NUNES MARQUES, reconhecendo que a “ausência da previsão de detração, (...), 

faz protrair por prazo indeterminado os efeitos do dispositivo impugnado, em desprestígio ao princípio da 

proporcionalidade e com sério comprometimento do devido processo legal.” 

O Parquet formulou pedido de retratação, já respondido pela 

Consulente, que pende de apreciação. 
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3. Restrição inconstitucional a direito fundamental. Sanção perpétua ou por prazo 

indeterminado incompatível com as exigências básicas da individualização da pena. 

Precedente do STF 

 

No plano constitucional e teórico, é incontestável o status de 

supremacia de que devem usufruir os direitos fundamentais em uma democracia 

constitucional. Contudo, não obstante sua importância, eles não podem ser considerados 

absolutos per se. A efetivação de tais direitos demanda, em diversas oportunidades restrições 

para a proteção de outros direitos fundamentais. 

Todavia, a restrição a direitos fundamentais não pode ocorrer de 

maneira meramente voluntarista por nenhum dos Três Poderes. Deve, antes, respeitar um 

rol cumulativo de requisitos. A partir da interpretação da Constituição Federal Suíça, a 

doutrina tem identificado quatro exigências básicas para que se admita a limitação de tais 

garantias: a restrição (i) deve estar fundada em uma base legal; (ii) deve ser feita em prol do 

interesse público, ou então com o intuito de proteger outros direitos fundamentais; (iii) deve 

ser proporcional; e, por fim, (iv) a restrição não pode aniquilar, em sua essência, o direito 

fundamental (Kerngehaltg).6  

A partir dos requisitos traçados pela doutrina constitucional suíça, 

enumeramos os requisitos que consideramos necessários para se admitir qualquer limitação 

a direito fundamental, já expostos em nossa doutrina. 7  São eles os seguintes: (i) a restrição 

deve estar constitucionalmente autorizada; (ii) a limitação deve ser proporcional; (iii) a 

restrição deve atender ao interesse social, privilegiando assim outros direitos fundamentais; 

(iv) o ato do Poder Público, que restringe direito fundamental, deve ser exaustivamente 

 
6 Sobre o conceito de Kerngehalt e a essência dos direitos fundamentais, ver: Thomas FLEINER; 
Alexandre MISIC e Nicole TÖPPERWEIN. Swiss Constitutional Law, Amsterdam: Kluwer Law 
Inernational, 2005, n. 560, p. 179. 
7 Cf. Georges ABBOUD.  Processo Constitucional Brasileiro, 4.ª ed., São Paulo: Revista dos 
Tribunais/Thomson Reuters, 2020, n. 4.10, p. 863 et seq. 
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fundamentado; (v) o ato do Poder Público, que restringe direito fundamental, pode ser 

amplamente revisado pelo Poder Judiciário.  

Como nossa ordem constitucional, acertadamente, alça os direitos 

políticos a tal categoria, sujeitando-os, portanto, ao mesmo regime de proteção, é 

conveniente comentar tais exigências uma a uma, antes de cotejá-las com as circunstâncias 

do caso concreto.  

Autorização constitucional. Em nosso entendimento, tendo em 

vista o caráter analítico da nossa Carta Magna, asseveramos que qualquer restrição a direito 

fundamental precisa, necessariamente, ter fundamento constitucional. Não basta apenas o 

fundamento legal infraconstitucional. A própria restrição legal deve ser consectária de um 

permissivo constitucional. Qualquer limitação realizada por legislação ordinária ou ato 

administrativo sem previsão na CF será nula, eivada de flagrante inconstitucionalidade.  

Proporcionalidade da restrição. Toda restrição a algum direito 

fundamental precisa ser proporcional. A aplicação da proporcionalidade se dá a partir de dois 

polos a serem evitados: a proteção deficiente (Untermassverbot), e a proibição de excesso 

(Übermassverbot).8 Nesse contexto, toda limitação a direito fundamental deverá ser 

 
8 A aplicação a ser dada ao princípio da proporcionalidade que ora adotamos é justamente a 
sugerida por Lenio Luiz STRECK: “A proporcionalidade deve estar presente, em princípio (e veja-se a 
ambiguidade da expressão), em toda applicatio. Ou seja, qualquer decisão deve obedecer a uma equanimidade; 
deve haver uma justa proporção entre as penas do direito penal; o prazo fixado para prisão preventiva não pode 
ser desproporcional; uma lei não pode ser ‘de ocasião’ ou de ‘conveniência’ etc. Isolado, o enunciado 
‘proporcionalidade’ ou ‘princípio da proporcionalidade’ carece de significativdade. O sentido da 
proporcionalidade se manifestará de dois modos: ou a lei contraria a Constituição porque o Estado se excedeu, 
ocasião em que se estará diante da proibição de excesso (Übermassverbot) ou a lei poderá ser inconstitucional 
porque o Estado protegeu de forma insuficiente determinado direito, hipótese que se poderá invocar a 
Untermassverbot. Não um lócus privilegiado para a aplicação da ‘devida/necessária proporcionalidade’. 
Necessariamente ela estará relacionada à igualdade na proteção de direitos. Desproporcionalidades ocorrem por 
violação da isonomia ou da igualdade. Veja-se, desse modo, como se torna irrelevante epitetar a exigência de 
proporcionalidade como princípio ou não. Mas, atenção: o sentido da desproporção – seja negativo 
(Übermassverbot) ou positivo (Untermassverbot) – somente poderá ser dado mediante a obediência da 
integridade do direito. Não é da subjetividade pura e simples do aplicador que, ad hoc, exsurgirá a 
(des)proporcionalidade. Isso implica afirmar que o ‘princípio da proporcionalidade’ não é instrumento para 
decisionismos. Alguma regra do sistema restará adequada à concreta normatividade ou a regra estará nulificada, 
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proporcional, mais especificamente, precisará observar a proibição de excesso, a fim de 

impedir que a restrição culmine no seu aniquilamento. 

Atendimento ao interesse social. A restrição dos direitos 

fundamentais deve estar constitucionalmente autorizada e fundamentada em interesse social, 

mas não no interesse público. A restrição deve ocorrer para amparar e conferir maior tutela 

e proteção para a sociedade civil, ao passo que o interesse público novamente nos remente a 

uma doutrina estatalista que subjuga a sociedade (autonomia social). O que, à primeira vista, 

pode parecer apenas uma troca de vernáculo (“público” por “social”) é, na realidade, uma 

modificação de paradigma acerca do tema. O interesse público contém uma carga semântica 

enraizada que o faz servir aos desígnios do Poder Público. Há interesse público onde o Estado 

quer que haja interesse público. Daí que a restrição fundada no interesse social somente pode 

ocorrer a partir da explicitação de que direitos fundamentais da sociedade estarão sendo 

privilegiados. Ao passo que, se fosse admitida a restrição exclusivamente com fundamento 

no interesse público, bastaria tão somente ao Estado afirmar que a mencionada restrição 

contribuiria para a coletividade como um todo. Os direitos fundamentais são limites para a 

atuação de qualquer poder público – inclusive o Poder Constituinte –, com maior razão, não 

podem ser suprimidos ou restringidos com fundamento em uma suposta primazia do 

interesse público. Em outras palavras: a decretação do “interesse público” é um ato arbitrário 

do Estado que, como um Midas, coloca o selo de “público” em tudo o que toca. É 

importante dizer que, do ponto de vista prático, seria complicado conseguir demonstrar que 

determinada restrição não atende ao interesse público contra, justamente, o instituidor e o 

principal beneficiário da restrição. Ao contrário, o interesse social demanda uma justificativa 

exaustiva por parte do Poder Público, quando determinar a restrição a algum direito 

fundamental, haja vista que terá de demonstrar, pormenorizadamente, quais direitos serão 

beneficiados com a medida e qual dispositivo constitucional autoriza a referida restrição. 

 
conforme os vários exemplos tratados no decorrer destas reflexões.” Lenio Luiz STRECK. Verdade e 
Consenso, 4.ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, n. 13.5.2., pp. 490-491. 
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Fundamentação exaustiva. Todo ato do Poder Público que 

restringe direito fundamental deve ser exaustivamente fundamentado. O direito fundamental 

à motivação dos atos públicos é elemento estruturante, ao lado da legalidade, das democracias 

constitucionais do século XXI.  Tal assertiva encontra absoluto respaldo na CF 93 IX. No 

Estado Constitucional, não há mais espaço para o ato administrativo puramente 

discricionário no que se refere às questões jurídicas. A discricionariedade não se coaduna 

com o Estado Democrático de Direito, uma vez que todo ato do Poder Público, 

principalmente aquele restritivo de direitos, deve ser amplamente fundamentado, expondo 

com exaustão os fundamentos fático-jurídicos, com o intuito de demonstrar porque aquela 

escolha da Administração Pública é a melhor possível. 

Ampla revisão. Todo ato restritivo de direitos fundamentais, 

oriundo da Administração Pública ou do Legislativo, deverá ser revisado pelo Poder 

Judiciário, sempre que for possível identificar uma ilegalidade ou inconstitucionalidade. O 

controle de tais atividades é uma conquista evolutiva do constitucionalismo contemporâneo, 

que alça a sindicância judicial à categoria de elemento básico do Estado (vide CF 5.o XXXV). 

A partir dos requisitos que elencamos, verifica-se que, in casu, 

nenhum dos requisitos autorizadores da restrição aos direitos fundamentais se fez presente. 

Longe disso, como demonstramos ao longo deste Parecer, a restrição imposta 

(inelegibilidade), por não dispor de critérios objetivos que nos permitem precisar sua duração, 

importa, na prática, em verdadeira cassação, violando a CF 5.º caput LIV, 14 § 9.o e 15, 

carecendo, portanto, de autorização constitucional.  

Outrossim, a indeterminação do prazo da sanção parece-nos tornar 

impossível atender o requisito básico de individualização da pena, já que o cômputo e a 

detração dos períodos em que ela já poderia ser considerada cumprida são impedidos pela 

atual redação LC 64/1990 1.o I “e” e a aplicação corrente por ela ensejada nas cortes 

eleitorais do Brasil. A um só tempo, portanto, tal restrição falha ao não atender qualquer interesse 

social, e muito menos oferecer fundamentação exaustiva. A cominação da pena, na falta de melhor 
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palavra, torna-se, na pendência do julgamento da ADIn 6630-DF, puramente discricionária, 

estendendo-se pelo tempo que for, sem previsão legal. 

Nessa perspectiva, a aplicação do dispositivo em referência violador 

de todos os aspectos acima mencionados, fere, ainda, as exigências da hermenêutica 

integrativa, que busca conferir unidade ao direito brasileiro mediante a sistematização no uso 

das regras legais, privilegiando, em todos os casos, os direitos fundamentais. Trata-se de um 

substrato teórico para a efetiva implementação da interpretação conforme a Constituição da 

legislação infraconstitucional, especialmente no que diz respeito à atividade sancionatória do 

Estado, exercida seja no campo penal como no eleitoral. 

Antes de passarmos à análise mais detida da violação ao postulado 

da proporcionalidade, é importante mencionar uma decisão recente do STF, que em tudo 

corrobora as teses acima expostas. 

Trata-se da apreciação monocrática, pelo Ministro Relator KASSIO 

NUNES MARQUES, da medida cautelar deduzida no MS 37665-DF. A controvérsia dizia 

respeito sobre a possibilidade de parlamentares apenados pelo diretório do seu partido 

subscreverem a lista de adesão a bloco parlamentar para composição de chapa eleitoral. 

Em suas razões de voto, enfatizou a frequência com a qual muitos 

conflitos do Legislativo têm sido levados ao Judiciário, sem que, com isso, haja a invasão de 

esferas privativas de atuação, mas sim a coibição de atos que parecem “desbordar da legalidade 

mediante conduta que excede a razoabilidade do exercício de poder.” 

Nesse contexto, a restrição que se queria impor aos parlamentares 

impetrantes da segurança de participarem do bloco consistia de “maneira transversa de limitar os 

poderes da população que elegeu o membro do Parlamento e, pois, do povo.” 

Dessa forma, inclusive pela jurisprudência mais recente do STF, a 

sindicância de tais atos – e de normas infraconstitucionais – se impõe como medida protetiva 

de direitos fundamentais.  
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4. Violação à princípios basilares do Estado Democrático de Direito: Proporcionalidade e 

Segurança Jurídica. Ofensa ao direito de defesa e ao acesso à justiça 

A exegese que os Tribunais têm realizado sobre a LC 64/1990 1.o I 

“e”, na redação que lhe foi dada pela LC 135/2010 2.o, leva à conclusão de que o acusado 

estará, impreterivelmente, inelegível desde a condenação por órgão colegiado até oito anos 

após o término da pena privativa de liberdade (ou restritiva de direitos), independentemente do 

período que tenha sido cumprido no curso do processo.  

O raciocínio retro implica ao menos três consequências 

sobremaneira importantes, a saber: (i) o período de inelegibilidade dependerá do desenrolar 

do procedimento, cuja celeridade encontra limite intransponível nas garantias do devido 

processo legal; (ii) o acusado que exercer direito de recurso estará inelegível por mais tempo 

que aquele que aquiescer à eventual condenação exarada por órgão colegiado; e (iii) haverá 

casos em que a inelegibilidade será mais longeva que as penas atribuídas pela lei aos crimes 

de maior gravidade.  

Nesse contexto, é forçoso concluir que o dispositivo em questão, 

por ausência de previsão do instituto da detração, vilipendia frontalmente a 

proporcionalidade, a segurança jurídica, o direito de defesa e o acesso à justiça. É o que 

pretendemos demonstrar no presente item.  

Apesar de não previsão expressa, a proporcionalidade é princípio de 

estatura constitucional reconhecida, porquanto decorrente da faceta substantiva do Devido 

Processos Legal (CF 5º LV) e do próprio Estado Democrático de Direito, especialmente no 

que se refere à proibição de arbítrio (excesso).9-10 

 
9 Ingo Wolfgang SARLET. Comentários ao Título II da CF. In: J.J. Gomes CANOTILHO; Gilmar 
Ferreira MENDES; Ingo Wolfgang SARLET; Lenio Luiz STRECK (coord). Comentários à 
Constituição do Brasil. 2.ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 204.  
10 “Para operacionalizar o devido processo legal substancial se recorre ao princípio da 
proporcionalidade (razoabilidade), o qual deve sempre ser aquilatado em face da ampliação de esferas 
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Após a virada paradigmática que sucedeu ao Segundo Pós-Guerra, 

a proporcionalidade ganhou destaque no controle material dos atos dos Poderes Públicos, 

especialmente no que se refere àqueles exarados pelo Parlamento, que perdeu o posto do 

“soberano das épocas em que o princípio da legalidade se sobrepunha, por ausência efetiva de controle, ao 

princípio de constitucionalidade”.11-12 Daí as colocações de PAULO BONAVIDES, no sentido de que 

“o legislador, em razão do aperfeiçoamento dos mecanismos jurisdicionais de controle de seus atos, deixou de 

mover-se com a inteira liberdade do passado, típica da idade do primeiro Estado de Direito”.13 

O quanto exposto foi sumarizado por INGO WOLFGANG SARLET 

em excerto digno de nota:  

“Para efetivação de seus deveres de proteção, corre o Estado – por meio de seus 
órgãos ou agentes – o risco de afetar de modo desproporcional 
outros(s) direitos(s) fundamental(is), inclusive o(s) direito(s) de 
quem esteja sendo acusado de violar direitos fundamentais de 
terceiros. Esta hipótese corresponde às aplicações correntes do princípio da 
proporcionalidade como critério de controle de constitucionalidade das medidas 
restritivas de direitos fundamentais – atuantes, nesta perspectiva, como direitos 
de defesa. O princípio da proporcionalidade atua aqui, no plano da proibição 
de excesso, como um dos principais limites às limitações dos direitos 
fundamentais. Por outro lado, poderá o Estado frustrar seus deveres de proteção, 
atuando de modo insuficiente, isto é, ficando aquém dos níveis mínimos de 
proteção constitucionalmente exigidos ou mesmo deixando de atuar – hipótese, 

 
individuais da vida, propriedade e liberdade, ou seja, não se pode invocar a proporcionalidade contra o sujeito 
em nome do coletivo, das intervenções desnecessárias e/ou excessivas”. Alexandre MORAES DA ROSA. Guia 
compacto do Processo Penal Conforme a Teoria dos Jogos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 44.  
11 Paulo BONAVIDES. Curso de Direito Constitucional. 26.ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 400.  
12 No mesmo sentido: “O princípio da proporcionalidade, que constitui um dos pilares do Estado 
democrático de direito brasileiro, desponta como instrumento metódico d controle dos atos – tanto comissivos 
quanto omissivos – dos poderes públicos, sem prejuízo de sua eventual aplicação a atos de sujeitos privados”. 
Ingo Wolfgang SARLET. Comentários ao Título II da CF. In: J.J. Gomes CANOTILHO; Gilmar 
Ferreira MENDES; Ingo Wolfgang SARLET; Lenio Luiz STRECK (coord). Comentários à 
Constituição do Brasil. 2.ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 204. 
13 Paulo BONAVIDES. Curso de Direito Constitucional. 26.ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 400.  
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por sua vez, vinculada (ao menos em boa parte) à problemática das omissões 
constitucionais” (Nossos destaques).14 

No mesmo sentido, LENIO LUIZ STRECK elucida que  

“O sentido da proporcionalidade se manifestará de dois modos: ou a lei contraria 
a Constituição porque o Estado se excedeu, ocasião em que se estará diante da 
proibição de excesso (Übermassverbot) ou a lei poderá ser inconstitucional 
porque o Estado protegeu de forma insuficiente determinado direito, hipótese que 
se poderá invocar Untermassverbot.”15 

No presente estudo, privilegiaremos a abordagem que enfatiza a 

proibição de excesso e a proibição de proteção porque nos parece que os dois primeiros 

subprincípios invocados pela doutrina (a necessidade e a adequação) acabam por referendar 

a proibição de restrição excessiva e a proibição de proteção deficiente.  

Decerto, todo excesso revela que o meio empregado é, em alguma 

medida, desnecessário para a satisfação de uma dada finalidade. De outra parte, sempre que a 

ação é insuficiente, revela-se inadequada à proteção do bem eleito. A sua maneira, CEZAR 

ROBERTO BITENCOURT adere a esse sincretismo, subordinando a Übermaßverbot ao 

subprincípio da adequação teleológica, e relacionando impossibilidade de exceder 

determinados limites ao subprincípio da necessidade:  

“Conjuga-se, pois, a união harmônica de três fatores essenciais: a) adequação 
teleológica: todo ato estatal passa a ter uma finalidade política ditada não 
por princípios do próprio administrador, legislador ou juiz, mas sim por valores 
éticos deduzidos da Constituição Federal – vedação do arbítrio 
(Ubermassverbot); b) necessidade (Erforderlichkeit): o meio não pode 
exceder os limites indispensáveis e menos lesivos possíveis à conservação do fim 

 
14 No mesmo sentido: “O princípio da proporcionalidade, que constitui um dos pilares do Estado 
democrático de direito brasileiro, desponta como instrumento metódico d controle dos atos – tanto comissivos 
quanto omissivos – dos poderes públicos, sem prejuízo de sua eventual aplicação a atos de sujeitos privados”. 
Ingo Wolfgang SARLET. Comentários ao Título II da CF. In: J.J. Gomes CANOTILHO; Gilmar 
Ferreira MENDES; Ingo Wolfgang SARLET; Lenio Luiz STRECK (coord). Comentários à 
Constituição do Brasil. 2.ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 204. 
15 Lenio Luiz STRECK. Verdade e Consenso: Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas: Da 
possibilidade à necessidade de respostas corretas em direito. 3.ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.  
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legítimo que se pretende; c) proporcionalidade “stricto sensu”: todo 
representante do Estado está, ao mesmo tempo, obrigado a fazer uso de meios 
adequados e de abster-se de utilizar meios ou recursos desproporcionais”.16  

A Übermaßverbot e a Untermaßverbot como parâmetros para balizar a 

ingerência estatal no âmbito de direitos fundamentais, apresentam especial relevância no caso 

vertido, na medida em que as prerrogativas afetadas pela inelegibilidade possuem estatura de 

direitos fundamentais políticos. Com efeito, o exercício da cidadania passiva é direito fundamental 

do jurisdicionado, ao qual não se pode, nem mesmo a pretexto de se resguardar direito da 

coletividade ou de terceiro, impor restrição excessiva.  

A esse respeito, LAURA CLÉRICO leciona que a validade de um 

direito é o que, diante de eventual restrição que o ameace, impõe limites frente ao excesso 

ou ao comportamento insuficiente: 

“Así, considerar la validez del derecho en oportunidad de su limitación significa 
que a) los derechos actúan como limites a su limitación, y b) elevan una 
pretensión de ejercicio. Por ello, la validez de los derechos impone limites frente 
a un exceso (Übermaß) de restricción como así también frente a una omisión 
o acción insuficiente (Untermaß) que imposibilite injustificadamente su 
ejercicio”.17  

 Dito de outro modo, justamente porque um direito é valido e 

vinculante,  que lhe reconhecemos a potencialidade de defender, em alguma medida, a esfera 

de prerrogativas do particular que o detém. Apenas se os direitos políticos fossem meras 

recomendações, indignas da força que uma norma válida possui, é que se poderia cogitar de 

intervenções desmedidas por parte do Estado. A contrario sensu, permitir a imposição de 

restrições excessivas a um direito equivale a despi-lo de sua validade.  

 
16 Cezar Roberto BITENCOURT. Tratado de Direito Penal: Volume 1: Parte Geral. 24.ª ed. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2018 (versão digital), p. 93. 
17 Laura CLÉRICO. El examen de Proporcionalidad: Entre el Exceso por Acción y la Insuficiencia por 
Omisión o Defecto. In: Miguel Carbonell (coord). El principio de proporcionalidad y protección de los 
derechos fundamentales. México: Comisión Nacional de Los Derechos Humanos, 2008, p. 115.  
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A proporcionalidade atravessa o direito penal desde a sua gênese e 

pode ser depreendida em diversos vetores que o orientam. De início, a própria eleição do 

direito penal para a repreensão de uma conduta está vinculada à estrita necessidade: apenas 

quando os demais ramos falharem na proteção de um bem jurídico é que se pode cogitar da 

invocação das consequências nefastas associadas ao direito penal para combater as condutas 

lesivas mais graves. Se a sanção civil ou administrativa for suficiente para conter o 

comportamento danoso, o direito penal se revelara excessivo e, por conseguinte, medida 

desproporcional para o atingimento dos fins pretendidos. A isso é que se intitula caráter 

ultima ratio ou subsidiariedade do direito penal.  

Quando o mecanismo penal se revela absolutamente necessário, é 

preciso, ainda, considerar a proporcionalidade quando da cominação das sanções em abstrato 

que estarão vinculadas à conduta tipificada. 

A pena deve ser graduada conforme a relevância do bem jurídico 

que se pretende tutelar. A esse respeito, LUIZ REGIS PRADO dispões que “o princípio da 

proporcionalidade, em sentido estrito, exige um lime axiológico e, portanto, graduável, entre 

o fato praticado e a cominação legal/consequência jurídica, ficando evidente a proibição de 

qualquer excesso”. 18 Mais adiante, o penalista esmiúça seu raciocínio:  

“Então, no tocante à proporcionalidade entre os delitos e as penas deve existir 
sempre uma medida de justo equilíbrio – abstrata (legislador) e 
concreta (juiz) – entre a gravidade do fato ilícito praticado, do 
injusto penal (desvalor da ação e desvalor do resultado), e a pena 
cominada ou imposta. Em resumo, a pena deve estar proporcionada 
ou adequada à intensidade ou magnitude da lesão ao bem jurídico 
representada pelo delito e a medida de segurança à periculosidade criminal do 
agente.”19 (Nossos destaques).  

 
18 Luiz Regis PRADO. Bem jurídico – Penal e Constituição. 8.ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019 
(versão digital), p. 107-106. 
19 Luiz Regis PRADO. Bem jurídico – Penal e Constituição. 8.ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019 
(versão digital), p. 107-106. 
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Quando descemos ao caso sob exame, observa-se que existe um 

descompasso entre o bem jurídico que se pretende tutelar e a tempo da inelegibilidade 

decorrente da condenação penal, a revelar excesso nocivo ao princípio da proporcionalidade.  

Cuida-se de desacerto que pode ser apurado a partir da própria 

ordem de valores tutelados e penas correspondentes previamente fixada pelo legislador.  

Tomemos por exemplo o crime contra a administração pública 

previsto no art. 316 do CP:  

“Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora 
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:  

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa”.  

Consideremos que o acusado, que respondeu ao processo em 

liberdade, tenha sido condenado a 12 anos, mediante sentença confirmada pelo colegiado. 

Levada à efeito a interpretação dada pelos tribunais LC 64/1990 1.o “e”, o réu, inelegível 

desde a decisão exarada pelo Tribunal de Apelação, inábil a candidatar-se a cargos políticos 

até 20 anos após o trânsito em julgado da decisão condenatória.  

Tudo porque, pela exegese que os tribunais têm feito, 

independentemente do tempo de inelegibilidade cumprido no curso do processo, haverá 

ainda oito anos a cumprir, depois que terminada a execução da pena privativa de liberdade 

(que, no exemplo telado, é de 12 anos).  

Com isso, ainda que os Tribunais Superiores julgassem em tempo 

recorde eventual recurso interposto contra o acórdão de segunda instância, a inelegibilidade 

seria mais longeva que a pena máxima cominada pelo ordenamento ao crime de homicídio 

(vinte anos), o tipo penal que visa à proteção do bem jurídico mais sensível ao nosso 

ordenamento (a vida). 
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Não fosse isso suficiente, é impossível ignorar o fato de que, no 

contexto posto, o próprio prazo de inelegibilidade permanece obscuro ao acusado, ao menos 

até que advenha o trânsito em julgado da decisão penal condenatória. O recurso dirigido aos 

tribunais superiores pode tardar um, cinco, dez anos para que seja julgado, o que torna o 

demasiado incerto o tempo pelo qual o réu estará inelegível, ofendendo flagrantemente o 

princípio da segurança jurídica. 

A segurança jurídica que, à semelhança da proporcionalidade, é 

princípio constitucional e consubstancia verdadeiro elemento de existência do Estado 

Democrático de Direito e fundamento da República Federativa do Brasil, uma vez que se vê 

concretizado em institutos como a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido.20 

J.J. CANOTILHO, ao tratar da segurança jurídica, considera-a 

subprincípio inerente ao Estado de Direito, que se relaciona a dois conceitos: o de 

estabilidade ex post, e o de previsibilidade ex ante. A estabilidade evita que situações jurídicas 

conformadas sejam arbitrariamente modificadas, ao mesmo tempo que a previsibilidade 

assegura calculabilidade e certeza.21 

Na controvérsia ora examinada, observa-se que fica prejudicada a 

previsibilidade ex ante (garantia consectária do princípio constitucional da segurança jurídica), 

pois, quando do cometimento do crime, o jurisdicionado não conhece a extensão das 

consequências negativas que lhe serão impostas. Consequentemente, é diretamente violada a 

função primeira do direito penal, que, tendo a legalidade como pedra angular, visa, 

justamente, garantir a previsibilidade da intervenção Estatal quando do exercício do poder 

punitivo. 

 
20 Nelson NERY JUNIOR. Princípios do processo na constituição federal. 12.ª ed., rev., ampl. e atual. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 90.  
21 J.J. Gomes CANOTILHO. Direito Constitucional e teoria da constituição. 7.ª ed., Coimbra: 
Almedina, 2003. p. 264.  
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O arbítrio relatado recrudesce à medida que se percebe que, quanto 

mais o réu exerce o direito de defesa, maior o tempo pelo qual estará inelegível. Dessarte, a 

inelegibilidade se torna consequência nefasta não apenas para o crime, como também para o 

exercício do direito recursal. Em verdade, a parte é punida pelo exercício de um ato lícito: o 

prolongamento do direito de defesa e o gozo das prerrogativas inerentes ao devido processo 

legal. Ou seja, a declaração de inconstitucionalidade que se pretende é para evitar uma 

situação teratológica do ponto de vista constitucional em que o jurisdicionado é apenado por 

exercer um direito fundamental. 

A celeuma não passou despercebida ao Supremo Tribunal Federal. 

Com efeito, no julgamento da ADC 30-DF, que tinha por objeto a Lei do Ficha Limpa, os 

Ministros CEZAR PELUSO, GILMAR MENDES, DIAS TOFFOLI e LUIZ FUX se manifestaram 

a respeito: 

“O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (PRESIDENTE) 
- Nesse caso nós teríamos uma consequência perpétua.  

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Tendo trabalhado 
muito tempo com processo legislativo, com trabalho legislativo e questões 
legislativas, e tendo vivenciado essa realidade; vejo que essa redação foi 
extremamente maquiavélica, para permitir esse resultado. Desde o segundo grau 
– vamos admitir, na melhor das hipóteses, se a gente não admitiu o júri –, o 
sujeito começa a recorrer, e ele já está em condição de inelegibilidade; vem a 
condenação, seja na ação de improbidade, seja no processo criminal, portanto ali 
se impõe uma pena: suspensão dos direitos políticos, dez anos; e depois do 
trânsito em julgado – o Ministro Fux chamou a atenção para isso – e do 
cumprimento da pena é que começa a contar esse segundo. Faltou “espírito 
santo” jurídico para nos valermos da presença dos prelados aqui, aos que 
fizeram essa lei. É um somatório que, dependendo do exercício, pode chegar a 
cinquenta anos. Aos militares não ocorreu fazer uma lei desta.  

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (PRESIDENTE) - 
Ministro, Vossa Excelência me permite um adendo? Esse raciocínio 
transforma uma garantia constitucional primária da área processual, que é o 
direito a recurso, num empecilho jurídico, num agravamento da pena, num 
agravamento da sanção. Isto é, aquilo que o sistema concebe como garantia do 
cidadão se transforma em causa de exacerbação de restrição de direitos.  
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O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: O devido processo legal 
passa a ser um peso para o próprio Judiciário.  

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (PRESIDENTE) - 
Exatamente. Não é mais garantia, é um perigo para o cidadão. Recorrer é um 
perigo para o cidadão, porque, se recorre, corre o risco de sofrer uma sanção 
perpétua. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Por via 
indireta nega o acesso à Justiça, não resiste ao princípio da proporcionalidade. 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Por que a 
Constituição repudia as penas perpétuas? Porque o sistema não permite a 
supressão dos direitos; tem que se proteger o núcleo essencial dos direitos 
fundamentais” (fls. 176-177).  

 

Portanto, a prevalecer a ausência de detração, o jurisdicionado será 

apenado pelo exercício do direito constitucional de defesa (CF 5.º LV) e, por via reflexa, 

privado do acesso à justiça (CF 5.ª XXXV).  

Diante de todo o exposto neste item, conclui-se pela existência de 

uma miríade de inconstitucionalidades que afligem a exegese rotineiramente realizada sobre 

a LC 64/1990 1.o “e”, sendo, imprescindível portanto, que seja julgada procedente a ADIn 

ajuizada.  

Conclui-se, então, que o destinatário da proporcionalidade não é 

apenas o juiz ou o administrador, mas também o legislador, que deverá adequar ao princípio 

em questão o conteúdo dos atos legislativos que venha a expedir. 

Conforme demonstrado ao longo deste item, a literatura jurídica 

conhece ao menos duas abordagens distintas do princípio da proporcionalidade. A primeira, 

é aquela que triparte a aplicação da proporcionalidade em três subprincípios distintos: a 

necessidade, a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito. 
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A necessidade impõe ao Estado intervenção mínima na esfera 

privada. Nessa perspectiva, o ente estatal não pode incidir em excessos, devendo, sempre, 

privilegiar a alternativa menos gravosa aos direitos de terceiro. A adequação, a seu turno, 

exige que exista, entre a medida empregada e os meios aos quais se destina, uma relação de 

congruência. Por fim, a proporcionalidade em sentido estrito conduz à realização de um juízo 

de custo-benefício acerca da medida imposta. 

Por outro lado, existe abordagem que enfatiza a proibição de 

excesso (Übermaßverbot) e a proibição de proteção deficiente (Untermaßverbot), como facetas 

da proporcionalidade que guiam a sua aplicação aos diversos casos concretos. 

A proibição de excesso determina que o Estado não deve, nem 

mesmo a pretexto de cumprir as missões constitucionais que lhe foram atribuídas, afetar de 

forma desproporcional outros direitos fundamentais. De outra parte, a proibição de proteção 

deficiente, estabelece que não poderá o ente estatal frustrar o bom cumprimento dos seus 

deveres, mediante omissão ou atuação não satisfatória. 
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5. Análise da questão desde uma perspectiva consequencialista. O combate à 

corrupção como pretexto para imposição de sanções desproporcionais. 

Desregulamentação da política e a função mediadora exercida pelo E. Supremo 

Tribunal Federal na Terceira República brasileira. Risco de esvaziamento do 

conteúdo normativo da CF 102 

Cumpre-nos agora analisar a questão submetida à Consulta desde 

uma perspectiva consequencialista normativa, abordagem a partir do qual tratamos temas 

constitucionais de há muito. 

O termo consequencialismo encontra-se atualmente envolto em uma 

espécie de névoa semântica que obscurece sua função no contexto de uma democrática teoria 

da decisão. 

Por vezes, a tomada de consequências no ato de decidir é 

transformado em mero eficienticismo, ao qual demos o nome de ativismo judicial puramente 

consequencialista, consistente na colonização do direito por um discurso economicista ou 

pretensamente cientificista com pouco ou nenhum lastro empírico.22  

Usada dessa forma, a análise de consequências nos remete à distopia 

apresentada por Aldous Huxley em Admirável Mundo Novo, nela a ineficiência teria sido 

transformada no maior pecado contra o espírito santo. 

Noutro giro, a expressão consequencialismo é por vezes utilizada 

dentro de um contexto ainda mais vago, aproximando-se daquilo que denominamos ativismo 

performático. Nessa modalidade, o Judiciário, emprega conceitos vagos e indeterminados do 

 
22 Georges ABBOUD. Processo Constitucional Brasileiro, 4ª edição, São Paulo: Revista dos 
Tribunais/Thomson Reuters, 2020, n. 10.2.6, p. 1437 et seq. 
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ponto de vista semântico, como pretexto e justificativa para suplantar regras legais e 

constitucionais.23 

De acordo com JOHN L. AUSTIN, tais enunciados são despidos de 

qualquer sentido e, por isso mesmo, não podemos submetê-los a testes de veracidade ou 

validade. São as ditas expressões performáticas ou enunciados performativos.24 

Quando usado dessa forma, o consequencialismo é um corpo sem 

alma. Não se sabe exatamente quais consequências vislumbradas, as razões pelas quais se 

entende que poderiam ocorrer ou, ainda, qual sua relevância dentro da fundamentação. Serve 

tão somente de topos retórico. 

Recusamo-nos, contudo, a admitir que o consequencialismo não 

exerça uma outra função dentro da argumentação jurídica que seja efetivamente 

comprometida com a melhor resposta à luz da Constituição Federal. 

De nossa parte, entendemos que o consequencialismo não deve ser 

compreendido como uma abertura à discricionariedade, mas, antes, como uma possibilidade 

de utilização da facticidade para reduzir ao máximo qualquer margem de liberdade, de cariz 

voluntarista, que o julgador imagine possuir. 

 

A esse respeito, já tivemos a oportunidade de nos manifestar em 

mais de uma ocasião. Defendemos uma aplicação conjunta da LINDB 20 e CPC 489, §1º 

como forma de aproximar o julgador dos fatos do caso concreto e, desse modo, afastá-lo de 

qualquer margem de discricionariedade que se poderia imaginar existir. Essa visão, vale dizer, 

prestigia a facticidade ínsita à realização do direito mediante aquilo que denominamos uma 

hermenêutica integrativa. 

 
23 Georges ABBOUD. Processo Constitucional Brasileiro, 4ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2020, n. 10.2.1, p. 1410 et seq. 
24 . John L. AUSTIN. How to do things with words. 2.ed. Cambridge: Harvard University Press, 
1975, p. 4 et seq. 
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A hermenêutica integrativa cumpre essencialmente o papel de reunir 

e interpretar da maneira, constitucionalmente mais adequada, os elementos dispersos pelo 

ordenamento jurídico brasileiro que permitam uma melhor calibragem da atuação decisória, 

partindo de um bloco de legalidade que consideramos essencial, composto pelo CPC 489, § 

1º e pela LINDB 20/30.25 

 

Dito isso, cremos que algumas linhas que tratem sobre nossas 

considerações gerais sobre o consequencialismo instituído pela LINDB podem auxiliar-nos a 

esclarecer nosso ponto. 

 

NEIL MACCORMICK, um dos juristas contemporâneos que melhor 

tratou da argumentação consequencialista, observou: “existem boas razões para supor que os juízes 

devam considerar e avaliar as consequências das várias decisões alternativas possíveis em casos que envolvem 

o 'problema de relevância' ou 'interpretação' ou 'classificação.”26 Quais consequências e que papel elas 

desempenham no raciocínio jurídico, no entanto, são as questões que seguem atormentando 

os juristas há séculos. 

 

Analisando especificamente os papeis da análise de consequências 

em direito, podemos brevemente observar que são dois os principais papéis. O primeiro 

deles encontra suporte na obra de RONALD DWORKIN e em sua concepção de direito como 

integridade. Defendemos a análise das consequências pelo juiz como forma de manutenção da 

coerência e integridade da jurisprudência, preservando assim a cadeia de sentidos nas 

 
25 Sobre o assunto, ver Georges ABBOUD. Processo Constitucional Brasileiro, 4ª edição, São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2020, n. 1.13.5.7, p. 361 et seq. 
26 Neil MACCORMICK. Legal reasoning and legal theory, Oxford Clarendon Press, 1978, p. 129. Em 
tradução livre. No original: “There are good reasons for supposing that judges ought to consider and evaluate 
the consequences of various alternative rulings open to them in vases involving the 'problem of relevancy' or of 
'interpretation' or of 'classification.” 
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decisões judiciais.27 Ainda que, por óbvio, o compromisso do juiz seja sempre com a decisão 

em maior conformidade com a Constituição Federal, uma quebra nessa cadeia de sentidos 

impõe a ele um ônus argumentativo ainda maior.28 

 

Um segundo papel importante desempenhado pela análise de 

consequências é aquilo que temos chamado de consequências normativas e que definimos como 

o real efeito, no plano da norma, que determinada decisão produz na aplicação de um dispositivo, seja ele 

constitucional ou infraconstitucional, como ocorre nos casos em que, ao proferir decisão visando a um fim 

específico, o juiz nega vigência ao dispositivo interpretado.29 Esse é um conceito axiologicamente 

neutro e puramente descritivo, o qual tão somente ressalta que determinada decisão judicial 

repercutiu no plano normativo e que tais repercussões podem ser valoradas como positivas 

ou negativas. 

Dentro dessas consequências normativas, encontram-se 

indisputavelmente os ecos institucionais que determinada decisão judicial produz, mormente 

quando exarada pelo Supremo Tribunal Federal. 

No caso em análise, entendemos que a manutenção da expressão 

“após o cumprimento da pena”, constante da parte final da LC 64/1990 1.o I “e” produz 

consequências normativo-institucionais extremamente perniciosas à democracia, dado que 

fortalece um discurso de desregulamentação da política. 

Significa fortalecer um discurso de vilanização da política que vem 

incomodamente ganhando força em nossa República e colocando em dúvida aquilo que 

 
27 Ronald DWORKIN. Taking rights seriously. Harvard University Press, 1978, p. 81-82. 
28 Georges ABBOUD. Consequencialismo jurídico: o lugar da análise de consequências em 
direito e os perigos do ativismo judicial consequencialista, Revista dos Tribunais, vol. 1009/2019. 
29 Georges ABBOUD. Processo Constitucional Brasileiro, 4ª edição, São Paulo: Revista dos 
Tribunais/Thomson Reuters, 2020, n. 1.13.5.6, p. 349-351. 
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JEREMY WALDRON denomina a “dignidade da legislação” e que pode, sem qualquer prejuízo, ser 

por nós adaptada para “dignidade da Constituição”. 

O Direito produzido pelo Legislativo, diz WALDRON, foi durante 

muito tempo negligenciado pela teoria do Direito, por ser produto de um processo 

explicitamente político, no qual, supomos, não estivessem em jogo questões de princípio, 

mas antes os interesses escusos dos parlamentares.30 

No Brasil, é evidente a necessidade de luta pela dignidade da 

legislação. Afinal, a baixa deferência à legalidade é um sentimento que muitas vezes se 

identifica na esfera privada e pública. 

Assim, defendemos que, a partir de uma perspectiva jurídica, a 

expressão atualmente contida na Lei da Ficha Limpa conduz a uma sanção desproporcional, 

impossível de ser individualizada e posta como tão somente como resposta oriunda de um 

combate à corrupção ou uma moralização da política a qualquer custo. 

Dito de outra forma, permitir a fixação de sanções desproporcionais 

contra direitos fundamentais (direitos políticos) com o pretexto de combate à corrupção ou 

moralizar a política redunda em uma mensagem perigosa do Poder Judiciário ao Legislativo 

e Executivo de que em um tal “combate” garantias constitucionais admitiriam flexibilização. 

Esvazia-se com isso aquela que talvez seja a função mais importante 

exercida pela jurisdição constitucional – a contramajoritária - que deve ser funcionalizada 

 
30 “Pois, mesmo supondo que a dissidência seja conscienciosa e baseada em argumentos morais 
impecáveis, ainda equivale a voltar as costas à ideia de compartilharmos uma visão sobre o 
Direito ou a Justiça aqui e de implementá-la em nome da comunidade. Aquele que propõe 
resistir ou desobedecer está anunciando, na verdade, que é melhor retornar a uma situação em 
que cada um age segundo o próprio juízo quanto à Justiça.” (Jeremy WALDRON. A dignidade 
da legislação, Martins Fontes, 2003, p. 73). 
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como instrumento de caráter jurisdicional que possa limitar o poder da maioria em relação à 

minoria.31 

Demais disso, essa desregulamentação da política conduz a uma 

degeneração do próprio sistema representativo brasileiro; afinal, nenhum outro sistema 

político logrou tamanho êxito em desenvolver as potencialidades individuais e os objetivos 

coletivos sociais quanto a democracia.32 

Atento a esse risco de vilanização da política, JACK M. BALKIN 

ressalta a necessidade de distinguir-se a crise constitucional da deterioração constitucional 

(tradução livre de constitutional rot), aquela pode ocorrer, em tese, em qualquer constituição 

enquanto que a deterioração constitucional é uma doença das constituições de democracias 

representativas, ou seja, de repúblicas. Enquanto as crises constitucionais ocorrem em um 

curto espaço de tempo, a deterioração é a degradação das normas constitucionais que pode 

ocorrer durante longos períodos. Aduz BALKIN que as Constituições não dependem apenas 

da obediência à lei, mas também do bom funcionamento das instituições que fazem os freios 

e contrapesos entre poder e ambição e da confiança pública de que os governantes 

defenderão o interesse público no exercício do poder e não o usarão em prol de seus próprios 

benefícios ou de interesses privados.33 

BALKIN aponta quatro fatores para a decadência constitucional: 

perda da confiança; polarização; aumento da desigualdade econômica, o que pode aumentar 

a polarização; e desastres políticos (tradução livre de policy disasters, termo cunhado por 

 
31 José A. MONTILLA MARTOS. Minoria Política & Tribunal Constitucional, Madrid: Trotta, 2002, 
n. 3.6, p. 122. 
32 C.f. Robert. A DAHL. Democracia e seus críticos, WMF Martins Fontes, 2012, p. 127-210. 
33 Jack M. BALKIN. Constitutional Crisis and Constitutional Rot. In: GRABER, Mark A., 
LEVINSON, Sanford, TUSHNET, Mark.  Constitutional Democracy in Crisis? New York: 
Oxford University Press, 2018, p.15 et seq. 
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Stephen Griffin) fazem com que as pessoas acreditem serem seus líderes incompetentes, 

desconfiáveis, sentindo-se abandonadas por seus líderes.34 

BALKIN conclui sua análise sobre deterioração constitucional 

expondo que os quatro fatores podem ocasionar o aumento da corrupção e a supressão de 

liberdades básicas individuais. Os regimes que caminham em direção às autocracias e ao 

autoritarismo podem não sofrer uma crise constitucional, mas falharam enquanto sistemas 

constitucionais democráticos. Ainda na visão do autor, essa degradação da democracia 

constitucional, em grande medida, advém de uma visão de abandono ou de demonização da 

política na medida em que sistemas que chegaram ao impasse de considerar a política como 

fútil podem acabar por eleger políticos demagogos e autoritários que guiarão a nação para 

uma autocracia.35 

Portanto, a morte política, ou ao menos um coma ocasionado pela 

postergação da inelegibilidade por prazo indeterminado obtido a partir de uma 

instrumentalização do direito, não pode ser visto como um objetivo coletivo legitimo. Pelo 

contrário, a submissão de direitos políticos-fundamentais às restrições abusivas e 

desproporcionais (produzidas pelo Legislativo e corroboradas pelo Judiciário), a médio 

prazo, contribuirá para deterioração da democracia constitucional brasileira por endossar 

uma visão distorcida de abandono da política como espaço crucial para desenvolvimento e 

proteção do regime democrático. 

Permitir a manutenção do texto normativo, tal como posto, seria 

também, em nossa visão, uma violação à CF 102, vez que representativa de uma interpretação 

 
34 Jack M. BALKIN. Constitutional Crisis and Constitutional Rot. In: GRABER, Mark A., 
LEVINSON, Sanford, TUSHNET, Mark.  Constitutional Democracy in Crisis? New York: 
Oxford University Press, 2018, p.18. 
35 Jack M. BALKIN. Constitutional Crisis and Constitutional Rot. In: GRABER, Mark A., 
LEVINSON, Sanford, TUSHNET, Mark.  Constitutional Democracy in Crisis? New York: 
Oxford University Press, 2018, p.20. 
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errônea que se faz da própria função do Supremo Tribunal Federal, criando espaço para o 

surgimento de uma jurisdição constitucional autofágica. 

Basta lembrar que o status de “guardião” da Constituição conferido 

ao STF é decorrência de um momento político muito específico de nossa história: a ruptura 

institucional promovida pela ditadura militar de 1964, consequência de uma relação 

altamente conflituosa entre Executivo e Legislativo no modelo político surgido na Segunda 

República (1946-1964). 

A experiencia constituinte de 1987/1988 recria o modelo desfeito 

pelo golpe militar com acréscimos de complexidade: de modo a conferir ao Supremo 

Tribunal Federal uma ampla gama de poderes para que possa servir de intermediário nos atritos 

surgidos entre os Poderes Executivo e Legislativo e, com isso, evitar novas rupturas.36 

O conteúdo normativo da CF 102 é, portanto, o de conferir ao 

Supremo Tribunal Federal a função de diálogos institucionais, um Tribunal que deve, antes 

de tudo, prezar pela existência e continuidade da política como modo de ser próprio de uma 

sociedade que se pretenda democrática. 

 

 

 

 

 
36 Ver Sergio ABRANCHES. Presidencialismo de coalizão: raízes e evolução do modelo político brasileiro, 
Companhia das Letras, 2018, p. 23-24 e 83-84. Do mesmo autor, ver ainda Terceira República 
no Brasil (1988-): República democrática, em Dicionário da República: 51 textos críticos, Lilia Moritz 
SCHWARCZ e Heloisa M. STARLING (orgs), Companhia das Letras, 2019, passim. 
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6. Impossibilidade de modulação de efeitos no caso sob exame. Duplo fundamento. 

Inaplicação do comando da CF 16. A modulação é um instrumento de preservação 

da segurança jurídica e dos direitos fundamentais. Modulação que manteria regra 

legal desproporcional e restritiva de direitos fundamentais. 

Tendo em vista já termos demonstrado a inconstitucionalidade do 

comando legal, neste último item do parecer tratamos dos aspectos concernentes à 

modulação de efeitos, mais precisamente, evidenciamos as razões constitucionais que tornam 

defesa a modulação no caso sob exame. 

A preservação dos direitos fundamentais é um dos pilares do Estado 

Constitucional. Tais prerrogativas, frutos de conquistas históricas, são o alicerce funcional da 

democracia, representando, para os indivíduos, os meios de proteção dos seus bens jurídicos 

privados e, para a coletividade, o componente principal da ordem pública.37 Além de limitar 

o próprio governo, os direitos fundamentais permitem que o particular se proteja contra 

eventuais maiorias dispostas a suprimi-los ou mitigá-los38, possuindo, assim, duplo âmbito 

de vinculação.39 

 

A rigor, neles estão fundidos interesses públicos e privados, 

conclusão que impede qualquer restrição que se queira fazer aos direitos fundamentais em 

nome do interesse público. A fórmula que postula a primazia deste sobre aqueles é uma 

simplificação errônea40, que nos convida ao retrocesso, conforme já explanado ao longo do 

parecer.41  

 
37 Peter HÄBERLE, La garantia del contenido esencial de los derechos fundamentales, Madrid: Dykinson, 
2003. 1, p. 23-24. 
38 Ronald DWORKIN, Levando os direitos a sério, 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010, 7, p. 294. 
39 Jorge MIRANDA e Rui MEDEIROS. Constituição portuguesa anotada, 2. ed. Coimbra Ed., 2010, t. 
I, coments. XVIII e XIX, p. 334-335. 
40 Por todos, ver Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO, Curso de direito administrativo. 26. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2009, Cap. II, I, p. 96. 
41 Para uma crítica da posição equivocada de que haveria, prima facie, supremacia do poder 
público sobre direitos fundamentais, ver: Georges ABBOUD, O mito da supremacia do 
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Reconhecer esse imperativo básico, nos termos acima, traz inúmeras 

consequências para a aplicação do direito. Talvez a mais importante delas consista no dever de 

limitar os efeitos das decisões judiciais ou atos administrativos que, retroagindo, desestabilizariam situações 

jurídicas já consolidadas, sob a égide da boa-fé objetiva. Essa assertiva nos será de especial valia 

quando, linhas abaixo, analisarmos a decisão monocrática proferida no bojo da ADPF 776. 

 

A sensibilidade a essa modulação de efeitos, surge, primeiro, na 

jurisdição constitucional. Decisões declaratórias de inconstitucionalidade, por importarem 

em anulação de lei, são, via de regra, dotadas de eficácia ex tunc. Ocorre que, em determinadas 

circunstâncias, se tais efeitos retroagissem automaticamente, situações jurídicas já 

consolidadas à luz do diploma revogado - nas quais o cidadão depositava expectativa de 

continuidade – seriam desestabilizadas, criando, ainda que de forma indireta e não 

intencional, um quadro mais grave de inconstitucionalidade.  

 

Não é por menos que a Constituição Portuguesa, promulgada em 

1976, exige que o seu Tribunal Constitucional fixe os efeitos da decisão de 

inconstitucionalidade, de modo a preservar, em nome da segurança jurídica, as relações 

jurídicas pretéritas.42 

 

 
interesse público sobre o privado – A dimensão constitucional dos direitos fundamentais e os 
requisitos necessários para se autorizar restrição a direitos fundamentais. RT 907/61-119. 
42 Const. port. 282 – “1. A declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade com força obrigatória 
geral produz efeitos desde a entrada em vigor da norma declarada inconstitucional ou ilegal e determina a 
repristinação das normas que ela, eventualmente, haja revogado. 
2. Tratando-se, porém, de inconstitucionalidade ou de ilegalidade por infração de norma constitucional ou legal 
posterior, a declaração só produz efeitos desde a entrada em vigor desta última. 
(...) 
4. Quando a segurança jurídica, razões de equidade ou interesse público de excecional relevo, que deverá ser 
fundamentado, o exigirem, poderá o Tribunal Constitucional fixar os efeitos da inconstitucionalidade ou da 
ilegalidade com alcance mais restrito do que o previsto nos n.º 1 e 2” 
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No Brasil, muito embora a ferramenta da modulação não esteja 

prevista no texto constitucional, entendemos, junto de IVES GANDRA MARTINS e GILMAR 

FERREIRA MENDES, que o instituto decorreria da aplicação sistemática da Constituição 

Federal, permitindo, já no âmbito da jurisdição constitucional, que os efeitos da declaração 

de nulidade da lei sejam mitigados.43 

 

A manifestação constitucional mais explícita de que dispomos, 

sobre esse ponto é a alocação da boa-fé e da proteção da confiança legítima como direitos 

fundamentais (CF 5º XXXVI). De toda forma, a questão só viria a ser positivada entre nós, 

no âmbito da jurisdição constitucional abstrata, em 1999, com a LADIn 27.44 

 

O princípio aqui subjacente é o da segurança jurídica, por meio do 

qual se enuncia a obrigação de garantir a certeza da ordem jurídica, mantendo-a estável, 

coerente e isonômica.45 Sem essas características, não há Estado de Direito, realidade na qual 

estão sempre implicadas as expectativas de estabilidade e previsibilidade. A primeira nos 

garante que as decisões dos poderes públicos, uma vez adotadas, não podem ser alteradas de 

forma arbitrária; a segunda nos assegura que os efeitos jurídicos dos atos normativos serão 

certos e, portanto, calculáveis.46 

 

 
43 Gilmar Ferreira MENDES e Ives GANDRA MARTINS. Controle concentrado de constitucionalidade. 
3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, 7.4.1.1., p. 548 e 7.4.1.2., p. 558. 
44 LDAIn 27 – “Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de 
segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois 
terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de 
seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.” 
45 Carlos BLANCO DE MORAIS. Justiça constitucional. Coimbra: Coimbra Ed., 2005, t. II. Parte I, 
Cap. 1, n. II. IV. 2.1.1, p. 284. 
46 José Joaquim Gomes CANOTILHO. Direito constitucional e teoria da Constituição. 4.ed., Coimbra: 
Almedina, 2000, Tít. 2, Cap. 1, n. C.II, p. 263. 
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Também se pode falar em boa-fé objetiva, já que os atos praticados 

no passado, e tidos pelo Estado como válidos e eficazes, não poderão ser desfeitos pela 

superveniência de uma decisão de inconstitucionalidade.47 

 

Nesse contexto, a modulação dos efeitos se define como 

mecanismo/ferramenta para assegurar a preservação dos direitos fundamentais, sempre que os efeitos 

retroativos de uma decisão de inconstitucionalidade possam acarretar lesão aos 

interesses/direitos dos cidadãos que tinham expectativa de terem suas relações jurídicas 

regulamentadas pela lei revogada.48 

 

Em mais de uma oportunidade, o STF adotou nosso entendimento, 

nos deixando extremamente honrados, e salientando que a limitação dos efeitos da decisão 

proferida na jurisdição constitucional está calcada e legitimada pela deontologia extraída da 

própria Constituição Federal.49 Por conseguinte, toda decisão que, ao realizar controle de 

constitucionalidade, se proponha a modular seus efeitos, deverá indicar, na sua 

fundamentação, quais seriam os direitos fundamentais por ela tutelados, e em qual extensão a 

limitação de efeitos sugerida os protegeria.  

 

 
47 Nelson NERY JUNIOR. Boa-fé objetiva e segurança jurídica – Eficácia da decisão judicial que 
altera a jurisprudência anterior do mesmo Tribunal Superior. In: Efeitos ‘ex nunc’ e as decisões do 
STJ. São Paulo: Manole, 2008, p. 87. 
48 Georges ABBOUD. Processo Constitucional Brasileiro. 4.ed., São Paulo: Thomson Reuters 
Brasil/Revista dos Tribunais, 2020, p. 746 et seq. 
49 STF, ADIn 5028-DF, Pleno, j. 1.7.2014, rel. p/ac., Min. Rosa Weber. Ainda, na mesma 
decisão, essa questão é explicitada: “tal rejeição da atribuição de caráter discricionário ou consequencialista 
à modulação de efeitos na jurisdição constitucional tem sido endossada, ainda, por expressiva doutrina. Cfr. 
Georges Abboud. Jurisdição Constitucional e Direitos Fundamentais, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011. Adotando nosso entendimento, ver ainda: STF, ADIn 4965-PB, Pleno, j. 
01.07.2014. rel. Min. Rosa Weber; STF, Pleno, ADIn 4947-DF, j. 01.07.2014, rel. p/ac., Min. 
Rosa Weber; STF, ADIn 5020-DF, Pleno, j. 01.07.2014, rel. p/ac., Min. Rosa Weber.  
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Dito de outra forma, a decisão aplicadora da modulação de efeitos 

deve, sob pena de inconstitucionalidade, configurar-se como conditio sine qua non para a 

preservação os direitos jurisdicionado.  

 

A modulação de efeitos não é um ato discricionário, pelo contrário, 

a definição sobre o regime de seus efeitos é tão relevante e jurídico quanto a própria decisão 

de inconstitucionalidade. Por consequência, para além da jurisdição constitucional abstrata 

e, a fim de tutelar direitos fundamentais, a modulação ou será obrigatória ou estará vedada. 

“Os postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança”, como observa CANOTILHO, “são 

exigíveis perante ‘qualquer acto’ de ‘qualquer poder’”.50 Logo, diante de outras situações em que 

esses valores são postos em risco, não haveria por que confinar a modulação ao controle 

concentrado de constitucionalidade. 

 

Do mesmo modo que existem determinadas hipóteses em que a 

modulação é obrigatória para proteger interesse social e garantir os direitos do cidadão, 

existem situações em que a modulação é vedada porque a decisão de inconstitucionalidade 

precisa, necessariamente, ter efeitos retroativos, a fim de garantir expressamente os direitos 

dos cidadãos. 

 

Exempli gratia, a lei penal quando é mais favorável ao réu, 

obrigatoriamente, deve retroagir, do mesmo modo, se a decisão de inconstitucionalidade 

repercutir favoravelmente na esfera penal dos cidadãos, deverá obrigatoriamente retroagir, 

não poderá o STF limitar seus efeitos nos termos da LADIn 27. 

 

 
50 José Joaquim Gomes CANOTILHO. Direito constitucional e teoria da Constituição. 4.ed., Coimbra: 
Almedina, 2000, Tít. 2, Cap. 1, n. C.II, p. 257. 
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O caso submetido à consulta é típica situação no qual a modulação 

de efeitos causaria um estado ainda maior de inconstitucionalidade, sua aplicação meramente 

pro futuro apenas prolongaria a inconstitucionalidade decorrente de uma aplicação meramente 

“literal” do dispositivo impugnado já demonstrado ser inconstitucional, em detrimento dos 

direitos políticos fundamentais. 

 

Entendemos que a decisão mais tecnicamente compatível com a 

Constituição é aquela que, reconhecendo a inconstitucionalidade da sanção perpétua 

estabelecida pelo dispositivo impugnado, tenha efeito imediato sendo aplicada, portanto, ao 

ano eleitoral vigente, dado que mais benéfica à esfera de direitos fundamentais dos cidadãos, 

permitindo o exercício do direito fundamental à elegibilidade. 

 

Nesse ponto, é necessário que enfrentemos o quanto disposto na 

CF 16º,51 que estabelece a regra da anterioridade para fins de resguardo da higidez dos 

processos eleitorais. 

 

A primeira premissa a ser fixada é a de que o comando 

constitucional é expresso ao prever a anterioridade no que diz respeito à eficácia de lei nova 

que altere o processo eleitoral, e não a aplicação de entendimentos jurisprudenciais que tão 

somente busquem garantir o gozo excelente de direitos fundamentais. 

 

 
51 Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando 
à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. 
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Vem a calhar o quanto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal 

no bojo da ADIn 334552 quando explicitou que “A norma consubstanciada no art. 16 da 

Constituição da República, que consagra o postulado da anterioridade eleitoral (cujo precípuo destinatário é 

o Poder Legislativo), vincula-se, em seu sentido teleológico, à finalidade ético-jurídica de obstar a deformação 

do processo eleitoral mediante modificações que, casuisticamente introduzidas pelo Parlamento, culminem por 

romper a necessária igualdade de participação dos que nele atuam como protagonistas relevantes (partidos 

políticos e candidatos), vulnerando-lhes, com inovações abruptamente estabelecidas, a garantia básica de igual 

competitividade que deve sempre prevalecer nas disputas eleitorais.” 

 

Dito de outro modo, o escopo da CF 16º é tão somente o de manter 

a fairness nos processos eleitorais a partir de uma vedação à modificação das regras 

estruturantes destes processos que ocorram em prejuízo a direitos políticos. 

 

No caso em análise se dá justamente o oposto. Busca-se a proteção 

do direito fundamental de elegibilidade por meio de decisão de inconstitucionalidade que 

corrija sanção desproporcional imposta pelo legislador que, por sua vez, tem prejudicado o 

equilíbrio do processo eleitoral. 

 

Assim, não basta a promulgação de lei, mas que esta efetivamente 

desequilibre a paridade de forças que deve reger o processo eleitoral. Vem a nosso auxílio o 

entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADIn 3741: 

 

Lei 11.300/2006 (minirreforma eleitoral). Alegada ofensa ao princípio da anterioridade da 

lei eleitoral (CF, art. 16). Inocorrência. Mero aperfeiçoamento dos procedimentos eleitorais. 

 
52 STF, Tribunal Pleno, ADIn 3345, rel. Min. Celso de Mello, j. 25.08.2005, DJe 20.08.2010. 



 

 39 

Inexistência de alteração do processo eleitoral. Proibição de divulgação de pesquisas eleitorais 

quinze dias antes do pleito. Inconstitucionalidade. Garantia da liberdade de expressão e do 

direito à informação livre e plural no Estado Democrático de Direito. “53 

 

Na decisão acima, entendeu a Suprema Corte que o mero 

aperfeiçoamento dos procedimentos não violaria a anterioridade eleitoral. É bom lembrarmos 

que o Supremo Tribunal Federal, sob a Relatoria do Min. GILMAR MENDES, já aplicou a 

anterioridade eleitoral à “Lei da Ficha Limpa”,54 de modo que, vis-à-vis, o provimento buscado 

pela Consulente equipara-se a um aperfeiçoamento do procedimento eleitoral por meio da 

correção de uma sanção legislativa desproporcional. 

 

Hipótese absolutamente diversa é aquela da liminar concedida no 

bojo da ADPF 776,55 no qual se impediu que a viragem jurisprudencial abrupta do Tribunal 

Superior Eleitoral plasmada no julgamento do AgR-RO-EI n. 0608809-

63.2018.6.19.0000/RJ tivesse aplicação imediata às eleições de 2020, justamente porque 

alterava jurisprudência já consolidada da Corte, desequilibrando, assim, a fairness que deve 

nortear os processos eleitorais. 

 
53 V.g. STF, Tribunal Pleno, ADIn 3741, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.08.2006, DJ 
23.02.2007. Grifos nossos. 
54 STF, Tribunal Pleno, RE 633703, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.03.2011, DJe 18.11.2011: 
“Recurso extraordinário conhecido para: a) reconhecer a repercussão geral da questão 
constitucional atinente à aplicabilidade da LC 135/2010 às eleições de 2010, em face do 
princípio da anterioridade eleitoral (art. 16 da Constituição), de modo a permitir aos Tribunais 
e Turmas Recursais do país a adoção dos procedimentos relacionados ao exercício de 
retratação ou declaração de inadmissibilidade dos recursos repetitivos, sempre que as decisões 
recorridas contrariarem ou se pautarem pela orientação ora firmada. b) dar provimento ao 
recurso, fixando a não aplicabilidade da Lei Complementar n° 135/2010 às eleições gerais de 
2010.” 
55 STF, decisão monocrática, rel. Min Gilmar Mendes, j. 18.12.2020, DJe 07.01.2021. 
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Em síntese, o julgamento da Corte Superior Eleitoral promoveu 

uma abrupta viragem da jurisprudência então vigente no que diz respeito à interpretação a 

ser dispensada ao Código Eleitoral 257 §2º56 de que a interposição do Recurso Ordinário lá 

previsto acarretaria efeito suspensivo ope legis amplo, abrangendo toda a decisão impugnada.  

 

A partir da viragem, entendeu-se que o efeito suspensivo legal 

incidiria tão somente quanto à declaração de cassação de registro, o afastamento de titular 

ou a perda de mandato eletivo, não abrangendo hipóteses como eventual inelegibilidade. 

 

Referido julgado é representativo do ponto que pretendemos 

demonstrar. Afinal, se como mencionamos acima, a modulação de efeitos tem como 

fundamentos constitucionais precípuos a segurança jurídica e a boa-fé, não há razão para 

deixar de aplicá-la a viragens jurisprudenciais que, como é de sabença, servem de orientação 

ao jurisdicionado e geram expectativas legítimas. 

 

Isso porque, como bem notou NELSON NERY JUNIOR, o princípio 

da segurança jurídica impõe aos poderes públicos, do ponto de vista prático, o dever de 

agirem com boa-fé, sendo-lhes vedado impor sanções ou desvantagens aos particulares, por 

situações consolidadas no passado, com base na modificação futura do seu entendimento. 

Alterações desse gênero devem, portanto, ser dotadas de eficácia ex nunc.57 

 
56 Art. 257. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo.  
(...)  
§ 2o O recurso ordinário interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral ou por Tribunal Regional 
Eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será recebido 
pelo Tribunal competente com efeito suspensivo. 
57 Nelson NERY JUNIOR. Boa-fé objetiva e segurança jurídica – Eficácia da decisão judicial que 
altera a jurisprudência anterior do mesmo Tribunal Superior. In: Efeitos ‘ex nunc’ e as decisões do 
STJ. São Paulo: Manole, 2008, p. 87. 
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Portanto, a decisão de inconstitucionalidade do caso sob exame, 

deve produzir efeitos imediatos no ano eleitoral corrente. Eventual modulação para anos 

subsequentes manteria violação de direitos fundamentais políticos no vigente ano eleitoral, 

desnaturando a real função da modulação de efeitos. Outrossim, não há em nosso 

entendimento quaisquer respaldos que não amplamente favoráveis às pretensões da 

Consulente no que diz respeito aos entendimentos fixados pelo STF no bojo do RE-RG 

633703 e ADPF 776 (decisão monocrática), que tão somente corroboram a teleologia da CF 

16º no sentido de manutenção da fairness nos processos eleitorais. 

 

7. Conclusão: resposta aos quesitos 

 

Em vista de todo o exposto, passamos a responder aos quesitos 

formulados pelo Consulente:  

 

1. É correto afirmar-se que a LC 64/1990 1.o I “e”, com a redação 
dada pela LC 135/2010 2.o, é inconstitucional? 
 
Resposta: Sim. A expressão “após o cumprimento da pena”, constante 

da parte final da LC 64/1990 1.o I “e”58, cuja redação foi dada pela 

LC 135/2010 2.o torna o comando legal nitidamente 

inconstitucional. O comando torna impossível a mensuração prévia 

da pena cominada, tornando-a, portanto, impossível de ser 

individualizada no caso concreto, em violação à CF 5º XLVI e à 

garantia constitucional da segurança jurídica. Tal situação poderia, 

 
58 LC 64/1990 1.o – “São inelegíveis: I – para qualquer cargo: (...) e) os que forem condenados, em decisão 
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo 
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (...).” 
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no extremo, consubstanciar sanção por prazo indeterminado, 

igualmente vedada pela ordem constitucional objetiva (CF 5º XLVII 

"b"). Na atual quadra histórica, não se pode conceber um Estado 

Constitucional que não prestigie os direitos fundamentais, cuja 

restrição precisa ser proporcional. A aplicação da proporcionalidade 

se dá a partir de dois polos a serem evitados: a proteção deficiente 

(Untermassverbot), e a proibição de excesso (Übermassverbot). Nesse 

contexto, toda limitação a direito fundamental deverá ser 

proporcional, mais especificamente, precisará observar a proibição 

de excesso, a fim de impedir que a restrição culmine no seu 

aniquilamento. Ademais, a manutenção da expressão tal como 

atualmente posta no texto normativo consubstanciaria, a partir de 

uma análise consequencialista uma interpretação errônea que se faz da 

CF 102. Uma teoria democrática da decisão deve considerar as 

consequências normativa que serão por ela produzidas, dentre os quais 

estão os ecos institucionais decorrentes da decisão proferida. Não 

se pode, a pretexto de combater a corrupção, desconfigurar a função 

da jurisdição constitucional de modo a criar uma vilanização ou 

abandono da política. Consequentemente, uma não declaração de 

inconstitucionalidade redundaria em uma mensagem enviada pelo 

Judiciário em defesa de uma desregulamentação da política, 

contribuindo, ainda que de maneira involuntária, para a deterioração 

do cenário constitucional. 

 
2. Sendo afirmativa a resposta ao quesito anterior, a ADIn 6630-DF 
deve ser julgada procedente? 
 
Resposta: Sim. Pelas mesmas razões expostas acima, entendemos 
que a ADIn submetida ao nosso escrutínio deve ser julgada 
procedente para fulminar, mediante arguição de nulidade parcial 
com redução de texto que fulmine a expressão “após o cumprimento da 
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pena” ou, ainda, através de interpretação conforme à Constituição 
que conduza à contemplação da detração do tempo cumprido. 
 
3. É correto afirmar-se que a questão constitucional subjacente 
inadmite modulação de efeitos? 
 
Resposta: Sim. De acordo com o que expusemos ao longo do 
parecer, contemporaneamente, a modulação de efeitos deve ser 
compreendida como instrumento de proteção de direitos 
fundamentais. O caso submetido à consulta é típica situação no qual 
a modulação de efeitos causaria um estado ainda maior de 
inconstitucionalidade, sua aplicação meramente pro futuro apenas 
prolongaria a inconstitucionalidade decorrente de uma aplicação 
meramente “literal” do dispositivo impugnado já demonstrado ser 
inconstitucional, em detrimento dos direitos políticos fundamentais. 
Destarte, a decisão mais tecnicamente compatível com a 
Constituição é aquela que, reconhecendo a inconstitucionalidade da 
sanção perpétua/indeterminada estabelecida pelo dispositivo 
impugnado, tenha efeito imediato sendo aplicada, 
consequentemente, ao ano eleitoral vigente, dado que mais benéfica 
à esfera de direitos fundamentais dos cidadãos, permitindo o 
exercício do direito fundamental à elegibilidade. 

 
São Paulo, 28 de abril de 2021. 
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