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03/05/2017

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540 MINAS GERAIS
RELATOR
REQTE.(S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. EDSON FACHIN
: DEMOCRATAS - DEM
: FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS E
OUTRO(A/S)
: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART.
92, §1º, I, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PARA O PROCESSAMENTO DE GOVERNADOR DE ESTADO POR
CRIME COMUM PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DESNECESSIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. FIXAÇÃO
DE TESE.
1. Não há fundamento normativo-constitucional expresso que
faculte aos Estados possuírem em suas Constituições estaduais a
exigência de autorização prévia da Assembleia Legislativa para o
processamento e julgamento de Governador por crime comum perante o
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra do art. 51, I, CRFB, prevista de forma expressa apenas para
o Presidente da República, não comporta interpretação extensiva aos
Governadores de Estado, visto que excepciona a regra geral que
estabelece a ausência de condição de procedibilidade política para o
processamento de ação penal pública.
3. A exigência de autorização prévia de Assembleia Estadual para o
processamento e julgamento de Governador do Estado por crime comum
perante o Superior Tribunal de Justiça ofende o princípio republicano
(art. 1º, caput, CRFB), a separação de Poderes (art. 2º, caput, CRFB) e a
cláusula geral de igualdade (art. 5º, caput, CRFB).
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente
procedente, com fixação da seguinte tese: Não há necessidade de prévia
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autorização da Assembleia Legislativa para o recebimento de denúncia ou queixa
e instauração de ação penal contra Governador de Estado, por crime comum,
cabendo ao STJ, no ato de recebimento ou no curso do processo, dispor,
fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive
afastamento do cargo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência da
Ministra Cármen Lúcia, na conformidade da ata de julgamento e das
notas taquigráficas, preliminarmente, por maioria, vencidos os Ministros
Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello, em
conhecer da ação direta. Em seguida, por maioria e nos termos do voto do
Ministro Edson Fachin (Relator), ora reajustado, julgou parcialmente
procedente a ação para: (i) dar interpretação conforme ao art. 92, § 1º, I,
da Constituição do Estado de Minas Gerais, para consignar que não há
necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa para o
recebimento de denúncia e instauração de ação penal contra Governador
de Estado, por crime comum, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça, no
ato de recebimento da denúncia ou no curso do processo, dispor,
fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas cautelares penais,
inclusive afastamento do cargo; e (ii) julgar improcedente o pedido de
declaração de inconstitucionalidade da expressão “ou queixa” do art. 92,
§ 1º, I, da Constituição do Estado de Minas Gerais. Vencidos os Ministros
Dias Toffoli e Celso de Mello, que julgavam a ação improcedente. Nesta
assentada, o Ministro Roberto Barroso esclareceu que acompanha o
Ministro Relator, e o Ministro Marco Aurélio esclareceu que, ultrapassada
a preliminar de admissibilidade da ação, acompanha o Ministro Relator.
Ao final, o Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator,
estabeleceu tese nos seguintes termos: “Não há necessidade de prévia
autorização da Assembleia Legislativa para o recebimento de denúncia
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ou queixa e instauração de ação penal contra Governador de Estado, por
crime comum, cabendo ao STJ, no ato de recebimento ou no curso do
processo, dispor, fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas
cautelares penais, inclusive afastamento do cargo”.
Brasília, 3 de maio de 2017.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540 MINAS GERAIS
RELATOR
REQTE.(S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. EDSON FACHIN
: DEMOCRATAS - DEM
: FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS E
OUTRO(A/S)
: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Trata-se de Ação
Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar,
proposta por Democratas – DEM Nacional, partido político com
representação no Congresso Nacional (eDOCs 9 e 10), cujo objeto é o art.
92, §1º, I, da Constituição do Estado de Minas Gerais (CEMG), que dispõe
sobre o processo e julgamento do Governador do Estado perante o
Superior Tribunal de Justiça nos crimes comuns.
Eis o teor do dispositivo impugnado:
“Art. 92 – O Governador do Estado será submetido a processo e
julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nos crimes
comuns.
§ 1º – O Governador será suspenso de suas funções:
I – nos crimes comuns, se recebida a denúncia ou a queixa pelo
Superior Tribunal de Justiça;” (eDOC 8, p. 59)

Eis os pedidos do proponente:
(i) o conhecimento da ação;
(ii) ou, caso não se entenda presentes os requisitos necessários,
seja recebida a presente ação como Arguição de Descumprimento de
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Preceito Fundamental, tendo em vista o atendimento dos requisitos
desta (neste sentido, ADI 4163, ReI. Min. CÉZARPELUSO,DJe de
01.03.2013);
(iii) intimação do Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais;
(iv) a oitiva do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral
da República;
(v) a procedência do pedido, a fim de se reconhecer a
inconstitucionalidade do fraseado "ou a queixa", inserto no artigo 92,
91°, I, da CEMG, bem como para que seja conferida interpretação
conforme a Constituição ao artigo 92, 91°, I, da CEMG, no sentido de
que não há necessidade de autorização da Assembleia Legislativa para
o recebimento de denúncia contra o Governador relativamente a
crimes processados por ação penal pública ou, alternativamente,
apenas àqueles ilícitos referidos artigo 1°, I, "e" da Lei Complementar
n° 64, de 18.05.1990;

Alega o Partido Requerente, mediante advogado regularmente
constituído para atuar nestes autos (eDOCs 2 e 3), que “(...) a interpretação
literal do dispositivo objeto desta ação indica que, independentemente do crime
sobre o qual se ajuizou ação penal (crime comum sem distinção) e qualquer que
seja o meio utilizado para promovê-la (denúncia ou queixa-crime), deve o
Governador mineiro ser afastado caso recebida a denúncia ou queixa pelo
Superior Tribunal de Justiça” (eDOC 1, p. 3-4).
Sustenta a constitucionalidade da não necessidade de autorização da
Assembleia Legislativa para o recebimento de ação penal e do
consequente afastamento do Governador do Estado.
De outro lado, especificamente no que toca às ações penais privadas,
defende a inconstitucionalidade do afastamento do Governador em razão
tão somente de recebimento de queixa-crime.
Após defender sua legitimidade e o cabimento de ADI na hipótese
vertente, principia por buscar distinguir a presente ação de anterior
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decisão proferida por esta Corte, em que a questão ora posta teria sido tão
somente lateralmente tangenciada (HC 80511, Segunda Turma, Rel. Min.
Celso de Mello, DJ 14.09.2001).
Aduz que a regulamentação da matéria pela Constituição estadual
preserva o princípio Federativo, uma vez que contida na liberdade de
conformação dada ao poder constituinte decorrente nos arts. 25, CRFB, e
11, ADCT. Informa que a matéria teria sido objeto de amplos debates na
Assembleia Constituinte mineira, inserindo-se, assim, no exercício da
autonomia estadual.
Argumenta pela constitucionalidade da previsão à luz dos princípios
Republicano e da Impessoalidade, pois reverenciaria a probidade e
moralidades administrativas, tratando-se o juízo político autorizativo de
garantia ligada à Chefia de Estado e não à Chefia de Governo. Adiciona,
ainda, que o dispositivo militaria em favor dos princípios da separação e
e harmonia dos Poderes.
Por outro lado, aduz que a interpretação literal do texto do art. 92,
§1º, I, CEMG, levaria à conclusão de que até mesmo nos casos de ação
penal iniciada por meio de queixa-crime o mero recebimento da queixa
pelo Superior Tribunal de Justiça teria o condão de afastar o Governador
de suas funções.
Em sua compreensão tratar-se-ia de conclusão inconstitucional por
desproporcionalidade, não superando os testes da adequação, necessidade e
proporcionalidade em sentido estrito.
Defende, assim, seja reconhecida a inconstitucionalidade do fraseado
“ou a queixa” do art. 92, §1º, I, CEMG, bem como que a esse mesmo
dispositivo seja dada interpretação conforme à Constituição, a fim de
fixar o entendimento segundo o qual o Governador será suspenso de suas
funções, sem a necessidade de autorização da Assembleia Legislativa,
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diante do recebimento de denúncia contra o Governador relativamente a
crime apurado no bojo de ação penal pública ou, alternativamente, nas
hipóteses dos crimes comuns previstos no artigo 1º, I, “e”, da Lei
Complementar nº 64/1990, rol trazido pela Lei da Ficha Limpa e que
decorreria diretamente da força normativa do art. 14, § 9º, CRFB.
Postulou a concessão de medida cautelar monocraticamente e ad
referendum do Plenário, diante da plausibilidade do direito e do perigo na
demora.
Em 06.06.2016, tendo em vista a relevância da matéria debatida nos
presentes autos e sua importância para a ordem social e segurança
jurídica, bem como a existência de outras Ações Diretas de
Inconstitucionalidade que tratam da mesma temática nesta Corte
(inclusive três delas de minha relatoria, quais sejam as ADI’s 4.771, 4.781 e
4.790), adotei o rito positivado no artigo 12 da Lei nº 9.868/1999, a fim de
possibilitar ao Supremo Tribunal Federal a análise definitiva da questão
(eDOC 13).
O Governador do Estado de Minas Gerais (Fernando Damata
Pimentel) requereu nos autos sua admissão como amicus curiae, pedido
que foi indeferido e com o qual o próprio postulante aquiesceu
expressamente (eDOCs 15, 18 e 23).
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG)
prestou informações em que defende, em apertada síntese, a inadequação
da via eleita, visto que não seria admissível “(...) pedido de declaração de
constitucionalidade (ainda que por interpretação conforme) em sede de ação
direta de inconstitucionalidade. Em especial porque o objeto da presente ação é
norma de direito estadual (...)” (eDOC 20, p. 9). No mérito, aduz a
conformidade constitucional do dispositivo estadual impugnado, o qual
teria respeitado os contornos institucionais desenhados pela Constituição
da República. Alega que “(...) mesmo em caso de lacuna legislativa estadual,
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parece fora de questão constituir-se imperiosa necessidade a prévia autorização
por parte da Assembleia Legislativa para que o juízo natural leve adiante o
processamento de eventual denúncia ou queixa contra o Chefe do Poder
Executivo Estadual. Não é porque a Carta de Minas Gerais não trata
especificamente da matéria que se pode concluir que há uma autorização geral
por parte do constituinte mineiro para que o Governador do Estado seja
processado criminalmente” (eDOC 20, p. 15), bem como defende a
constitucionalidade da expressão “e a queixa” contida no Art. 92, §1º, I, da
CEMG.
A ALMG também postulou a juntada aos autos de parecer da lavra
de José Paulo Sepúlveda Pertence (eDOC 25).
A Advocacia-Geral da União manifestou-se, preliminarmente, pelo
não conhecimento da ação direta, bem como, no mérito, defendeu a
improcedência dos pedidos (eDOC 27).
Em 24.10.2016 o Procurador-Geral da República apresentou parecer
pelo “(a) não conhecimento do pedido de interpretação conforme ou, caso
conhecido, por procedência, para explicitar a constitucionalidade da dispensa de
licença prévia da assembleia legislativa para instaurar ação penal contra o
governador do estado, extraída do art. 92, § 1º , I e II, da Constituição de Minas
Gerais e (b) conhecimento e improcedência do pedido de declaração de
inconstitucionalidade da expressão ‘ou a queixa’, do mesmo dispositivo da
Constituição mineira” (eDOC 29, p. 2-3).
É o relatório.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540 MINAS GERAIS
ESCLARECIMENTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Doutor Bruno, apenas uma questão: as informações prestadas e
apresentadas foram no sentido do pedido para que o Supremo declare a
constitucionalidade da norma e a improcedência da ação?
O SENHOR BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA (ADVOGADO) Isso.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Obrigada.
Apenas para esclarecer, porque a argumentação foi no sentido de
uma outra jurisprudência. Apenas para isso.
Muito obrigada a Vossa Excelência.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540 MINAS GERAIS

VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Ministra
Presidente, assento a presença dos requisitos de cognoscibilidade da
presente ação, notadamente a legitimidade do Requerente e a adequação
da ação ajuizada.
O Requerente é partido político com representação no Congresso
Nacional, defluindo evidente a sua legitimidade conforme o art. 103, VIII,
CRFB. Recorde-se, ademais, que nos termos da jurisprudência desta
Corte, trata-se de hipótese de legitimação universal, que prescinde de
aferição de pertinência temática.
No que toca ao objeto impugnado, trata-se da expressão “ou a
queixa” do art. 92, §1º, I da Constituição do Estado de Minas Gerais, bem
como da atribuição de interpretação conforme à Constituição ao referido
dispositivo. Tratando-se de texto normativo estadual, adequado o
instrumento utilizado para a aferição de sua constitucionalidade (art. 102,
I, a, CRFB).
Dessa forma, preenchidos os requisitos formais, passo ao exame do
mérito da ação.

1 – PREMISSAS
1.1 – O CONVITE AO DEBATE E AO DIÁLOGO
Está em pauta a cognição e o debate sobre a constitucionalidade da
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exigência de autorização da Assembleia Legislativa para o
processamento de Governador de Estado por crime comum perante o
Superior Tribunal de Justiça, bem como os limites do poder constituinte
estadual sobre a matéria.
O desate desse nó passa, ao fim e ao cabo, pela compreensão da
nossa República e do Estado Democrático de Direito em que ela se
constitui (art. 1º, CRFB).
Mais do que isso, a complexidade ganha corpo à luz de dois
elementos indissociáveis por expressa escolha constitucional: República e
Federação (art. 1º, caput, e 60, §4º, I, CRFB). Ambos, frise-se, a serem
constantemente reconciliados e concretizados, em franco diálogo com a
concreta, mas nunca estanque, separação de Poderes (art. 2º, CRFB)
esquadrinhada pela Constituição.
Como é sabido, não se trata de temática desconhecida desta Corte,
tendo inclusive sido objeto de recentes decisões nas ADI 4.791, Rel. Min.
Teori Zavascki, e 4.792 e 4800, Rel. Min. Cármen Lúcia (DJe 23.04.2015),
todas elas julgadas na sessão de 12.02.2015.
Em deferência à colegialidade e aos precedentes que emanam do
Plenário, inteirei-me pormenorizadamente dos fundamentos lançados,
bem como dos debates naquela ocasião travados.
Da leitura dos acórdãos, porém, verifica-se nítida sinalização desta
Corte quanto à possibilidade de revisão da tese então prevalecente.
Como aduz o professor Conrado Hübner Mendes, “há algo moral e
politicamente relevante em uma decisão que expressa, sob qualquer
forma sutil que possa encontrar, o reconhecimento de sua potencial
reversibilidade no futuro (mesmo que não seja o caso de sua efetiva
revogação).” (Tradução livre de: “There is something morally and politically
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relevant in a decision that expresses, in whatevver subtle form it may find, the
awareness of its potential reversibility in the future (even if actual reversal turns
out no to be the case)”. MENDES, Conrado Hübner. Constitutional Courts
and Deliberative Democracy. Oxford: Oxford University Press, 2013. p. 139).
Em meu sentir, tal relevância se consubstancia sobremaneira no
convite ao diálogo. E a este chamamento específico, com a devida vênia
aos que entendem em sentido diverso, passo a responder neste voto.
É preciso, ainda, ter no horizonte a compreensão de que, na esteira
de Jack M. Balkin, mesmo que na materialidade se possa constatar haver
compromissos constitucionais ainda não completamente implementados
– aqui, Ministra Presidente e eminentes pares, a noção republicana, tão
necessária e tantas vezes apequenada - ou mesmo garantias que não
tenham se frutificado em práticas concretas, ainda assim é possível
proceder a uma leitura redentora da Constituição.
Como explica o professor de Yale, a redenção a que aduz dá-se no
sentido de uma mudança que realiza uma promessa do passado, ou seja,
mediante a qual a Constituição “torna-se aquilo que prometeu que seria, mas
nunca foi”, respondendo, assim, às constantes alterações circunstanciais e
temporais (BALKIN, Jack. M. Constitutional Redemption: Political Faith in
an Unjust World. Cambridge: Harvard University Press, 2011, p. 5-6).
É com base nessas considerações iniciais que enfrento as questões
postas nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, quais sejam, (i) a
alegada inconstitucionalidade da expressão “ou a queixa”, do art. 92, §1º,
I, da Constituição do Estado de Minas Gerais e (ii) o pedido de
interpretação conforme à Constituição ao art. 92, §1º, I, da referida
Constituição estadual.
Antes, verticalizo pontualmente a concretude a ser dada na hipótese
ao princípio republicano (art. 1º, caput, CRFB).
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1.2 – A REPÚBLICA E O REPUBLICANISMO
É preciso, na esteira de Fábio Konder Comparato, redescobrir o
espírito republicano, já enunciado e positivado no art. 1º da Constituição
da República (COMPARATO, Fábio Konder. Redescobrindo o Espírito
Republicano, Revista da AJURIS – Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul,
v. 32, n. 100, dez. 2005, p. 99-117).
Para além da oportuna discussão sobre as virtudes republicanas
esperadas daqueles que ocupam cargos públicos, tem-se que em sua
significação contemporânea (o republicanismo, em suas variadas
correntes), apresenta no mínimo um denominador comum. Na esteira da
boa síntese feita por Roberto Gargarella, este se desvela a partir de uma
concepção antitirânica e de reivindicação de liberdade para que os
cidadãos possam buscar seus próprios objetivos (GARGARELLA,
Roberto. As Teorias da Justiça depois de Rawls: um Breve Manual de
Filosofia Política. Tradução: Alonso Reis Freire. São Paulo: Martins
Fontes, 2008, p. 186 e ss.).
Pode-se compreender, assim, tanto na Filosofia quanto na Teoria
Política, a ideia de que a liberdade republicana não se confunde tão
somente com uma abstenção ou com a noção de não intervenção
ocasional.
Como bem posto por Frank Lovett:
“A concepção republicana de liberdade política visa a
capturar essa percepção [de que a liberdade política pode ser
melhor compreendida como uma espécie de relacionamento
estrutural que existe entre pessoas ou grupos, ao invés de um
evento contingente] tão diretamente quanto possível. Ela define
liberdade como uma espécie de independência estrutural –
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como a condição de não estar sujeito ao arbitrário ou
incontrolável poder de um senhor. Pettit, que mais do que
ninguém buscou desenvolver essa concepção republicana de
liberdade filosoficamente, coloca-a assim: uma pessoa ou grupo
goza de liberdade na medida que nenhuma outra pessoa ou
grupo tem ‘a capacidade de interferir arbitrariamente nos seus
assuntos’”.
(Tradução livre de “The republican conception of political
liberty aims to capture this insight [that political liberty might best
be understood as a sort of structural relationship that exists
between persons or groups, rather than as a contingent event]
as directly as possible. It defines freedom as a sort of structural
independence—as the condition of not being subject to the arbitrary
or uncontrolled power of a master. Pettit, who has done more than
anyone else to develop this republican conception of freedom
philosophically, puts it thus: a person or group enjoys freedom to the
extent that no other person or group has ‘the capacity to interfere in
their affairs on an arbitrary basis’” (LOVETT, Frank .
Republicanism In: Edward N. Zalta (Org.). The Stanford
Encyclopedia of Philosophy (Spring 2016 Edition). Stanford: The
Metaphysics Research Lab, 2016. Disponível online em: <
http://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/republicanis
m/>. Último acesso em em 23.11.2016; grifei)

Dessa forma, a noção de um cidadão livre, frise-se, em um Estado
com feição republicana e ancorado constitucionalmente no fundamento
maior da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CRFB) e na igualdade
que esta pressupõe (art. 5º, caput, CRFB), está atrelada também a uma
relevante dimensão intersubjetiva de reconhecimento de tal condição
pelos concidadãos e pelo Estado, em uma cultura de proteção dos direitos
fundamentais (GODOY, Miguel Gualano de. Constitucionalismo e
Democracia: uma leitura a partir de Carlos Santiago Nino e Roberto
Gargarella. São Paulo: Saraiva, 2012, pg. 63-64).
Trazida para a dimensão do exercício do poder pelo Estado, tem-se
5
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que talvez a principal contribuição do republicanismo resida na busca
de um desenho institucional adequado à divisão de Poderes
(consagrada em nossa Constituição republicana em seu art. 2º),
impedindo-se, com isso, o seu uso arbitrário ou irrefreável.
Quando se enlaçam ambas as perspectivas, é possível dizer, na
esteira de Philip Pettit, e especialmente naquilo que é relevante para a
presente ação e se refere à criminalização de condutas, que:
“O que importa para uma teoria republicana é que
ninguém tenha que depender da boa vontade dos demais para
poder exercer suas liberdade básicas e, particularmente, que
não se tenha que depender da boa vontade dos demais para
evitar as intrusivas incursões alheias que são consideradas
como crimes na maioria dos países”.
(Tradução livre de: “What matters in republican theory is that
no one has to depend on the goodwill of others for being able to
exercise their basic liberties and, in particular, that they do not have to
depend on the goodwill of others for avoiding the intrusive incursions
that get to count in most countries as crimes”. PETTIT, Philip.
Criminalization in Republican Theory. In: DUFF, R.A, FARMER,
L., MARSHALL, S.E., RENZO, M. e TADROS, V. (Org.).
Criminalization: The Political Morality of the Criminal Law.
Oxford: Oxford University Press, 2014, p. 132-150, p. 140; grifei)

Novamente merecem transcrição as precisas reflexões do professor
da Universidade de Princeton:
“A lição é de que [se nós desejamos evitar assumir uma
forma de dominação arbitrária] os instrumentos utilizados pelo
estado republicano devem ser, na medida do possível, não
manipuláveis. Desenhados para promover determinados fins
públicos, devem eles ser resistentes ao máximo a ser
empregados de uma forma arbitrária ou, talvez, seccional.
Ninguém,
indivíduo
ou
grupo,
deve
possuir
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discricionariedade sobre como os instrumentos serão
utilizados. Ninguém deve poder tomá-los para si: nem alguém
que seja completamente bondoso e zeloso pelo bem público,
nem, certamente, alguém que seja responsável por intervir na
vida de seus concidadãos em favor de seus próprios interesses
seccionais. As instituições e as iniciativas não devem permitir
a manipulação ao capricho individual de quem quer que seja.
(Tradução livre de: “The lesson is that [if we want to avoid
assuming an arbitrary dominating form] the instruments used by the
republican state should be, as far as possible, non-manipulable.
Designed to further certain public ends, they should be maximally
resistant to being deployed on an arbitrary, perhaps sectional, basis.
No one individual or group should have discretion in how the
instruments are used. No one should be able to take them into their
own hands: not someone who is entirely beneficent and publicspirited, and certainly not someone who is liable to interfere for their
own sectional ends in the lives of their fellow citizens. The
institutions and initiatives should not allow of manipulation at
anyone’s individual whim”. PETTIT, Philip. Republicanism: a
Theory of Freedom and Government. Oxford: Oxford
University Press, 1997. p. 173; grifei)

Ou seja, é relevante para se aferir a constitucionalidade da exigência
de autorização da Assembleia Legislativa para o processamento de
Governador de Estado por crime comum perante o Superior Tribunal de
Justiça, não apenas a redescoberta do princípio republicano, mas
averiguar a possibilidade de sua concreta redenção.
Isso tendo como norte a busca, na tessitura constitucional, de
elemento que seja apto a justificar, ou não, o afastamento, ainda que
temporário e com motivação exclusivamente política da Assembleia
Legislativa local, da jurisdição criminal em face de um cidadão alçado,
pelo sufrágio popular, à condição de Governador.
Refutável, pois, se mostra a autorização assemblear. Quatro são os
7
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argumentos que passo a expor nessa direção.

2 – DA INEXISTÊNCIA E IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGATORIEDADE DE
AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA O PROCESSAMENTO E
JULGAMENTO DO GOVERNADOR POR CRIME COMUM PERANTE O
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2.1 – Ausência de previsão expressa e inexistência de simetria
A Constituição da República de 1988 em nenhum de seus
dispositivos previu a exigência de autorização prévia da Assembleia
Legislativa para o processamento e julgamento do Governador de Estado
por crimes comuns perante o Superior Tribunal de Justiça. Não há, assim,
fundamento normativo-constitucional expresso que faculte aos Estados
possuírem em suas Constituições estaduais a exigência de autorização
prévia da Assembleia Legislativa para o processamento e julgamento
de Governador por crime comum perante o STJ. Tanto é assim que a
Constituição, quando dispõe sobre a competência do STJ para o
processamento e julgamento de Governadores por crime comum (art. 105,
I, a, CRFB), não exige a autorização prévia das Assembleias Legislativas
dos Estados.
Todavia, ainda assim, é recorrente a existência de previsão nas
Constituições estaduais de que o processamento e julgamento do
Governador por crime comum exige, previamente, autorização da
Assembleia Legislativa. Em geral tais previsões têm sido sustentadas sob
o argumento de seguimento ao assim denominado Princípio da Simetria.
Vale dizer, diversas Constituições estaduais estabeleceram ao Chefe do
Poder Executivo Estadual, de forma supostamente simétrica, as mesmas
regras de afastamento para processamento e julgamento por crime
comum do Presidente da República previstas no art. 51, I e no art. 86,
caput, §1º, I, ambos da Constituição da República.
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Se o princípio democrático que constitui nossa República (art. 1º,
caput, CRFB) se fundamenta e se concretiza no respeito ao voto popular, à
eleição direta dos representantes do povo, qualquer previsão de
afastamento do Presidente da República, tal como o disposto no art. 51, I
e no art. 86, caput, §1º, I, da Constituição, se afigura medida excepcional. E
como medida excepcional, é ela sempre prevista de forma expressa e
taxativa. Exceções, via de regra, não se inferem. Ao contrário, se preveem
expressamente. O afastamento do Presidente da República é medida
excepcional e, no caso de crime comum, seu processamento e julgamento
deverá ser precedido de autorização pela Câmara dos Deputados (art. 51,
I; art. 86, caput, §1º, I, CRFB). Tal exigência foi expressamente prevista
apenas para o Presidente da República, Vice-presidente e Ministros de
Estado, e para mais nenhum outro cargo público. E assim o foi em razão
das características e competências que moldam e constituem o cargo de
Presidente da República (e que não se verificam no cargo de Governador
de Estado).
O Presidente da República é Chefe de Governo e Chefe de Estado.
Sua ausência importa não apenas lacuna na direção e gestão do Estado
(Chefe de Governo), mas também ausência na representação do Estado
brasileiro perante a comunidade internacional, bem como falta de defesa
da soberania nacional (Chefe de Estado). Por essa razão, o afastamento do
Presidente da República para processamento e julgamento de crimes
comuns exige autorização prévia da Câmara dos Deputados (art. 51, I; art.
86, caput, §1º, I, CRFB). Afastar um Presidente significa, assim, afastar não
apenas o Chefe de Governo, responsável pela direção e gestão do Estado,
mas também afastar o Chefe de Estado, o responsável pela soberania
nacional, representante por excelência do Estado brasileiro perante os
demais países e organizações internacionais. Dada a gravidade do cargo e
das funções, o constituinte definiu que o afastamento de Presidente da
República por crime comum deve ser precedido de autorização da
Câmara dos Deputados. O mesmo, no entanto, não pode valer para o
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Governador, que exerce o cargo de direção e gestão do Estado federado.
Diante disso, o que se verifica é, portanto, a extensão indevida de uma
previsão excepcional válida para o Presidente da República e inexistente
e inaplicável ao Governador do Estado.
Sendo a exceção prevista de forma expressa, não pode ela ser
transladada como se regra fosse ou como se estivesse cumprindo a
suposta exigência de simetria para o Governador do Estado. Não há
qualquer simetria aqui a ser observada. Em outras palavras, sendo a
exceção prevista de forma expressa apenas para o Presidente da
República, deve seguir-se a regra, qual seja, a de impossibilidade de
extensão de tal previsão para outros ocupantes de cargo público, como os
Governadores dos Estados. As eventuais previsões nas Constituições
estaduais são, a despeito de se fundamentarem em suposto respeito ao
texto constitucional, evidente ofensa e usurpação das regras
constitucionais.
Ademais, como é sabido, este Tribunal em diversas oportunidades já
assentou a exclusividade do disposto no Art. 86, §§ 3º e 4º, CRFB, vale
dizer, a imunidade de prisão cautelar e a temporária irresponsabilidade por
atos estranhos ao exercício de suas funções tão somente ao ocupante do cargo
de Presidente da República, dada a relevância institucional do cargo.
Nesse sentido, igualmente afastou-se a aplicação analógica do
disposto no art. 51, I, CRFB, ao Governador de Estado quando diante de
pedido de prisão preventiva (como se colhe do precedente HC 102.210,
Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 06.05.2010).
Tratando-se o art. 51, I, CRFB, de cláusula que excepciona uma regra
geral prevista no sistema, qual seja, a ausência de condição de
procedibilidade política para o processamento de ação penal pública, é
preciso que se proceda a uma leitura do mencionado dispositivo à luz do
princípio republicano (art. 1º, caput, CRFB).

10
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13027577.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. EDSON FACHIN

Inteiro Teor do Acórdão - Página 20 de 267

ADI 5540 / MG

E nessa dimensão, verifica-se que essa regra excepcional tão somente
se justifica sob o ponto de vista republicano a partir da noção de que as
razões de sua instituição no texto constitucional são umbilicalmente
ligadas ao relacionamento que tais autoridades possuem com o
Presidente da República.
Conectam-se, assim, com a preservação de um relevante papel
institucional, e não criam, nessa dimensão específica, qualquer déficit que
afaste a esfera republicana e isonômica (art. 1º e 5º, caput, CRFB) de proteção
de que desfrutam todos os cidadãos. Ou seja, não correspondem a um
afastamento da intensidade da proteção penal de determinados bens
jurídicos.
Vale dizer, a ressalva constante no art. 51, I, CRFB, está conectada
com uma proteção do Presidente da República, não se revelando, de
qualquer modo, como um afastamento ilegítimo do regime geral de
responsabilização criminal e, nessa dimensão, dependente de uma prévia
manifestação de órgão político (Câmara dos Deputados).
O dispositivo previsto no art. 51, I, CRFB, portanto, serve para
resguardar o Presidente da República diante da lacuna existente em face
de eventuais crimes conexos praticados com as autoridades ali declinadas,
de modo a permitir o julgamento conjunto, tal como ocorre em caso de
julgamento de crime de responsabilidade pelo Senado Federal (art. 52, I,
CRFB).
Assim, a conclusão é de que tal dispositivo não comporta
interpretação extensiva aos Governadores de Estado, dada a ínsita
diferença entre entre tal previsão e aquela atribuída pela Constituição da
República ao Presidente.
Ademais, perceba-se, ainda, que o argumento da regularidade e
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continuidade das atividades no Estado diante do recebimento de ação
penal e afastamento do Governador há que ser igualmente rechaçado por
esta Corte. Isso se dá tendo em mira que, ao secundar a possibilidade de
prisão cautelar de Governador de Estado, assim o fez esta Corte porque,
para além de o disposto no Art. 86, §§ 3º e 4º, CRFB, ter sido previsto
expressamente para o Presidente da República, a própria Constituição
prevê agente que possa substituir o Governador regularmente em suas
atividades, qual seja, o Vice-Governador (art. 28, caput, CRFB), eleito com
ele conjuntamente.
Frise-se, por oportuno, que a compreensão acima exposta permite,
com a devida vênia de eventual entendimento em sentido contrário, que
se afaste a compreensão de que a modificação na ordem constitucional
realizada pela Emenda à Constituição 35/2001 limitar-se-ia aos
congressistas dado o menor impacto que o recebimento de denúncia
criminal em seu desfavor poderia gerar para regularidade da ordem
institucional. Isso porque efetivamente a Constituição previu, na figura
do Vice-governador, uma autoridade dotada das competências e da
legitimidade popular necessária para dar continuidade às atividade
ínsitas do Governador do Estado. Não há, portanto, diferença
significativa a legitimar tratamento diferenciado do ponto de vista
constitucional.
2.2 – Ofensa ao princípio republicano (art. 1º, caput, CRFB)
Afastado o argumento de suposta obediência à simetria, é de se
ressaltar que a exigência de autorização prévia da Assembleia Legislativa
para processamento e julgamento de Governador do Estado por crime
comum perante o STJ traz como consequência o congelamento de
qualquer tentativa de apuração judicial das eventuais responsabilizações
criminais dos Governadores por cometimento de crime comum. Tal
previsão afronta a accountability, a responsividade exigida dos gestores
públicos, ferindo, assim, o princípio republicano que erige nosso Estado
(art. 1º, caput, CRFB). O processamento e julgamento de Governador do
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Estado por crime comum já foi alçado à jurisdição especial do Superior
Tribunal de Justiça (art. 105, I, a, CRFB) para o fim de se evitar que a
persecução criminal contra o Governador esteja permeada por vícios ou
influências políticas regionais. Querer estabelecer, além dessa
prerrogativa, uma condição de procedibilidade não prevista pela
Constituição é estabelecer privilégio antirrepublicano.

2.3 – Ofensa à separação de Poderes (art. 2º, caput, CRFB) e à
competência privativa da União (art. 22, I, CRFB)
A exigência de autorização prévia de Assembleia Estadual para o
processamento e julgamento de Governador do Estado por crime comum
perante o STJ ofende ainda a separação de Poderes (art. 2º, caput, CRFB),
pois estabelece uma condição não prevista pela Constituição para o
exercício da jurisdição pelo Poder Judiciário. Vale dizer, o Superior
Tribunal de Justiça, órgão do Poder Judiciário, fica impedido de exercer
suas competências e funções até que se proceda à autorização prévia do
Poder Legislativo estadual. Esse tipo de restrição ao exercício da
jurisdição é sempre excepcional, devendo ser, assim, expresso pela
Constituição da República. A Constituição, no entanto, nada previu sobre
isso. Nesses casos, onde a Constituição foi silente, deixa-se claro que vale
a regra. Ou seja, se não há previsão constitucional de tal condição de
procedibilidade para o exercício da competência do STJ, não podem as
Constituições estaduais imporem tal requisito, sob pena de restrição não
prevista ou autorizada às competências do STJ. Admitir essa autorização
prévia seria aceitar que o Estado, um ente da federação, estabeleça
condição de procedibilidade para o exercício da jurisdição pelo STJ, órgão
do Poder Judiciário consistente em tribunal nacional, e não federal. Há,
assim, evidente ofensa à separação de Poderes (art. 2º, caput, CRFB).
Ademais disso, a previsão do estabelecimento de condição de
procedibilidade para o exercício da jurisdição penal pelo STJ consistiria
em norma processual, matéria de competência privativa da União (art. 22,
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I, CRFB) e impossível de ser prevista pelas Constituições estaduais.
2.4 Ofensa à igualdade (art. 5º, caput, CRFB)
Na “sala de máquinas” da Constituição, na feliz expressão cunhada
por Roberto Gargarella, redime-se o ideal republicano:
A via da democracia política, assim como a via da justiça
social, tem a Constituição como um de seus principais pontos
de referência, mas claramente não como o único.
Primeiramente, o constitucionalismo não pode ser levado a
cabo como se sua existência fosse independente da base
material sobre a qual se sustenta. Um constitucionalismo
igualitário [e, adicionaria, republicano], portanto, deve auxiliar
a desafiar, ao invés de fortalecer, o tipo de injustiças
(econômicas, sociais ou políticas) que ajudou a forjar. Nesse
sentido, é claro que reconectar a Constituição com o
igualitarismo requer, também, que este seja encorajado a entrar
na sala de máquinas da Constituição para romper radicalmente
um sistema representativo atualmente organizado para apartar
indivíduos e governantes, dando autonomia a estes ao invés
dos primeiros. Contra isso, deve-se promover um modelo de
organização institucional diferente, destinado a atar os cidadãos
aos seus governantes e permitir a comunicação entre eles de
maneira mais fluida (Tradução livre de: “El camino de la
democracia política, como el camino de la justicia social, tienen em la
Constitución a uno de sus mojones principales, pero claramente no al
único. Ante todo, el constitucionalismo no puede desempe~narse como
si su existencia fuera ajena a la base material sobre la que está
sostenido. Un constitucionalismo igualitario, por tanto, deve ayudar a
desafiar, em lugar de seguir reforzando, el tipo de injusticias
(económicas, sociales, políticas) que ayudó a forjar. En este sentido,
resulta claro que el reconectar a la Constitución com el igualitarismo
requiere, también, que el mismo se anime a ingresar a la ‘sala de
máquinas’ de la misma, para trastocar de modo radical un sistema
representativo hoy preparado para separar entre súbditos y
mandatarios, autonomizando a los últimos, em lugar de a los
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primeros. Frente a ello, debería promoverse un modelo de organización
institucional diferente, orientada a vincular a los ciudadanos com sus
mandatarios y permitir la comunicación entre ellos de manera más
fluida” GARGARELLA, Roberto. La sala de máquinas de la
Constitución: dos siglos de constitucionalismo em América
Latina (1810-2010). Buenos Aires: Katz Editores, 2014. p. 364).

Querer estabelecer tal condição de procedibilidade é alçar um sujeito
à condição de desigual, supostamente superior por ocupar relevante
cargo de representação, posição, no entanto, que deve(ria) ser antes de
tudo o de servidor público que é. A autorização prévia de Assembleias
estaduais para o processamento e julgamento de Governador do Estado
por crime comum perante o STJ é, assim, afronta cristalina à cláusula
geral de igualdade estabelecida no art. 5º, caput, da Constituição da
República.
Imperioso destacar que a Emenda à Constituição 35/2001 alterou a
redação do art. 53, §1º, CRFB, e aboliu a exigência de autorização prévia
das casas legislativas para o processamento e julgamento de deputados
federais e estaduais. O mesmo entendimento de valorização da igualdade
e accountability dos representantes do povo deve ser seguido em relação
aos Governadores, abandonando-se as exigências prévias que se
constituem em privilégios e restrições não autorizados pela Constituição.
À luz da conformação constitucional do devido processo legal (art.
5º, XXXV, LIV, LXXVIII, CRFB) bem se percebe, quando cotejada
conjuntamente com a igualdade (art. 5º, caput, CRFB) e, especialmente,
com o princípio republicano (art. 2º, CRFB) nos moldes delineados neste
voto, que a solução que tem sido adotada por esta Corte, qual seja, de não
fluir a prescrição criminal enquanto não houver a autorização assemblear
para o processamento da ação penal (a qual, recorde-se, deita raízes no
início da década de 1990, notadamente na Queixa-Crime 427, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 12.08.1992, no RE 153968, Tribunal
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Pleno, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 10.12.1993 e no RE 159230, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence), nada obstante, mostra-se
absolutamente insuficiente. Frise-se: insuficiente, não obstante seja a
única solução viável diante da compreensão até hoje prevalecente sobre a
higidez constitucional da autorização assemblear para processamento de
Governador de Estado por crime comum perante o STJ.
É preciso, portanto, superar os precedentes desta Corte na dimensão
de uma redenção republicana, vale dizer, cumprindo a promessa
republicana estampada no Art. 1º, caput, CRFB) diante dos reiterados e
vergonhosos casos de negligência deliberada pelas Assembleias
Legislativas estaduais, que têm sistematicamente se negado a deferir o
processamento dos Governadores de Estado.
Conclui-se, assim, pela exigência de interpretação conforme à
Constituição do art. 92, §1º, I, da Constituição do Estado de Minas Gerais
para que fique assentada a desnecessidade de autorização da Assembleia
Legislativa para o processamento e julgamento do Governador por crime
comum pelo STJ.

3 – A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E A
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO GOVERNADOR
POR CRIME COMUM PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: O ART.
92, §1º, I E A EXPRESSÃO “OU A QUEIXA”
Assentada a inconstitucionalidade da exigência de autorização da
Assembleia Legislativa para processamento do Governador por crime
comum perante o Superior Tribunal de Justiça, acertada foi a previsão da
Constituição do Estado de Minas Gerais ao não estabelecer tal previsão. É
de se verificar, todavia, a constitucionalidade da expressão “ou a queixa”,
do art. 92, §1º, I, da Constituição do Estado de Minas Gerais que assim
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dispõe:
Art. 92 – O Governador do Estado será submetido a processo e
julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça nos crimes comuns.
(…)
§1º – O Governador será suspenso de suas funções:
I – nos crimes comuns, se recebida a denúncia ou a queixa pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Sendo o afastamento do Governador medida grave, deve ele ser
realizado nos exatos termos em que a Constituição assim dispôs. A
redação do art. 105, I, a, da Constituição, ao estabelecer a competência do
Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar originariamente os
Governadores dos Estados por crime comum assim previu:
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar, originariamente:
a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito
Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos
Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos
Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais
Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os
membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do
Ministério Público da União que oficiem perante tribunais;

Se a Constituição se referiu a “crimes comuns” sem fazer qualquer
distinção, ou seja, sem fazer diferenciação entre crimes de ação penal
pública ou crimes de ação penal privada, o disposto no art. 92, §1º, I, da
Constituição do Estado de Minas Gerais tampouco o fez, prevendo o
afastamento do Governador no caso de recebimento de denúncia ou
queixa. Não há, assim, qualquer inconstitucionalidade na expressão “ou
queixa”, sendo esta consentânea com o disposto no art. 105, I, a, da
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Constituição.
4 – Conclusão
Diante disso, dou parcial procedência à presente Ação Direta de
Inconstitucionalidade para:
(i) dar interpretação conforme ao art. 92, §1º, I, da Constituição do
Estado de Minas Gerais, para consignar que não há necessidade de
autorização prévia da Assembleia Legislativa para o recebimento de
denúncia e instauração de ação penal contra Governador de Estado, por
crime comum, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça, no ato de
recebimento da denúncia ou no curso do processo, dispor,
fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas cautelares penais,
inclusive afastamento do cargo;
(ii) julgar improcedente o pedido de declaração de
inconstitucionalidade da expressão “ou queixa” do art. 92, §1º, I, da
Constituição do Estado de Minas Gerais.
Tese fixada neste julgamento: Não há necessidade de prévia
autorização da Assembleia Legislativa para o recebimento de denúncia
ou queixa e instauração de ação penal contra Governador de Estado, por
crime comum, cabendo ao STJ, no ato de recebimento ou no curso do
processo, dispor, fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas
cautelares penais, inclusive afastamento do cargo.
É como voto.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540 MINAS GERAIS
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente,
eu cumprimento, em primeiro lugar, o voto do eminente Ministro Luiz
Edson Fachin e passo pela densidade da exposição em relação à qual eu
estou de acordo em grande porção.
Eu recoloco a matéria. Está em discussão, Presidente, uma ação
direta de inconstitucionalidade cujo objeto é o seguinte dispositivo da
Constituição de Minas Gerais:
O Governador do Estado será submetido a processo e julgamento,
perante o Superior Tribunal de Justiça, nos crimes comuns.
Aqui apenas reproduziu o que já está na Constituição Federal.
Veio o § 1º, que tem a seguinte dicção:
O Governador será suspenso de suas funções:
I- nos crimes comuns, se recebida a denúncia ou a queixa pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, esse é o dispositivo que é objeto da discussão.
Quais são os pedidos, Presidente? O primeiro pedido é o de que se
declare a inconstitucionalidade da expressão "ou a queixa", para que se
assente que, no caso de recebimento de queixa, não se dê o afastamento
automático do Governador do Estado.
O segundo pedido é, Ministro Teori, o de interpretação conforme a
Constituição, para assentar que não há necessidade de autorização da
Assembleia Legislativa para recebimento da denúncia contra o
Governador relativamente a crimes objeto de ação penal pública.
Portanto, o segundo pedido é de interpretação conforme a Constituição,
para que se estabeleça não ser legítima a exigência de autorização prévia
da Assembleia Legislativa para se processar o Governador do Estado.
Eu acho que a ação é inequivocamente cabível, Presidente, de modo
que não vou gastar tempo e energia, e eu estou acompanhando o Relator
nesta admissão da ação. Assim, eu passo para o mérito, que é a questão
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da legitimidade ou não da exigência de autorização prévia.
Aqui, Presidente, é inequívoco que a jurisprudência do Supremo,
consolidada ao longo do tempo, é no sentido de ser legítima essa
exigência. Eu registro, penso, o primeiro precedente sob a Constituição de
1988, da lavra do eminente Ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, uma
decisão de 28 de março de 1994, em que o Tribunal validou esta exigência.
E, alguns anos depois, num julgamento em que o Relator para o
acórdão foi o eminente Ministro Celso de Mello, também foi reiterado
esse entendimento. Portanto, quando cheguei ao Tribunal esta era a
jurisprudência pacífica. Eu, no entanto, Presidente, manifestei algum grau
de inconformismo com essa jurisprudência e pedi vista de todos os casos
que entraram em pauta depois que eu estava no Tribunal. E pedi pauta,
como Vossa Excelência sabe, em junho do ano passado, devolvendo essas
vistas em dezembro. Como nós todos sabemos, o Plenário se encontra
assoberbado e só agora essa matéria vem a julgamento.
Eu gostaria de veicular aqui a posição que já havia antecipado de
superação dessa jurisprudência firmada pelo Supremo ao longo dos anos
e vou procurar expor as minhas razões, que, em parte, coincidem com as
do Ministro Luiz Edson Fachin.
O principal fundamento da orientação do Supremo, conduzido pelo
Ministro Pertence e depois pelo Ministro Celso de Mello, baseava-se no
princípio federativo e, particularmente, na questão da autonomia dos
Estados-Membros. Diz, Presidente, o artigo 25 da Constituição Federal,
Ministro Lewandowski:
"Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas
Constituições e leis que adotarem, observados os princípios
desta Constituição."

Desse artigo 25, a doutrina extrai três possibilidades: existem normas
que os Estados devem reproduzir obrigatoriamente; existem normas que
os Estados podem reproduzir facultativamente; e existem normas que os
Estados não podem reproduzir, porque estão proibidos de fazê-lo. As
normas de reprodução obrigatória são, dentre outras, os princípios
2
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sensíveis: democracia, república, os direitos fundamentais. As normas de
reprodução facultativa são normas que permitem um certo
experimentalismo democrático por parte dos Estados. O Supremo tem
jurisprudência, por exemplo, dizendo que eleição de Mesa de Assembleia
Legislativa não precisa seguir o modelo federal.
O que nos interessa aqui são as normas de reprodução proibida,
aquelas em que a Constituição institui, ela própria, uma exceção a algum
daqueles princípios fundamentais por ela enunciados. Então - para colher
na própria jurisprudência do Supremo -, desrespeita o princípio da
separação de Poderes, segundo o Supremo, a legislação estadual prevê:
para a escolha de Desembargadores, o mesmo critério que a Constituição
Federal prevê para a escolha de Ministros dos Tribunais Superiores, com
primazia do Chefe do Executivo. O Supremo considerou isso
inconstitucional, e com toda a razão. Portanto, salvo o caso de ingresso
pelo quinto, a escolha se dá por promoção dentro da carreira e escolha do
Tribunal.
O Supremo declarou inconstitucional a previsão que ampliava o
poder do Governador, porque violava norma de reprodução obrigatória
da separação de Poderes. E o Supremo, em reverência ao princípio
republicano, também considerou de reprodução proibida as normas do
artigo 86, III e IV, da Constituição Federal, que são aquelas que preveem
que o Presidente da República só pode ser preso depois da decisão
condenatória e só pode ser processado por fatos praticados no exercício
do cargo. O Supremo também entendeu que, por significarem exceção ao
princípio republicano, não podiam ser reproduzidas pelos Estados.
E eu penso, Presidente e caros Pares, que nós estamos aqui diante da
mesma situação. Temos uma exceção ao princípio republicano que não
pode ser replicada pelos Estados, aqui, em total linha de concordância
com o voto do Ministro Luiz Edson Fachin.
O Estado brasileiro, o Estado Constitucional brasileiro se assenta
sobre um tripé: democracia, república e federação. A república significa
eletividade dos governantes, temporariedade dos mandatos e
responsabilidade dos agentes públicos.
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O que há de interessante nessa discussão, como em outras - e já
temos observado isso aqui -, é que há, com frequência, no Brasil, uma
tensão entre o princípio republicano e o princípio federativo, o que,
muitas vezes, faz com que o Supremo produza uma jurisprudência
centralizadora.
Nós ponderamos, com frequência, república e federação, porque,
muitas vezes, mais federação significa menos república, por força do
poder oligárquico das lideranças estaduais; e, evidentemente, mais
república significa mais centralização.
Ponderar, que é o que se tem que fazer aqui entre república e
federação, é atribuir pesos a valores, princípios ou direitos. E, na
jurisprudência vigorante até aqui, o Supremo atribuiu maior peso ao
princípio federativo do que ao princípio republicano, validando essa
previsão da autorização prévia nas Constituições Estaduais.
Mas eu acho que, nesta matéria, como já aconteceu em outras,
ocorreu aqui uma verdadeira mutação constitucional. Eu entendo que as
mutações constitucionais ocorrem quando uma jurisprudência firme do
Supremo precisa ser alterada por uma de três razões: ou ocorreu uma
mudança na percepção do direito aplicado; ou ocorreu uma mudança na
realidade de fato; ou, por força das consequências práticas e negativas de
uma determinada linha de interpretação. E eu penso que essas três
situações que justificam a mutação constitucional estão presentes aqui:
mudou a percepção do Direito, mudou a realidade fática e houve efeitos
extremamente negativos decorrentes da jurisprudência que nós
firmamos.
Como eu observei anteriormente, a ideia de responsabilidade
política do governante está no núcleo essencial do princípio republicano.
No entanto, na prática, a exigência de autorização prévia conduziu à
impossibilidade, no mundo real, de responsabilização política dos
governadores, em qualquer hipótese.
E aqui, Presidente, e eu acho que o moderno Direito, em geral, e
constitucional, em particular, não pode prescindir de dados e pesquisa
empírica. Eu oficiei, nos casos em que havia pedido vista, ao Superior
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Tribunal de Justiça para que me informasse quantos pedidos de
autorização haviam sido expedidos e quantos haviam sido deferidos;
para que soubéssemos.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vinte e sete a um!
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Pior! A
informação que recebi, firmada pelo Presidente do Superior Tribunal de
Justiça, na época, o Ministro Francisco Falcão, é a de que foram
formulados cinquenta e dois pedidos de autorização. Detalhe importante:
trinta e seis desses pedidos não foram sequer respondidos. A Assembleia
Legislativa nem se deu ao trabalho. Quinze desses pedidos foram
negados. E houve uma autorização para instauração de ação penal contra
o Governador. Portanto, em cinquenta e duas ações penais, que se
pretendeu instaurar em face de governadores de Estado, só uma teve
curso. A estatística vem desde de 20 de dezembro de 2003.
Eu penso que esses números confirmam a intuição que eu tinha - e
penso que outros Colegas tinham - de que a autorização prévia no âmbito
dos
Estados-membros
serve
a
propósitos
chapadamente
antirrepublicanos, para utilizar uma expressão a gosto do Ministro
Sepúlveda Pertence, um dos maiores que já passaram por aqui.
A esse propósito, o Ministro aposentado Sepúlveda Pertence oferece
um parecer, nesse caso, em que expõe as razões pelas quais ele sustenta a
legitimidade da exigência de autorização legislativa. E Sua Excelência,
coerentemente, sustenta a mesma posição que sustentava quando era
Ministro deste Tribunal, e, portanto, Sua Excelência não mudou de lado.
Penso, todavia, que a história, o Direito e a razão é que mudaram de lado,
neste caso.
E sou convencido, dessa forma - e aqui na mesma linha do eminente
Relator -, que o princípio republicano é norma de reprodução obrigatória
pelos Estados-membros, e a exigência de autorização legislativa prévia
para instauração de ação contra o Chefe do Executivo só é prevista na
Constituição Federal para o Presidente da República. E, por se tratar de
uma exceção ao princípio republicano, feita pela Constituição Federal
sem estendê-la aos Estados, penso que os Estados não podem
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legitimamente adotar essa exigência.
Assim, considero inconstitucional a exigência de autorização prévia
pela Assembleia Legislativa para instauração de ação penal contra o
governador de Estado, por violação ao princípio republicano e também
por violação ao princípio da separação de Poderes, na medida em que
condiciona a atuação do Poder Judiciário a um ato e vontade política de
outro Poder, sem previsão na Constituição Federal.
Dessa forma, até aqui, Presidente, embora estejamos modificando
uma duradoura jurisprudência do Supremo, estou acompanhando, na
conclusão, a posição do Ministro Edson Fachin.
Tenho não propriamente uma divergência, apenas uma parcial.
Enfrento um tópico que me parece indispensável de ser enfrentado,
porque acho que é uma consequência natural e necessária da premissa
que nós estabelecemos: a questão da legitimidade ou não da previsão do
afastamento automático do Governador do Estado após o recebimento da
denúncia.
No modelo federal, no modelo instituído pela Constituição Federal,
quando o Supremo Tribunal Federal recebe a denúncia contra o
Presidente da República por crime comum, no momento do recebimento
da denúncia, o Presidente da República fica suspenso da sua função.
Porém, no caso do Presidente da República, antes do recebimento da
denúncia, é preciso que haja uma autorização prévia, uma
admissibilidade prévia feita pela Câmara dos Deputados. Diz o art. 86 da
Constituição Federal:
"Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da
República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele
submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal,
nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos
crimes de responsabilidade".

E diz o § 1º:
§ 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções:
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I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou
queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal; (...)".

Portanto, como eu disse, no plano federal, a suspensão do
Presidente, o afastamento do Presidente do exercício não é automático;
ele depende de um juízo prévio de admissibilidade da acusação pela Casa
legislativa.
Estou sustentando, e o eminente Ministro Luiz Edson Fachin
também sustentou que, no plano estadual, não é legítima essa exigência
de autorização prévia. Portanto, não há um juízo prévio anterior à
instauração de ação penal contra o Governador do Estado; e, assim, se
não há um juízo prévio, o simples recebimento da denúncia não pode
importar no afastamento automático do Governador do Estado, uma vez
que isso violaria o princípio democrático, porque o mandatário, eleito por
voto popular, será suspenso do cargo pelo simples recebimento de uma
denúncia que, em rigor, não precisa sequer ser fundamentada. O
recebimento da denúncia - aqui no Supremo é até um ato um pouco mais
complexo -, como regra, é um ato singelíssimo, em que apenas se faz um
juízo de plausibilidade da acusação e se aplica a regra in dubio pro
societate, e não pro reo. Portanto, não acho que seja razoável o afastamento
automático do Governador do Estado pelo simples recebimento de uma
denúncia.
O próprio Supremo já entendeu, em acórdão da lavra da eminente
Presidente, no Habeas Corpus nº 101.971, o seguinte:
"É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no
sentido de que o ato judicial que formaliza o recebimento da
denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica nem
se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da
Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de
admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e
conveniente a sua motivação, não reclama, contudo,
fundamentação."
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Portanto, o simples recebimento da denúncia, que nem precisa de
fundamentação, não pode importar automaticamente no afastamento do
Governador.
Agora, se houver motivo para afastá-lo, eu penso que a decisão
judicial, a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, pode afastar, só
não pode ser automático. Mas, o próprio Código de Processo Penal prevê,
como medida cautelar alternativa à pena de prisão, a suspensão do
exercício de função pública, como prevê até a prisão preventiva do
Governador, e o Supremo já admitiu. Portanto, não é que o Governador
não possa ser afastado, acho que pode - em certos casos, até deve -, mas
não automaticamente pelo recebimento da denúncia, mas por uma
demonstração fundamentada de que, naquele caso, por razão 'a', 'b' ou 'c',
justifica-se o afastamento, porém com uma fundamentação específica.
Portanto, eu considero inconstitucional a previsão do afastamento
automático. E, Presidente, não vejo dificuldade em pronunciar essa
consequência, porque o pedido na ação é que interpretemos, conforme à
Constituição de Minas, para dizer que não é legítima a exigência de
autorização prévia. Eu estou acolhendo esse pedido, contudo, considero
que a consequência natural e necessária de acolher esse pedido é declarar
a inconstitucionalidade de afastamento automático, porque julgo
incompatível com a Constituição Federal afastar-se automaticamente um
agente público eleito, pelo simples recebimento da denúncia. Acho que
pode ser afastado por uma decisão fundamentada que demonstre, por
exemplo, que, no cargo, vá atrapalhar a investigação ou produzir
qualquer outra conduta incompatível com o bom andamento do processo.
Presidente, talvez seja até difícil dizer que meu voto diverge do voto
do Ministro Fachin, porque Sua Excelência não enfrentou essa questão,
abordou por outro ângulo, mas considero parte essencial do meu voto,
porque é uma consequência inarredável da premissa que estabeleci
quando acolhi o pedido de inconstitucionalidade da exigência de
autorização prévia.
Portanto, se essa ideia que estou propondo avançar, redigirei a
minha tese de uma forma um pouco mais analítica. Mas já estou
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julgando procedente, em parte, o pedido para:
1. Interpretar, conforme a Constituição Federal, a Constituição do
Estado de Minas Gerais, para afirmar que não é legítima a exigência de
autorização prévia para a instauração de ação penal contra o Governador
de Estado; e
2. Para declarar a inconstitucionalidade integral do inciso I do § 1º
do artigo 92 da Constituição do Estado de Minas.
E a minha tese de julgamento, Presidente - apenas porque resume a
minha posição -, a ser submetida ao final, se essas ideias prevalecerem, é
a seguinte:
É inconstitucional norma da Constituição estadual que
condicione a instauração de ação penal contra Governador de
Estado à autorização prévia da Assembleia Legislativa, ou que
preveja a suspensão automática do governador das suas
funções pela mera aceitação de denúncia ou queixa-crime.

Talvez aqui eu gostasse de acrescentar, embora isso seja possível por
decisão fundamentada do Tribunal, mas, se a esse ponto chegarmos,
Presidente, eu redigirei a tese.
Portanto, cumprimentando uma vez mais o eminente Ministro Luiz
Edson Fachin, acompanhando-o na maior porção do seu voto, é assim
que me pronuncio.
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VISTA

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Senhora
Presidente, todos os precedentes do Supremo que nós temos a respeito dessa
questão relacionada à necessidade ou à exigência de prévia aprovação da
Assembleia Legislativa para processar governador dizem respeito a dispositivos
de Constituições estaduais que preveem essa exigência. E, em todos os casos, o
Tribunal, até hoje, considerou que essa é uma exigência legítima da Constituição.
Não há precedente no Tribunal - e este é o primeiro caso que
nós estamos enfrentando - de situação em que a Constituição estadual não prevê
essa exigência. E, pelo que se colhe dos autos, essa não previsão foi deliberada do
Constituinte do Estado. O Constituinte do Estado deliberou afastar essa exigência.
Portanto, o que nós temos de decidir aqui é se essa exigência de previsão em
Constituição estadual é uma exigência que decorre de uma reprodução
obrigatória do Sistema Federal, previsto para o Presidente da República; se é uma
reprodução permitida, embora não obrigatória; ou se é uma exigência proibida,
conforme acabaram de sustentar os votos do Ministro-Relator e do Ministro Luís
Roberto Barroso. Então, essa é a primeira grande questão que está na base deste
julgamento.
Mas tem uma segunda e necessária questão, que nós temos de
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enfrentar neste caso, que agora foi apontada corretamente pelo Ministro Luís
Roberto Barroso. Talvez seja até a questão mais importante do ponto de vista das
suas consequências e da autonomia dos Estados, que é a questão da suspensão do
cargo. Aqui nós temos uma série de situações. Primeiro esta: vai se suspender do
cargo, como está previsto na Constituição de Minas, o governador do Estado por
ter cometido uma simples contravenção penal, por exemplo; ou vai se suspender
do cargo um governador do Estado que cometeu uma infração penal qualquer pode até ser um delito de acidente de trânsito -, antes do mandato, e que é
processado no curso do mandato, vai se suspender automaticamente?
E há uma terceira gama de problemas que eu vejo importantes
aqui. Até hoje, toda jurisprudência do Supremo, como eu disse, foi no sentido de
legitimar normas de Assembleias Legislativas dos Estados que preveem essa
exigência. E o Supremo fez isso no julgamento de ações diretas de
inconstitucionalidade. Essas decisões em ação direta de inconstitucionalidade,
como nós sabemos, são insusceptíveis de rescisão. É uma preocupação do ponto
de vista prático, a mim, importantíssima, sob pena de nós estabelecermos, daqui
pra frente, situações de Assembleias Legislativas que preveem essa exigência, por
decisão do Supremo, irrescindível - nós teríamos que encontrar uma fórmula, se
for o caso, de ajustar -, e nós teríamos Constituições dos Estados em que
declararíamos a inconstitucionalidade dessa exigência. Quer dizer, nós teríamos,
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daqui pra frente, uma situação federativa absolutamente disforme do ponto de
vista da sua normatização sobre a matéria.
Eu confesso que tenho muitas dúvidas sobre isso, portanto,
vou pedir vista para examinar.

Publicado sem revisão.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540 MINAS GERAIS
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, há um
certo conforto – é o sentimento que nutro nesta hora – porque, quando a
matéria chegou ao Plenário, pela primeira vez, revelei perplexidade, mas
fui voz isolada quando concluí que não se poderia transportar, para Carta
estadual, a regra relativa à licença própria ao Chefe de Governo Federal,
ao Chefe de Estado, ao Presidente da República.
Votei nesse sentido. Vindo outros processos, reiterei a óptica
exteriorizada anteriormente. Formulou pedido de vista o ministro Luís
Roberto Barroso, o que implicou certa esperança quanto ao reexame do
tema, quanto à evolução do Supremo, considerada a ilustrada maioria.
Digo triste país; triste país em que Governadores de unidades da
Federação precisam de blindagem – e precisam de blindagem política –
tendo em conta possível persecução criminal.
Em 2009, publiquei artigo veiculado na Folha de São Paulo, com o
título “Inconstitucionalidade da Licença para ter-se o curso de processocrime contra Governador de Estado”.
Nesse artigo, ressaltei:
"Não fosse o fato de o chefe do Executivo local contar com
bancada na Assembleia – que, assim, dificilmente concede a
licença, manietando o Ministério Público e o Judiciário –, a
condição de procedibilidade ora examinada resulta em
interferência indevida de um Poder – no caso, o Poder
Legislativo estadual – "em outro e, o que é pior, com
entrelaçamento extravagante."

Ou seja, pode – a prevalecer a óptica deste Plenário até aqui – um
órgão político obstaculizar a atuação do Ministério Público Federal, ou a
atuação do Ministério Público estadual – se se tratar, como ressaltado da
tribuna, de prefeito –, e a de um Tribunal Superior da República, o
Superior Tribunal de Justiça.
Estava desatualizado em relação aos números de pedido de licença e
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ao implemento dessas licenças. No tocante ao implemento, o número que
anotei se mostra correto. Somente houve uma licença – relativa a um exGovernador do Estado de Rondônia.
Mas trouxe o ministro Luís Roberto Barroso outros dados,
considerada pesquisa, garimpagem implementada a partir de 20 de
dezembro de 2003, e ofício do ex-Presidente do Superior Tribunal de
Justiça, o Ministro Falcão. Segundo tais dados, aquele Tribunal pediu,
nada menos, nada mais – e pelo jeito claudicam muito os Governadores –,
57 licenças para processar Governadores. E, relativamente a um bom
número desses pedidos, verificou-se algo que se verificava no passado,
quando o Supremo pedia à Câmara dos Deputados licença para processar
deputado federal: 36 ofícios originários – pasmem – do Superior Tribunal
de Justiça não mereceram resposta das Assembleias Legislativas; em 11,
peremptoriamente, negou-se a licença.
Presidente, não estamos apreciando, porque não poderíamos fazê-lo,
a constitucionalidade, ou não, do disposto nos artigos 51, inciso I, e 86, §
1º, inciso I, da Constituição Federal. E não poderíamos fazê-lo, porque os
dispositivos são os primitivos da Carta de 1988, promulgados pelo Poder
Constituinte originário.
Também não se pode cogitar, porque não se tem dispositivo sensível
à Federação, de simetria. A concluir que há simetria, considerada a
regência relativamente ao Presidente da República, ter-se-á também de
assim proceder quanto ao preceito a vedar a prisão do Presidente da
República. Ter-se-á e, do mesmo modo, quanto à imunidade parcial,
prevista na Carta, relativa ao Presidente da República, no que, durante o
mandato, não pode ser processado por crimes anteriores à posse no
cargo.
Qual é o objetivo, então, desta ação direta de inconstitucionalidade?
Devemos fazer justiça ao subscritor da peça inicial – creio ter sido o
ilustre advogado e professor que esteve na tribuna. O objetivo é único:
que o Supremo se pronuncie, à luz da Constituição Federal, sobre a
higidez do artigo 92, § 1º, inciso I, da Constituição do Estado de Minas
Gerais. E, se formos a esse dispositivo, veremos que é totalmente silente
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no tocante à necessidade da licença. Leio-o, para efeito de documentação
em voto:
Art. – 92 O Governador do Estado será submetido a
processo e julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça
nos crimes comuns.
§ 1º – O Governador será suspenso de suas funções:
I – nos crimes comuns, se recebida a denúncia ou a queixa
pelo Superior Tribunal de Justiça; e
II – nos crimes de responsabilidade, se admitida a
acusação e instaurado o processo, pela Assembleia Legislativa.

Não bastasse o silêncio eloquente quanto ao alcance desse preceito,
tem-se que, no artigo 62 da mesma Constituição do Estado de Minas
Gerais, previu-se autorização a ser dada pela Assembleia do Estado, mas
autorização de 2/3 dos integrantes da Assembleia para instauração de
processo contra o Governador e o Vice-Governador do Estado, nos crimes
de responsabilidade. A interpretação sistemática revela que houve
tratamento diverso das matérias. Relativamente aos crimes de
responsabilidade, há necessidade de autorização da Assembleia; no
tocante aos crimes comuns, não há.
Podemos, sem fugir à boa técnica que deve imperar, considerados os
pronunciamentos do Supremo, cogitar de interpretação conforme? Volto
ao parecer da Procuradoria-Geral da República para responder de forma
negativa. Descabe a interpretação conforme, porque implica declarar
inconstitucional o preceito no que viabilize certo enfoque. E o artigo 92
não viabiliza duplo enfoque. Não versa nada sobre a licença. Ao
contrário, como ressaltei, consubstancia silêncio eloquente.
Mas há mais: e vou me valer do parecer da Procuradoria-Geral da
República. À folha 10 desse parecer, houve a transcrição do voto vencido
de um grande juiz do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Herman
Benjamin. E, nesse voto vencido, depois de Sua Excelência fazer pesquisa
quanto à tramitação do projeto que resultou na Constituição do Estado de
Minas Gerais, Sua Excelência deixou consignado:
3
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"5. A Constituição do Estado de Minas Gerais afasta
expressamente a necessidade de prévia licença da Casa
Legislativa para o desencadeamento de Ação Penal contra o
Governador do Estado. E a omissão de dispositivo de tal
natureza não decorreu de deficiente técnica legislativa ou de
descuido. A matéria foi amplamente debatida pelo constituinte
derivado-decorrente local e objeto de três Emendas
Modificativas que alteravam a redação original, tendo
prevalecido a Emenda Modificativa 1564-4, que conferiu a atual
redação do artigo 92 da Carta Estadual.
6. A primeira Emenda Modificativa, de número 0676-9,
propunha que a acusação fosse admitida pela maioria simples
da Assembléia. A segunda , 2189-0, estipulava que a acusação
fosse admitida pela maioria absoluta dos Deputados, em
escrutínio secreto. A terceira, e que foi escolhida pelos
deputados constituintes, depois de amplo debate, foi a citada
Emenda Modificativa 1564-4, de autoria da Deputada Sandra
Starling, que justificou a proposta argumentando ser
apropriado que o recebimento da denúncia contra o
Governador ficasse a cargo de tribunal (...)" - e aí vem o trecho
mais importante que ele fez questão, o Juiz Hermam Benjamim
de colocar entre aspas, porque retirou dos anais da Assembléia
(...) - "independente das injunções políticas naturais do sistema
presidencialista.”

Jorge Miranda afirma – citado no parecer da Procuradoria-Geral da
República – que interpretação conforme é técnica alusiva ao controle de
constitucionalidade. E, no caso, surge impróprio controle de
constitucionalidade do inexistente.
Não cabe ir adiante, conforme ressaltado pelo parecer da
Procuradoria-Geral da República, sob pena de nos transformarmos em
órgão simplesmente consultivo e querermos, de qualquer forma,
consertar – com "s" e com "c" – esse imenso Brasil.
Não há também – e concordo mais uma vez com o Procurador-Geral
4
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da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros – como
transmutar esta ação direta de inconstitucionalidade – mesmo porque não
houve pedido – em ação declaratória de constitucionalidade.
Se formos à alínea "a" do inciso I do artigo 102, veremos que esse
dispositivo constitucional é de clareza solar ao revelar que:
"a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo federal ou estadual (...)" - aí há a previsão das duas
espécies de ato normativo: federal ou estadual - "(...) e a ação
declaratória de constitucionalidade, objeto de lei ou ato
normativo federal."

Quanto à declaratória de constitucionalidade, não se repetiu – e isso
ocorreu em um único preceito – o previsto, sob o ângulo do objeto,
relativamente à ação direta de inconstitucionalidade. Vale dizer, não cabe
– como consignado pelo Procurador-Geral da República – ação
declaratória de constitucionalidade contra ato ou lei estadual, ao
contrário da ação direta de inconstitucionalidade.
De qualquer forma, tem-se – por estarmos jungidos a ele – o
obstáculo
da
inexistência
de
pedido
para
declarar-se
a
constitucionalidade do preceito. Creio que o DEM, o partido que
formalizou a ação direta de inconstitucionalidade, se existente preceito no
artigo 92 da Carta estadual exigindo a licença para a persecução criminal
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não formalizaria pedido para
ser declarado constitucional.
Ante esse contexto, deixando mais uma vez a minha compreensão
sobre a impossibilidade de ter-se, em Carta estadual, a previsão de licença
para Governador de Estado ser processado, julgo improcedentes os
pedidos formalizados.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540 MINAS GERAIS
OBSERVAÇÃO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Não
vou antecipar voto, também aguardando o pedido de vista do Ministro
Teori, mas queria apenas, neste caso, fazer brevíssima observação, antes
de suspender a Sessão, por causa de algumas considerações que foram
feitas, inclusive pelo Ministro que pede vista.
E o Ministro Roberto Barroso foi muito feliz ao afirmar que o que
nós tínhamos julgado até então eram normas constitucionais que traziam
a previsão, repetindo a Constituição da República, da necessidade, para
crimes comuns também, dessa autorização prévia.
Então, este é um caso que difere dos demais, porque aqui não se tem
essa mesma dinâmica, e neste caso não se pode dizer que é nem silêncio
eloquente, porque houve debate na Constituinte Estadual sobre isso.
Então, não se quis dizer ou deixar de dizer algo, não é que não se tenha
afirmado.
Aqui nós temos um quadro, no qual, talvez, o ponto central seja o
exercício da autonomia pelo Estado, ao elaborar suas normas
constitucionais estaduais, se se pode adotar um padrão idêntico de
procedimento, não de processo, que não seria dele, ou se pode adotar
procedimento que, não sendo de repetição obrigatória, poderia realmente
ser de escolha do Constituinte Estadual, o que, aliás, acho que foi muito
bem realçado pelos três votos que foram proferidos.
Estou fazendo esta observação, Ministro Teori, e tenho voto pronto,
mas vou aguardar, como faço, e tenho a convicção firmada, claro, ouvirei,
pode ser que até me surpreenda, tenha algo que me faça trazer qualquer
observação, ou até a sustentação, porque foram citados precedentes,
alguns, como lembrou agora o Ministro Marco Aurélio, de que ele foi
Relator, ou ficou Redator para o acórdão, e da minha relatoria. Não. O
que nós julgamos foi, como nos casos a que se referiu o Ministro Roberto
Barroso, cuja vista ele já liberou, exatamente naquele sentido, uma norma
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da Constituição estadual reproduziu em seu texto exigência feita numa
outra característica para um sistema específico de Presidência da
República. E aqui, não. Aqui o constituinte - e nos nossos precedentes afirmou exatamente isto: o estadual, no exercício do seu Poder
Constituinte derivado decorrente, pode ou não, atuar ou é espaço de
Federação... pode o constituinte estadual adotar procedimento diverso do
federal e deixar de fazer essa exigência.
Então, isso me parece necessário salientar, porque, nesta matéria,
deste foco, com este objeto, não participei de julgamento aqui, pelo menos
neste sentido.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência me
permite?
Ressalto dois aspectos: além das emendas modificativas, que
tramitaram e foram refutadas, tem-se, na própria Constituição estadual,
tratamento diferenciado, conforme se cuide de crime comum ou de
responsabilidade, exigindo-se a licença de 2/3 dos integrantes da
Assembleia, relativamente a esse último. Sobre a jurisprudência,
concordo com o ministro Luís Roberto Barroso. Está na hora de
evoluirmos. Ficou sedimentada contra voz única, a minha, no Plenário
do Supremo. Tanto assim que o ministro Dias Toffoli – se não estiver
errado e Sua Excelência pode me corrigir – trouxe a matéria em lista,
muito embora se tratasse de processo objetivo, para o Tribunal confirmar
apenas os precedentes.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Mas
dentro daquilo que o Ministro Roberto Barroso enfatizou: essa
reprodução é inconstitucional? A questão era essa. E por isso é que o
Ministro Roberto Barroso foi muito feliz ao dizer: não, aqui nós temos um
leque maior que pode agora resolver a questão em variados aspectos.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Muito embora não
haja previsão na Constituição estadual da necessidade de licença. Ao
contrário, a tentativa de inserção da exigência da licença foi refutada.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Exatamente o que estou dizendo. Talvez não esteja sendo clara, Ministro,
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no sentido de que nós tínhamos discutido os casos em que havia
exigência e, neste caso, a norma é diferente: ela retira a necessidade dessa
exigência. É exatamente isso que estou afirmando.
Dentro disso, e só pra terminar, porque não quero antecipar voto,
mas não queria deixar de fazer essas observações, uma vez que foi até
citado na Tribuna precedente meu, o que nós dizíamos, como
fundamento, nos precedentes, era que, primeiro, não havia
inconstitucionalidade de uma norma constitucional estadual reproduzir,
porque, ainda que ela fosse ou não obrigatória, ela não contrariaria norma
constitucional nacional. Segundo, não significava que nós estávamos
discutindo se não poderia inovar- isto não foi aventado, como o Ministro
Roberto Barroso trouxe aqui agora. Terceiro, o princípio republicano dá
como melhor interpretação adotar-se aquilo que a Constituição mineira
chegou a discutir exatamente para dar concretude a esse princípio. E o
que o Ministro Barroso agora traz, e este é um ponto realmente novo:
seria proibido reproduzir, uma vez que, para o cenário federal, haveria
uma configuração muito diferenciada? Então, são outros os pontos que se
trazem.
Mas o que queria enfatizar era apenas isso: na minha compreensão,
o que nós temos aqui é a necessidade de conjugar o espaço de autonomia
administrativa prevista na Constituição, como próprio da Federação,
artigos 1º, 18 e 25.
No caso da Constituinte mineira, atuou como consultor, em 89,
talvez o maior constitucionalista mineiro dos últimos tempos, Raul
Machado Horta. Num outro ponto, ele vai muito mais longe: ele admitiu
nessa Constituinte, na discussão dessa Constituinte, num parecer, um
parecer dele, e um parecer do Professor Afonso Arinos de Melo Franco, a
possibilidade, até, de se adotar o parlamentarismo no Estado.
Claro, a Constituinte mineira não deixou de se debruçar sobre esse
tema e isto é importante, acho, para que agora a gente tenha em mente
não o querer do Constituinte, mas o querer da Constituição, num sistema
que tem, no artigo 92, essa previsão e, no artigo 62, a repetição de que é só
para crimes de responsabilidade, que dá competência à Assembleia;
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porque senão, nós teríamos tirado daqui, mas deixado em outro ponto da
Constituição. Mas, enfim, só antecipei esse dado.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Senhora Presidente, eu
vejo que o meu pedido de vista foi muito apropriado.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Muito oportuno, muito.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Porque, pelo que eu
estou sentindo da manifestação de Vossa Excelência, Vossa Excelência
está abrindo uma outra fonte, porque os três votos até agora proferidos
foram no sentido de que é proibida essa exigência. Vossa Excelência,
aparentemente, está abrindo uma segunda opção de interpretação, a de
essa reprodução não é proibida; não é obrigatória, mas não é proibida.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Estou expondo isso, porque não quero votar.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Mas a gente o sabe
ouvir entrelinhas.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Pois
é, Vossa Excelência é gaúcho e consegue ouvir, nas entrelinhas, um
mineiro. Os mineiros de hoje em dia ficaram mais fáceis de serem
compreendidos.
Mas digo, porque, neste caso específico, houve debate. Então, ainda
que seja só um elemento histórico, claro, como disse aqui, neste Plenário,
o Ministro Aliomar Baleeiro: o juiz não é psiquiatra para saber o que
passou pela cabeça do Constituinte, logo não pode interpretar segundo o
que passou pela cabeça dele; mas é um elemento histórico importante
para dizer que aqui não é nem silêncio eloquente. Foi escolha mesmo.
Nunca discuti esse assunto sob esse prisma. O Direito é feito para
deixar fluir as instituições e dar concretude às suas finalidades.
Essa busca de se reproduzir nos Estados e em Assembleias - que tem
muito mais ascendência, às vezes, do Governador sobre elas - às vezes,
constitui um obstáculo para que não se tenha julgamentos.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência
admite, então, que é opção do Estado. Assim, ter-se-á governadores e
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governadores!
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - No
caso do Estado de Minas, não há opção, porque temos norma.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540 MINAS GERAIS
OBSERVAÇÃO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Não
vou antecipar voto, também aguardando o pedido de vista do Ministro
Teori, mas queria apenas, neste caso, fazer brevíssima observação, antes
de suspender a Sessão, por causa de algumas considerações que foram
feitas, inclusive pelo Ministro que pede vista.
E o Ministro Roberto Barroso foi muito feliz ao afirmar que o que
nós tínhamos julgado até então eram normas constitucionais que traziam
a previsão, repetindo a Constituição da República, da necessidade, para
crimes comuns também, dessa autorização prévia.
Então, este é um caso que difere dos demais, porque aqui não se tem
essa mesma dinâmica, e neste caso não se pode dizer que é nem silêncio
eloquente, porque houve debate na Constituinte Estadual sobre isso.
Então, não se quis dizer ou deixar de dizer algo, não é que não se tenha
afirmado.
Aqui nós temos um quadro, no qual, talvez, o ponto central seja o
exercício da autonomia pelo Estado, ao elaborar suas normas
constitucionais estaduais, se se pode adotar um padrão idêntico de
procedimento, não de processo, que não seria dele, ou se pode adotar
procedimento que, não sendo de repetição obrigatória, poderia realmente
ser de escolha do Constituinte Estadual, o que, aliás, acho que foi muito
bem realçado pelos três votos que foram proferidos.
Estou fazendo esta observação, Ministro Teori, e tenho voto pronto,
mas vou aguardar, como faço, e tenho a convicção firmada, claro, ouvirei,
pode ser que até me surpreenda, tenha algo que me faça trazer qualquer
observação, ou até a sustentação, porque foram citados precedentes,
alguns, como lembrou agora o Ministro Marco Aurélio, de que ele foi
Relator, ou ficou Redator para o acórdão, e da minha relatoria. Não. O
que nós julgamos foi, como nos casos a que se referiu o Ministro Roberto
Barroso, cuja vista ele já liberou, exatamente naquele sentido, uma norma
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da Constituição estadual reproduziu em seu texto exigência feita numa
outra característica para um sistema específico de Presidência da
República. E aqui, não. Aqui o constituinte - e nos nossos precedentes afirmou exatamente isto: o estadual, no exercício do seu Poder
Constituinte derivado decorrente, pode ou não, atuar ou é espaço de
Federação... pode o constituinte estadual adotar procedimento diverso do
federal e deixar de fazer essa exigência.
Então, isso me parece necessário salientar, porque, nesta matéria,
deste foco, com este objeto, não participei de julgamento aqui, pelo menos
neste sentido.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência me
permite?
Ressalto dois aspectos: além das emendas modificativas, que
tramitaram e foram refutadas, tem-se, na própria Constituição estadual,
tratamento diferenciado, conforme se cuide de crime comum ou de
responsabilidade, exigindo-se a licença de 2/3 dos integrantes da
Assembleia, relativamente a esse último. Sobre a jurisprudência,
concordo com o ministro Luís Roberto Barroso. Está na hora de
evoluirmos. Ficou sedimentada contra voz única, a minha, no Plenário
do Supremo. Tanto assim que o ministro Dias Toffoli – se não estiver
errado e Sua Excelência pode me corrigir – trouxe a matéria em lista,
muito embora se tratasse de processo objetivo, para o Tribunal confirmar
apenas os precedentes.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Mas
dentro daquilo que o Ministro Roberto Barroso enfatizou: essa
reprodução é inconstitucional? A questão era essa. E por isso é que o
Ministro Roberto Barroso foi muito feliz ao dizer: não, aqui nós temos um
leque maior que pode agora resolver a questão em variados aspectos.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Muito embora não
haja previsão na Constituição estadual da necessidade de licença. Ao
contrário, a tentativa de inserção da exigência da licença foi refutada.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Exatamente o que estou dizendo. Talvez não esteja sendo clara, Ministro,
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no sentido de que nós tínhamos discutido os casos em que havia
exigência e, neste caso, a norma é diferente: ela retira a necessidade dessa
exigência. É exatamente isso que estou afirmando.
Dentro disso, e só pra terminar, porque não quero antecipar voto,
mas não queria deixar de fazer essas observações, uma vez que foi até
citado na Tribuna precedente meu, o que nós dizíamos, como
fundamento, nos precedentes, era que, primeiro, não havia
inconstitucionalidade de uma norma constitucional estadual reproduzir,
porque, ainda que ela fosse ou não obrigatória, ela não contrariaria norma
constitucional nacional. Segundo, não significava que nós estávamos
discutindo se não poderia inovar- isto não foi aventado, como o Ministro
Roberto Barroso trouxe aqui agora. Terceiro, o princípio republicano dá
como melhor interpretação adotar-se aquilo que a Constituição mineira
chegou a discutir exatamente para dar concretude a esse princípio. E o
que o Ministro Barroso agora traz, e este é um ponto realmente novo:
seria proibido reproduzir, uma vez que, para o cenário federal, haveria
uma configuração muito diferenciada? Então, são outros os pontos que se
trazem.
Mas o que queria enfatizar era apenas isso: na minha compreensão,
o que nós temos aqui é a necessidade de conjugar o espaço de autonomia
administrativa prevista na Constituição, como próprio da Federação,
artigos 1º, 18 e 25.
No caso da Constituinte mineira, atuou como consultor, em 89,
talvez o maior constitucionalista mineiro dos últimos tempos, Raul
Machado Horta. Num outro ponto, ele vai muito mais longe: ele admitiu
nessa Constituinte, na discussão dessa Constituinte, num parecer, um
parecer dele, e um parecer do Professor Afonso Arinos de Melo Franco, a
possibilidade, até, de se adotar o parlamentarismo no Estado.
Claro, a Constituinte mineira não deixou de se debruçar sobre esse
tema e isto é importante, acho, para que agora a gente tenha em mente
não o querer do Constituinte, mas o querer da Constituição, num sistema
que tem, no artigo 92, essa previsão e, no artigo 62, a repetição de que é só
para crimes de responsabilidade, que dá competência à Assembleia;
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porque senão, nós teríamos tirado daqui, mas deixado em outro ponto da
Constituição. Mas, enfim, só antecipei esse dado.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Senhora Presidente, eu
vejo que o meu pedido de vista foi muito apropriado.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Muito oportuno, muito.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Porque, pelo que eu
estou sentindo da manifestação de Vossa Excelência, Vossa Excelência
está abrindo uma outra fonte, porque os três votos até agora proferidos
foram no sentido de que é proibida essa exigência. Vossa Excelência,
aparentemente, está abrindo uma segunda opção de interpretação, a de
essa reprodução não é proibida; não é obrigatória, mas não é proibida.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Estou expondo isso, porque não quero votar.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Mas a gente o sabe
ouvir entrelinhas.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Pois
é, Vossa Excelência é gaúcho e consegue ouvir, nas entrelinhas, um
mineiro. Os mineiros de hoje em dia ficaram mais fáceis de serem
compreendidos.
Mas digo, porque, neste caso específico, houve debate. Então, ainda
que seja só um elemento histórico, claro, como disse aqui, neste Plenário,
o Ministro Aliomar Baleeiro: o juiz não é psiquiatra para saber o que
passou pela cabeça do Constituinte, logo não pode interpretar segundo o
que passou pela cabeça dele; mas é um elemento histórico importante
para dizer que aqui não é nem silêncio eloquente. Foi escolha mesmo.
Nunca discuti esse assunto sob esse prisma. O Direito é feito para
deixar fluir as instituições e dar concretude às suas finalidades.
Essa busca de se reproduzir nos Estados e em Assembleias - que tem
muito mais ascendência, às vezes, do Governador sobre elas - às vezes,
constitui um obstáculo para que não se tenha julgamentos.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência
admite, então, que é opção do Estado. Assim, ter-se-á governadores e
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governadores!
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - No
caso do Estado de Minas, não há opção, porque temos norma.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540 MINAS GERAIS
RELATOR
REQTE.(S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. EDSON FACHIN
: DEMOCRATAS - DEM
: FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS E
OUTRO(A/S)
: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Eu queria
fazer uma rapidíssima intervenção, não vou adiantar o meu voto, mas
queria externar uma preocupação minha, diante de vários
pronunciamentos que foram inegavelmente brilhantes, preocupação no
sentido de que, nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.540, que
trata de um trecho da Constituição de Minas, onde vamos decidir se há
ou não omissão, se nós podemos, a partir dessa decisão, revogar todas as
decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal, que foram afirmativas
no sentido de dizer que é constitucional a reprodução do artigo 86 por
parte de Constituições Estaduais. O artigo 86 é muito claro e não há, a
meu ver, nenhuma proibição, até em homenagem ao princípio federativo,
de que haja essa reprodução.
Então, penso que estamos discutindo apenas esta questão de Minas
Gerais, essa lacuna, esse "silêncio eloquente". Mas não creio, data venia,
que seja válido nós, a partir desta decisão, que tem o objeto muito claro,
revogarmos todas as decisões anteriores e declararmos inconstitucionais
os dispositivos correspondentes das Constituições Estaduais que foram
examinadas.
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540 MINAS GERAIS
OBSERVAÇÃO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhora Presidente, é uma
observação rápida, para contribuir com o pedido de vista, no sentido de
que o fato de o Supremo Tribunal Federal ter acolhido a
constitucionalidade da inserção dessa autorização em outras
Constituições Estaduais na sua jurisprudência não significa dizer que ele
proibiu que os outros Estados não fizessem a mesma previsão. O fato de
o Supremo manifestar constitucionalidade por essa opção não significa
dizer que essa reprodução seja obrigatória ou facultativa. Ou seja, nós
podemos entender que essa simetria é uma opção de cada Estado no
âmbito da sua autonomia.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - É o
que o Ministro Lewandowski arguiu agora.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Não, não tem que anular
nada: o que foi julgado foi julgado.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - É
isso que o Ministro Lewandowski está enfatizando.
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540 MINAS GERAIS

ADITAMENTO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente,
três breves comentários que considero importante.
Primeiro, o fato de eu estar propondo a mudança da jurisprudência e
reconhecendo uma mutação constitucional não significa - e acho
importante dizer - que eu acho que o Supremo estava errado antes e vai
ficar certo agora. O que eu acho é que a vida mudou, na minha
percepção, e, consequentemente, a percepção do Direito e dos fatos
mudou. Portanto, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão
de evolução, para usar o termo que o Ministro Marco Aurélio gosta de
utilizar.
Sei que Vossa Excelência tem todo o direito de reivindicar que estava
certo desde lá atrás. Entendo e respeito.
A segunda observação, Presidente, no meu voto, o qual resumi,
como necessário no Plenário, na verdade, enfrento as duas questões
suscitadas por Vossa Excelência. A primeira: se a exigência se impõe,
mesmo não havendo previsão expressa, que é a primeira questão.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – E foi a decisão do
Superior Tribunal de Justiça, vencidos cinco Ministros: o relator, Hermam
Benjamin; Maria Thereza de Assis Moura; Mauro Campbell Marques;
Nancy Andrighi e Laurita Vaz.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO Exatamente. Eu tive chance de ver o voto do Ministro Herman Benjamin,
muito bem-lançado. Então, a primeira é saber se a exigência se impõe,
mesmo quando não sendo impressa.
E a segunda questão que enfrentei é saber se a exigência em si,
expressa ou implícita, é legítima.
E terceira, Presidente, para acudir a preocupação do Ministro
Lewandowski, Vossa Excelência lembrará que, quando foi pautado este
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processo, até pedi a Vossa Excelência que pautasse os meus, mas não
havia mais tempo para intimar as partes.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Agora terá.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Agora
teremos.
De modo que eu pediria que Vossa Excelência considerasse a ideia
de, ao devolver a vista do Ministro Teori, trazermos o pacote completo,
porque tenho seis.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Já
foi feito, já passei para a Secretária.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Então,
perfeito. Estão resolvidos todos os problemas.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Esse
fica prejudicado; não é indeferido, é prejudicado.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
REQTE.(S) : DEMOCRATAS - DEM
ADV.(A/S) : FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS (27581/DF) E OUTRO(A/
S)
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), dando
parcial procedência à ação para: i) dar interpretação conforme ao
art. 92, § 1º, I, da Constituição do Estado de Minas Gerais para
consignar que não há necessidade de autorização prévia da
Assembléia Legislativa para o processamento e julgamento do
Governador por crime comum perante o STJ e ii) julgar improcedente
o pedido de declaração de inconstitucionalidade da expressão “ou
queixa” do art. 92, § 1º, I, da Constituição do Estado de Minas
Gerais, no que foi acompanhado, em parte, pelo Ministro Roberto
Barroso,
e
o
voto
do
Ministro
Marco
Aurélio,
julgando
improcedentes os pedidos formalizados, pediu vista o Ministro
Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de
Mello. Falou pelo requerente, DEMOCRATAS – DEM, o Dr. Márcio
Cammarosano; pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, o Dr. Bruno de Almeida Oliveira, Procurador-Geral da
Assembleia Legislativa do Estado; e, pelo Ministério Público
Federal, o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Presidência da
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 14.12.2016.
Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo
Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki,
Roberto Barroso e Edson Fachin.
Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de
Barros, e, Vice-Procurador-Geral da República, Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.
p/Doralúcia das Neves Santos
Assessora-Chefe do Plenário
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540 MINAS GERAIS
ESCLARECIMENTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Senhora
Presidente, apenas na linha de coerência com as informações que a
Presidência acaba de trazer, efetivamente após apresentar o voto que
trouxe à colação nesta ADI nº 5.540, o Ministro Luís Roberto Barroso
acompanhou substancialmente, especialmente nos dois pontos iniciais
relativos à ausência de necessidade de autorização da Assembleia
Legislativa, bem como na improcedência, no caso concreto, quando se
refere à questão específica da queixa.
O Ministro Barroso aditou um tema que veio à lume a partir do
artigo 92 da Constituição de Minas e, na tese que ele propôs, ele sugeriu
que também é inconstitucional a norma que preveja a suspensão
automática do governador de suas funções pela mera aceitação de
denúncia ou queixa-crime, o que à época suscitou a preocupação do
nosso saudoso Ministro Teori; inclusive, do que me recordo, até o pedido
de vista foi um pouco motivado por esta circunstância.
Estou apenas fazendo este registro, que a rigor está embutido no
registro que Vossa Excelência fez, para dizer que em relação a esse
terceiro aspecto suscitado pelo Ministro Barroso, embora não exatamente
nessa formulação vernacular, eu estou de acordo com o sentido e, quando
for debatida a tese, vou procurar acolher, do ponto de vista das
preocupações, algo que talvez seja o consenso entre os dois votos já
proferidos.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540 MINAS GERAIS

VOTO
A Senhora Ministra Rosa Weber: Senhora Presidente, em se
tratando de continuidade de julgamento, haja vista a suspensão, na
assentada anterior em virtude de pedido de vista do querido e saudoso
Ministro Teori Zavaschi, rememoro brevemente o feito.
2. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo
DEMOCRATAS-DEM, partido político com representação no Congresso
Nacional, em face do art. 92, §1º, I, da Constituição do Estado de Minas
Gerais, que na fração de interesse tem o seguinte teor:
“Art. 92 – O Governador do Estado será submetido a
processo e julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça,
nos crimes comuns.
§ 1º – O Governador será suspenso de suas funções:
I – nos crimes comuns, se recebida a denúncia ou a queixa
pelo Superior Tribunal de Justiça;”

Busca-se (i) seja declarada inconstitucional a expressão “ou a queixa”,
constante do inciso I, e (ii) seja dada interpretação conforme a
Constituição Federal ao preceito para que se reconheça a desnecessidade
de autorização da Assembleia Legislativa para o recebimento de denúncia
contra o Governador do Estado por crime comum, em ação penal pública,
e consequente afastamento do cargo, ou, alternativamente, pelos ilícitos
objeto do art. 1º, I, alínea “e” da Lei Complementar nº 64/1990.
Alega-se que a exigência de prévia autorização do poder legislativo
para persecução penal de Governador de Estado não constitui matéria de
reprodução obrigatória, a afastar a aplicabilidade do princípio da
simetria, considerado o art. 51,I, c/c o art. 86, § 1º, I, da CF. Quanto à
expressão “queixa”, defende-se que o afastamento de Governador de
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Estado, após o recebimento dessa peça pelo STJ, careceria de
proporcionalidade pela perversidade de seus efeitos com base em crimes
de baixa reprovabilidade.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, manifestou-se
pelo não conhecimento do pedido de interpretação conforme, e
sucessivamente pela sua procedência, para efeito de explicitar a
“constitucionalidade da dispensa da licença prévia da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais para instaurar ação penal contra o
Governador do Estado”; e, ainda, pela improcedência do pedido relativo
à expressão “ou a queixa”. Extraio excerto:
“Interpretação conforme a Constituição pressupõe lei ou
ato normativo que comporte mais de uma exegese, porquanto,
por essa técnica, entre dois ou mais entendimentos possíveis da
norma, deverá prevalecer o que se mostre compatível com a
ordem constitucional.
É pressuposto essencial, para aplicação da técnica, caráter
polissêmico ou plurissignificativo da norma, de modo que, se o
preceito possuir sentido unívoco, não é possível a utilização
dessa
modalidade
de
decisão
em
controle
de
constitucionalidade de leis e atos normativos.
O art. 92, § 1º, I, da Constituição do Estado de Minas
Gerais (CEMG), ao dispor sobre a responsabilidade penal do
governador, silencia quanto à exigência de autorização
legislativa para recebimento de denúncia por crime comum.
Trata-se do chamado silêncio eloquente, pois o constituinte
derivado decorrente se omitiu de maneira deliberada em prever
o requisito.”

O eminente Relator votou no sentido da parcial procedência da
ação para (i) dar interpretação conforme ao art. 92, § 1º, I, da Constituição
do Estado de Minas Gerais para consignar que não há necessidade de
autorização prévia da Assembleia Legislativa para o processamento e
julgamento do Governador por crime comum perante o STJ e (ii) julgar
improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da
2
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expressão "ou queixa" do art. 92, § 1º, I, da Constituição do Estado de
Minas Gerais.
O eminente Ministro Luís Roberto Barroso acompanhou em parte o
Ministro relator, o Ministro Marco Aurélio se manifestou no sentido da
improcedência dos pedidos, e pediu vista o Ministro Teori Zavascki.
3. Primeiro, cumprimento o eminente Relator pelo proficiente e
denso voto que proferiu, a remeter a profunda reflexão quanto a tema
absolutamente sensível, sobre o qual, embora sob outro viés, há cadeia de
precedentes desta Casa. Em diversas ADIs, e aqui exemplifico com as
ADIs 4791/PR, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, e 4792/ES, sob a
relatoria de V. Exa., esta Suprema Corte enfrentou e concluiu pela higidez
constitucional da exigência, constante de preceitos de Constituições
Estaduais, de licença prévia da Assembleia Legislativa para a
instauração de ação penal por crime comum contra o Governador do
Estado perante o STJ.
Eu própria, ao julgamento das ADIs 4791/PR e 4792/ES, me
manifestei no sentido de não ver, apesar da minha falta de simpatia pelo
tema de fundo, não ver como, à luz da Carta Política e na esteira da firme
e sólida jurisprudência da Corte, recusar validade constitucional aos
preceitos das Constituições Estaduais naquilo em que condicionavam o
processamento e o julgamento dos Governadores à autorização prévia
das Casas legislativas locais, pela maioria de 2/3 de seus membros.
4. Como enfatizado, então, há, repito, cadeia de precedentes desta
Suprema Corte em que afirmada a prévia autorização da Casa
Legislativa como condição de procedibilidade da ação penal contra
Governador de estado. Todavia, eu reitero, tal compreensão, a meus
olhos, se estabeleceu à luz de texto expresso das Cartas Políticas
estaduais em que atribuídas ao Governador do Estado prerrogativas
instituídas na Constituição Federal em favor do Presidente da
República. Normas de Constituições estaduais com tal teor é que
tiveram sua higidez constitucional afirmadas por este STF. E, no caso de
Minas Gerais, não existe esta exigência. O aspecto foi muito bem
elucidado pelo Ministro Herman Benjamin, em voto vencido no STF, voto

3
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esse a que se reporta o parecer do Procurador-Geral da República, e que é
de uma clareza ímpar. Faço a leitura:
“5. A Constituição do Estado de Minas Gerais afasta
expressamente a necessidade de prévia licença da Casa
Legislativa para desencadeamento de Ação Penal contra o
Governador do Estado. E a omissão de dispositivo de tal
natureza não decorreu de deficiência técnica legislativa ou
descuido. A matéria foi amplamente debatida pelo constituinte
derivado-decorrente local e objeto de três Emendas
Modificativas que alteravam a redação original, tendo
prevalecido a Emenda Modificativa 1564-4, que conferiu a atual
redação do artigo 92 da Carta Estadual.
6. A primeira Emenda Modificativa, de número 0676-9,
propunha que a acusação fosse admitida pela maioria simples
da Assembleia. A segunda, 2189-0, estipulava que a acusação
fosse admitida pela maioria absoluta dos Deputados, em
escrutínio secreto. A terceira, e que foi escolhida pelos
deputados constituintes, depois de amplo debate, foi a citada
Emenda Modificativa 1564-4, de autoria da Deputada SANDRA
STARLING, que justificou a proposta argumentando ser
apropriado que o recebimento da denúncia contra o
Governador ficasse a cargo do tribunal “independente das
injunções políticas naturais do sistema presidencialista” (…)
Diante da inexistência de mais de uma interpretação
aceitável acerca da exigência de autorização legislativa no art.
92, § 1º , I, da Constituição mineira, descabe interpretação
conforme a CR, com o fim de explicitar sentido unívoco de
norma.”

Pedindo vênia aos que compreendem de forma diversa, acompanho,
na íntegra o voto do eminente relator. Entendo que não se trata, aqui, de
norma de reprodução obrigatória, e sim de norma de reprodução
facultativa. Os Estados, no espaço da autonomia que se lhes reserva na
federação brasileira, podem fazer a sua opção. No caso do constituinte
mineiro, a opção foi pela não-exigência da licença prévia.
4
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5. Trago quadro do regime adotado pelas Constituições dos 26
Estados membros e pela Lei Orgânica do Distrito Federal:
Estado

Exigência de

Quórum

Autorização da AL
Para Processo no STJ
Estado do Acre

Sim

2/3

Estado de Alagoas

Sim

2/3

Estado do Amapá

Sim

2/3

Estado do Amazonas

Sim

2/3

Estado da Bahia

Sim

2/3

Estado do Ceará

Sim

2/3

Distrito Federal

Sim

2/3

Espírito Santo

Sim

2/3

Estado de Goiás

Sim

2/3

Estado do Maranhão

Sim

2/3

Estado de Mato Grosso

Sim

2/3

Estado de Mato Grosso
do Sul

Não

N/C

Estado de Minas
Gerais

Não

N/C

Estado do Pará

Sim

2/3

Estado da Paraíba

Sim

Maioria Absoluta

Estado do Paraná

Sim

2/3

Estado de Pernambuco

Sim

2/3

Estado do Piauí

Sim

2/3

Estado do Rio de
Janeiro

Sim

2/3

Estado do Rio Grande
do Norte

Sim

2/3

Estado do Rio Grande

Sim

2/3
5
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do Sul
Estado de Rondônia

Sim

2/3

Estado de Roraima

Sim

2/3

Estado de Santa
Catarina

Sim

2/3

Estado de São Paulo

Sim

2/3

Estado de Sergipe

Sim

2/3

Estado de Tocantins

Sim

2/3

A Constituição do Estado do Acre, em seu artigo 81, exige
autorização, por maioria de dois terços da Assembleia Legislativa para o
julgamento por crime comum perante o Superior Tribunal de Justiça, que
implica a suspensão das funções do cargo a partir do recebimento da
denúncia ou queixa por este Tribunal.1
De igual modo, a Constituição do Estado de Alagoas, em seu artigo
110, explicita a necessidade de autorização, por maioria de dois terços da
Assembleia Legislativa, para o julgamento por crime comum perante o
Superior Tribunal de Justiça, que implica a suspensão das funções do
cargo a partir do recebimento da denúncia ou queixa por este Tribunal. 2
Igual dispositivo constitucional se encontra na Constituição do
Estado do Amapá, que em seu artigo 121 impõe a necessidade de
1

Constituição do Estado do Acre: Art. 81. Admitida a acusação contra o governador
do Estado, por dois terços da Assembleia Legislativa, é ele submetido a julgamento perante
o Superior Tribunal de Justiça, nos crimes comuns, ou perante a Assembleia Legislativa, nos
crimes de responsabilidade. Art. 82. O governador do Estado ficará suspenso de suas
funções: I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo
Superior Tribunal de Justiça.

2

Constituição do Estado de Alagoas: Art.110. Admitida a acusação pela Assembleia
Legislativa Estadual, pelo voto de dois terços de seus membros, será o Governador do
Estado, nas infrações penais comuns, submetido a julgamento perante o Superior Tribunal
de Justiça, e, perante a própria Assembleia Legislativa, na hipótese de crime de
responsabilidade. § 1º O Governador do Estado ficará suspenso de suas funções: I – no caso
de infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Superior
Tribunal de Justiça;

6
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autorização, por maioria de dois terços da Assembleia Legislativa, para o
julgamento por crime comum perante o Superior Tribunal de Justiça, que
importa na suspensão das funções do cargo a partir do recebimento da
denúncia ou queixa por este Tribunal3.
Também o artigo 56 da Constituição do Estado do Amazonas
determina a necessidade de autorização, por maioria de dois terços da
Assembleia Legislativa, para o julgamento por crime comum perante o
Superior Tribunal de Justiça, com suspensãodas funções do cargo a partir
do recebimento da denúncia ou queixa pelo STJ4.
Igual dispositivo encontra-se presente no art. 107 da Constituição do
Estado da Bahia, que expressamente determina a necessidade de
autorização, por maioria de dois terços da Assembleia Legislativa, para o
julgamento por crime comum perante o Superior Tribunal de Justiça, que
implica na suspensão das funções do cargo a partir do recebimento da
denúncia ou queixa por este Tribunal5.
Idêntica disposição encontra-se inserida no art. 90 da Constituição
do Estado do Ceará, que determina a necessidade de autorização, por
3

Constituição do Estado do Amapá: Art. 121. O Governador do Estado, admitida a
acusação pelo voto de dois terços dos Deputados Estaduais, será submetido a julgamento
perante o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns, ou perante a
Assembleia Legislativa, nos crimes de responsabilidade. § 1º O Governador ficará suspenso
de suas funções: I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime
pelo Superior Tribunal de Justiça;

4

Constituição do Estado do Amazonas: Art. 56. Admitida por dois terços dos
integrantes da Assembleia Legislativa a acusação contra o Governador do Estado, será ele
submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais
comuns, ou perante a Assembleia Legislativa, nos crimes de responsabilidade. § l º. O
Governador do Estado ficará suspenso de suas funções: I - desde o recebimento da
denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça, quando se tratar de infrações
penais comuns;

5

Constituição do Estado da Bahia: Art. 107 - O Governador será julgado, nos crimes
de responsabilidade, pela Assembleia Legislativa e, nos comuns, pelo Superior Tribunal de
Justiça, depois de admitida a acusação por dois terços da Assembleia. § 1º - O Governador
ficará afastado de suas funções: I - nos crimes comuns, se recebida a denúncia ou queixacrime pelo Superior Tribunal de Justiça;

7
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maioria de dois terços da Assembleia Legislativa, para o julgamento por
crime comum perante o Superior Tribunal de Justiça, que implica na
suspensão das funções do cargo a partir do recebimento da denúncia ou
queixa por este Tribunal6.
Também a Lei Orgânica do Distrito Federal, através de seus artigos
60 e 103, determinam a necessidade de autorização, por maioria de dois
terços da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para o julgamento por
crime comum perante o Superior Tribunal de Justiça, que implica na
suspensão das funções do cargo a partir do recebimento da denúncia ou
queixa por este Tribunal7.
A Constituição do Estado do Espírito Santo, por meio de seus
artigos 93 e 94, também determinam a necessidade de autorização, por
maioria de dois terços da Assembleia Legislativa, para o julgamento por
crime comum perante o Superior Tribunal de Justiça, que implica na
suspensão das funções do cargo a partir do recebimento da denúncia ou
queixa por este Tribunal8.
6

Constituição do Estado do Ceará: Art. 90. O Governador será julgado nos crimes de
responsabilidade pela Assembleia Legislativa e, nos comuns, pelo Superior Tribunal de
Justiça, após admitida a acusação por dois terços dos membros da Assembleia. §1º O
Governador será afastado de suas funções: I - nos crimes comuns, após recebida a acusação
pelo Superior Tribunal de Justiça;

7

Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 60. Compete, privativamente, à Câmara
Legislativa do Distrito Federal: (…) XXIII – autorizar, por dois terços dos seus membros, a
instauração de processo contra o Governador, o Vice-Governador e os Secretários de Estado
do Distrito Federal; Art. 103. Admitida acusação contra o Governador, por dois terços da
Câmara Legislativa, será ele submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de
Justiça, nas infrações penais comuns, ou perante a própria Câmara Legislativa, nos crimes
de responsabilidade. § 1º O Governador ficará suspenso de suas funções: I – nas infrações
penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça;

8

Constituição do Estado do Espírito Santo: Art. 93. Depois que a Assembleia
Legislativa declarar a admissibilidade da acusação contra o Governador do Estado, pelo
voto de dois terços de seus membros, será ele submetido a julgamento perante o Superior
Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns (...) [Parte final declarada inconstitucional
por meio da ADI 4792, rel. min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, 12.02.2015]. Art. 94. O
Governador do Estado ficará suspenso de suas funções: I - nas infrações penais comuns, se

8
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Idêntico dispositivo constitucional encontra-se previsto nos artigos
11, inciso XXIX, e 39, da Constituição do Estado de Goiás, que
determinam a necessidade de autorização, por maioria de dois terços da
Assembleia Legislativa, para o julgamento por crime comum perante o
Superior Tribunal de Justiça, que implica na suspensão das funções do
cargo a partir do recebimento da denúncia ou queixa por este Tribunal 9.
A Constituição do Estado do Maranhão, a seu turno, em seu artigo
66, também determina, expressamente, a necessidade de autorização, por
maioria de dois terços da Assembleia Legislativa, para o julgamento por
crime comum perante o Superior Tribunal de Justiça, que implica na
suspensão das funções do cargo a partir do recebimento da denúncia ou
queixa por este Tribunal10.
Por sua vez, a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seus
artigos 26, inciso XI, e 68, também determinam a necessidade de
autorização, por maioria de dois terços da Assembleia Legislativa, para o
julgamento por crime comum perante o Superior Tribunal de Justiça, que
implica na suspensão das funções do cargo a partir do recebimento da
denúncia ou queixa por este Tribunal11.
recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça;
9

Constituição do Estado de Goiás: Art. 11. Compete exclusivamente à Assembleia
Legislativa: (…) XXIX – autorizar, por voto de dois terços de seus membros, a instauração
de processo contra o Governador e o Vice-Governador do Estado e Secretários de Estado.
Art. 39 - Admitida a acusação contra o Governador, por dois terços da Assembleia
Legislativa, será ele submetido a julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça nas
infrações penais comuns e pela Assembleia Legislativa por crimes de responsabilidade. § 1º
- O Governador ficará suspenso de suas funções: I - nas infrações penais comuns, se
recebida, pelo Superior Tribunal de Justiça, a denúncia ou queixa-crime;

10

Constituição do Estado do Maranhão: Art. 66. Admitida a acusação pelo voto de
dois terços dos Deputados, o Governador do Estado será submetido a julgamento perante
o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns, ou perante a Assembleia
Legislativa, nos crimes de responsabilidade. § 1º O Governador ficará suspenso de suas
funções: I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa crime pelo
Superior Tribunal de Justiça;

11

Constituição do Estado de Mato Grosso: Art. 26. É da competência exclusiva da
Assembleia Legislativa: (...) XI - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração

9
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A Constituição do Estado do Pará também acolhe a referida
disposição normativa, em seus artigos 92, inciso XXXII, e 137, que
igualmente determinam a necessidade de autorização, por maioria de
dois terços da Assembleia Legislativa, para o julgamento por crime
comum perante o Superior Tribunal de Justiça, que implica na suspensão
das funções do cargo a partir do recebimento da denúncia ou queixa por
este Tribunal12.
Por sua vez, a Constituição do Estado da Paraíba, por meio do seu
artigo 88, determina a necessidade de autorização, por maioria absoluta
dos membros da Assembleia Legislativa, para o julgamento por crime
comum perante o Superior Tribunal de Justiça, que implica na suspensão
das funções do cargo a partir do recebimento da denúncia ou queixa por
este Tribunal13.
A Constituição do Estado do Paraná, por seu artigo 89, também
determina a necessidade de autorização, por maioria de dois terços da
de processo contra o Governador, o Vice-Governador e os Secretários de Estado; Art.68 O
Governador, admitida a acusação pelo voto de dois terços dos Deputados, será submetido a
julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns, ou
perante a Assembleia Legislativa, nos crimes de responsabilidade. § 1º O Governador ficará
suspenso de suas funções: I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou
queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça;
12

Constituição do Estado do Pará: Art. 92. É da competência exclusiva da Assembleia
Legislativa: XXXII - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo
contra o Governador; Art. 137. Admitida a acusação contra o Governador, por dois terços da
Assembleia Legislativa, mediante votação secreta, será ele submetido a julgamento perante
o Superior Tribunal de justiça, nas infrações penais comuns, ou perante a própria
Assembleia Legislativa, nos crimes de responsabilidade. § 1°. O Governador ficará suspenso
de suas funções: I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime
pelo Superior Tribunal de Justiça;

13

Constituição do Estado da Paraíba: Art. 88. Admitida a acusação contra o
Governador do Estado, por maioria absoluta da Assembleia Legislativa, ressalvada a
competência do Superior Tribunal Militar, nos casos que configurem crime militar, será ele
submetido a julgamento: a) nas infrações penais comuns, perante o Superior Tribunal de
Justiça; § 1º O Governador do Estado ficará suspenso de suas funções: I - nas infrações
penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça;

10
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Assembleia Legislativa, para o julgamento por crime comum perante o
Superior Tribunal de Justiça, que implica na suspensão das funções do
cargo a partir do recebimento da denúncia ou queixa por este Tribunal 14.
A Constituição do Estado de Pernambuco, por sua vez, através de
seu artigo 39, também determina a necessidade de autorização, por
maioria de dois terços da Assembleia Legislativa, para o julgamento por
crime comum perante o Superior Tribunal de Justiça, que implica na
suspensão das funções do cargo a partir do recebimento da denúncia ou
queixa por este Tribunal15.
A Constituição do Estado do Piauí, a seu turno, por meio de seu
artigo 104, igualmente determina a necessidade de autorização, por
maioria de dois terços da Assembleia Legislativa, para o julgamento por
crime comum perante o Superior Tribunal de Justiça, que implica na
suspensão das funções do cargo a partir do recebimento da denúncia ou
queixa por este Tribunal16.
Já a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, alberga o mesmo
dispositivo no seu artigo 147, que também determina a necessidade de
14

Constituição do Estado do Paraná: Art. 89. Admitida a acusação contra o
Governador do Estado, por dois terços dos membros da Assembleia Legislativa, será ele
submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais
comuns, ou perante a própria Assembleia Legislativa, nos crimes de responsabilidade. § 1°.
O Governador ficará suspenso de suas funções: I - nas infrações penais comuns, se recebida
a denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça;

15

Constituição do Estado de Pernambuco: Art. 39. Admitida a acusação contra o
Governador, por dois terços da Assembleia Legislativa, será ele submetido a julgamento
perante o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns, ou perante o Tribunal
Especial, nos crimes de responsabilidade. §1º O Governador ficará suspenso de suas funções:
I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Superior
Tribunal de Justiça;

16

Constituição do Estado do Piauí: Art. 104. O Governador, admitida a acusação pelo
voto de dois terços dos deputados estaduais, será processado e julgado, originalmente, pelo
Superior Tribunal de Justiça, nos crimes comuns, ou perante a Assembleia Legislativa, nos
crimes de responsabilidade. § 1º O Governador ficará suspenso de suas funções: I - nas
infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal
de Justiça;

11
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autorização, por maioria de dois terços da Assembleia Legislativa, para o
julgamento por crime comum perante o Superior Tribunal de Justiça, que
implica na suspensão das funções do cargo a partir do recebimento da
denúncia ou queixa por este Tribunal17.
A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, por sua vez
alberga idêntico dispositivo em seu artigo 65, § 1º, que também determina
a necessidade de autorização, por maioria de dois terços da Assembleia
Legislativa, para o julgamento por crime comum perante o Superior
Tribunal de Justiça, que implica na suspensão das funções do cargo a
partir do recebimento da denúncia ou queixa por este Tribunal18.
A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul alberga idêntico
dispositivo constitucional em seu artigo 84, que também determina a
necessidade de autorização, por maioria de dois terços da Assembleia
Legislativa, para o julgamento por crime comum perante o Superior
Tribunal de Justiça, que implica na suspensão das funções do cargo a
partir do recebimento da denúncia ou queixa por este Tribunal19.
17

Constituição do Estado do Rio de Janeiro: Art. 147 - O Governador do Estado,
admitida a acusação pelo voto de dois terços dos Deputados, será submetido a julgamento
perante o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns, ou perante a
Assembleia Legislativa, nos crimes de responsabilidade. § 1º - O Governador ficará suspenso
de suas funções: I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime
pelo Superior Tribunal de Justiça;

18

Constituição do Estado do Rio Grande do Norte: Art. 65. (...) § 1º. Admitida acusação
contra o Governador do Estado, por dois terços (2/3) da Assembleia Legislativa, é ele
submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nos crimes comuns, ou
perante tribunal especial, nos crimes de responsabilidade, e, quando conexos com aqueles,
os Secretários de Estado. (...) § 3º. O Governador fica suspenso de suas funções: I - nas
infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa - crime pelo Superior Tribunal
de Justiça.

19

Constituição do Estado do Rio Grande do Sul: Art. 84. O Governador do Estado,
admitida a acusação pelo voto de dois terços dos Deputados, será submetido a julgamento
perante o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns, ou perante a
Assembleia Legislativa, nos crimes de responsabilidade. § 1.º O Governador ficará suspenso
de suas funções: I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime
pelo Superior Tribunal de Justiça;

12
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C4C4-FEA2-35D3-3925 e senha BB0B-93F2-1B3C-758D

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. ROSA WEBER

Inteiro Teor do Acórdão - Página 73 de 267

ADI 5540 / MG
A Constituição do Estado de Rondônia, por sua vez, institui
semelhante dispositivo constitucional em seu artigo 67, que igualmente
determina a necessidade de autorização, por maioria de dois terços da
Assembleia Legislativa, para o julgamento por crime comum perante o
Superior Tribunal de Justiça, que implica na suspensão das funções do
cargo a partir do recebimento da denúncia ou queixa por este Tribunal 20.
A Constituição do Estado de Roraima, por sua vez, institui idêntico
dispositivo constitucional em seu artigo 65, que igualmente determina a
necessidade de autorização, por maioria de dois terços da Assembleia
Legislativa, para o julgamento por crime comum perante o Superior
Tribunal de Justiça, que implica na suspensão das funções do cargo a
partir do recebimento da denúncia ou queixa por este Tribunal21.
A Constituição do Estado de Santa Catarina, a seu turno, institui
idêntico dispositivo constitucional em seu artigo 73, que igualmente
determina a necessidade de autorização, por maioria de dois terços da
Assembleia Legislativa, para o julgamento por crime comum perante o
Superior Tribunal de Justiça, que implica na suspensão das funções do
cargo a partir do recebimento da denúncia ou queixa por este Tribunal 22.
20

Constituição do Estado de Rondônia: Art. 67. O Governador do Estado, admitida a
acusação pelo voto de dois terços dos Deputados, será submetido a julgamento perante o
Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns, ou perante a Assembleia
Legislativa nos crimes de responsabilidade. § 1° O Governador ficará suspenso de suas
funções: I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo
Superior Tribunal de Justiça;

21

Constituição do Estado de Roraima: Art. 65. O Governador será submetido a
processo e julgamento: I - nos crimes de responsabilidade perante a Assembleia Legislativa;
e II - nos crimes comuns perante o Superior Tribunal de Justiça, depois de declarada por
aquela, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, a procedência da acusação. § 1º O
Governador será suspenso de suas funções quando incorrer: I - em infrações penais
comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça;

22

Constituição do Estado de Santa Catarina: Art. 73 — O Governador será submetido a
processo e julgamento, nos crimes de responsabilidade, perante a Assembleia Legislativa e,
nos comuns, perante o Superior Tribunal de Justiça, depois de declarada, por aquela, pelo
voto de dois terços de seus membros, a procedência da acusação. § 1º — O Governador
ficará suspenso de suas funções: I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou

13
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A Constituição do Estado de São Paulo, a seu turno, institui idêntico
dispositivo constitucional em seu artigo 49, que igualmente determina a
necessidade de autorização, por maioria de dois terços da Assembleia
Legislativa, para o julgamento por crime comum perante o Superior
Tribunal de Justiça, que implica na suspensão das funções do cargo a
partir do recebimento da denúncia ou queixa por este Tribunal23.
A Constituição do Estado de Sergipe, a seu turno, institui idêntico
dispositivo constitucional em seu artigo 86, que igualmente determina a
necessidade de autorização, por maioria de dois terços da Assembleia
Legislativa, para o julgamento por crime comum perante o Superior
Tribunal de Justiça, que implica na suspensão das funções do cargo a
partir do recebimento da denúncia ou queixa por este Tribunal24.
A Constituição do Estado de Tocantins, a seu turno, institui idêntico
dispositivo constitucional em seu artigo 41, § 1º, que igualmente
determina a necessidade de autorização, por maioria de dois terços da
Assembleia Legislativa, para o julgamento por crime comum perante o
Superior Tribunal de Justiça, que implica na suspensão das funções do
cargo a partir do recebimento da denúncia ou queixa por este Tribunal 25.
queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça;
23

Constituição do Estado de São Paulo: Art. 49 - Admitida a acusação contra o
Governador, por dois terços da Assembleia Legislativa, será ele submetido a julgamento
perante o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns, (**) ou, nos crimes de
responsabilidade, perante Tribunal Especial. (…) § 3º - O Governador ficará suspenso de
suas funções: 1 - nas infrações penais comuns, recebida a denúncia ou queixa-crime pelo
Superior Tribunal de Justiça;

24

Constituição do Estado de Sergipe: Art. 86. Admitida a acusação contra o
Governador do Estado, por dois terços da Assembleia Legislativa, será ele submetido a
julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça nas infrações penais comuns, ou
perante a Assembleia Legislativa nos crimes de responsabilidade. § 1º O Governador ficará
suspenso de suas funções: I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou
queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça;

25

Constituição do Estado do Tocantins: Art. 41. (...) § 1º Admitida a acusação contra o
Governador do Estado, por dois terços da Assembleia Legislativa, será ele submetido a
julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns e, pela
Assembleia Legislativa, nos crimes de responsabilidade. § 2º O Governador do Estado ficará

14
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C4C4-FEA2-35D3-3925 e senha BB0B-93F2-1B3C-758D

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. ROSA WEBER

Inteiro Teor do Acórdão - Página 75 de 267

ADI 5540 / MG
Tais Constituições Estaduais, acima mencionadas, adotam em larga
maioria, exceto a do Estado da Paraíba (que utiliza maioria absoluta como
requisito), a admissão por dois terços dos membros da casa legislativa
como requisito de admissão de processo por crime comum perante o STJ,
mas tal postulado não é acolhido por duas Constituições Estaduais.
As Constituições dos Estados de Mato Grosso do Sul26 e de Minas
Gerais27, silenciam quanto à necessidade de autorização da casa
legislativa local para processar o Governador do Estado por crime
comum perante o Superior Tribunal de Justiça.
6. Como visto, nem todas as Constituições Estaduais reproduzem o
modelo de exigência de 2/3 dos membros da casa legislativa Estadual (ou
Distrital) para autorização de processo por parte do Superior Tribunal de
Justiça. Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4792/ES,
relatada pela eminente Ministra Cármen Lúcia, observou que:
“A exigência de autorização prévia por 2/3 dos membros
da Câmara dos Deputados para a instauração de processo
contra o presidente não se vincula a nenhuma prerrogativa
típica e exclusiva inerente às atribuições do presidente da
República, no exercício do cargo de chefe de Estado.” (Excerto
do voto da eminente ministra Cármen Lúcia na ADI 4792/ES)

O que temos, a partir do raciocínio de Sua Excelência, é a faculdade
de o constituinte estadual realizar, dentro do seu juízo político, a
suspenso de suas funções: I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixacrime pelo Superior Tribunal de Justiça;
26

Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul: Art. 91 - Nos crimes comuns, o
Governador do Estado será submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça e,
nos de responsabilidade, nos termos da lei federal. Art. 92 - O Governador ficará suspenso
de suas funções: I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia, ou queixa-crime,
pelo Superior Tribunal de Justiça;

27

Constituição do Estado de Minas Gerais: Art. 92 – O Governador do Estado será
submetido a processo e julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nos crimes
comuns. § 1º – O Governador será suspenso de suas funções: I – nos crimes comuns, se
recebida a denúncia ou a queixa pelo Superior Tribunal de Justiça;
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institucionalização de determinadas prerrogativas, como a autorização
de 2/3 dos membros da casa legislativa (ou mesmo por maioria absoluta,
como preferiu o legislador do Estado da Paraíba) com vistas a permitir a
autorização do processo do Chefe do Poder Executivo Estadual por crime
comum perante o Superior Tribunal de Justiça. Se por um lado a
Constituição Federal permite um certo espaço de movimentação do
Constituinte estadual, por outro lado, a mesma Constituição Federal não
impõe modelo fixo e rígido a ser seguido pelos Estados membros.
7. Com efeito, entendo ter sido facultado ao Constituinte estadual,
dentro do seu juízo político, institucionalizar determinadas prerrogativas,
como a exigência de autorização da casa legislativa (2/3 dos membros ou
mesmo por maioria absoluta, como preferiu o legislador do Estado da
Paraíba) para o processamento do Chefe do Poder Executivo Estadual por
crime comum perante o Superior Tribunal de Justiça.
8. De outra parte, no que se refere ao pedido de
inconstitucionalidade referente a expressão “ou a queixa”, constante do
art. 92, §1º, I, da Constituição do Estado de Minas Gerais, permissiva do
eventual e possível afastamento do cargo de governador, caso seja aceita a
petição inicial da ação penal pelo STJ, observo que é uma questão
delicada e que merece uma reflexão sobre a ação penal privada
subsidiária da pública, em caso de inércia do Ministério Público, ou seja,
a queixa não veiculará sempre, em todas as hipóteses, uma questão de
somenos importância penal.
9. Ante o exposto, concluo (i) pela improcedência do pedido no que
diz respeito à declaração de inconstitucionalidade da expressão "ou a
queixa" do art. 92, § 1º, I, da Constituição do Estado de Minas Gerais, e
(ii) pela procedência parcial do pedido de interpretação conforme ao art.
92, § 1º, I, da Constituição do Estado de Minas Gerais para que se afaste
a inconstitucionalidade do preceito mineiro no que diz com a inexigência
de autorização prévia da Assembleia Legislativa para o processamento e
julgamento do Governador por crime comum perante o STJ.
É como voto.

16
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540 MINAS GERAIS
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ministra Rosa Weber,
no Superior Tribunal de Justiça prevaleceu, então, a corrente no sentido
de que há necessidade, mesmo silente a Constituição de Minas Gerais.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - E eu, particularmente,
entendo que aqui sequer de silêncio eloquente se pode falar. Ao contrário,
matéria amplamente debatida.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540 MINAS GERAIS
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, cheguei a
adiantar o voto e o fiz no sentido da improcedência do pedido.
Em primeiro lugar, no tocante à referência, na Constituição estadual,
à queixa, ou seja, à suspensão do Governador ante o recebimento de
queixa pelo Superior Tribunal de Justiça, acompanhei o Ministro Relator,
porquanto há algo semelhante ao que ocorre em relação ao Presidente da
República. Recebida a queixa, fica afastado das funções.
Surge problemática que, para mim, diz respeito a reiterados
pronunciamentos do Supremo. Não estamos, considerado o artigo 92, §
1º, inciso I, da Constituição do Estado de Minas Gerais, diante de preceito
a permitir dupla interpretação, e ele não versa a necessidade ou a
ausência da necessidade de licença para ter-se processo-crime contra o
Governador do Estado.
A ministra Rosa Weber acaba de trazer os bastidores da aprovação
da Carta, inclusive no que emendas para a inserção da condição – ou seja,
a condição para procedibilidade por um órgão federal, a cargo de
assembleia estadual –, foram rejeitadas.
Estaremos, então, a julgar ato omissivo da Assembleia, no que
aprovou, sem o preceito, a Carta do Estado? Nunca o fizemos, muito
menos para dizer do acerto ou desacerto do que acabou sendo aprovado,
rejeitadas emendas.
Por isso, não cabe a interpretação conforme. Devemos ficar,
circunscritos à procedência ou improcedência. Na inicial da ação direta
de inconstitucionalidade, há o pleito de conferir-se interpretação
conforme, mas essa técnica somente é possível quando o preceito permite
mais de uma interpretação, e o artigo 92 em análise não versa sobre a
necessidade ou desnecessidade da licença pela Assembleia, não sendo
ambíguo.
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A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Permita-me, Senhora
Presidente, só para complementar o voto.
O Ministro Marco Aurélio, como sempre, com muita acuidade, faz
este registro. O parecer do Ministério Público Federal justamente argui o
não conhecimento da ADI no que tange a esse pedido de interpretação
conforme. E, de fato, num absoluto rigor técnico – eu até daria a mão à
palmatória –, mas a controvérsia está aí, a dificuldade está presente, a
ação está ajuizada. Tivemos, digamos assim, desdobramentos no Superior
Tribunal de Justiça com relação a este tema, em função da ação penal que
lá corre. Então, diante da proposta...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Se admitirmos ferir a
matéria, estaremos estimulando o ajuizamento de outras ações
semelhantes, pedindo-se ao Supremo que atue como simples consultor
jurídico.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Há diversas ações
diretas, entre as quais as ADIs 4.764/AC, 4.797/MT e 4.798/PI, de que sou
Relator, cujo julgamento foi suspenso em virtude de pedido de vista e nas
quais se acha em discussão o tema pertinente à legitimidade
constitucional do controle parlamentar prévio, pela Assembleia Legislativa,
da instauração de procedimentos penais contra Governadores do Estado
perante o Superior Tribunal de Justiça.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Relativamente às
constituições do Acre, Mato Grosso e Piauí.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Exatamente...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O tema não deixará de
ser enfrentado e reenfrentado, porque anteriormente, contra o meu voto,
o Colegiado placitou essa condição prevista em Carta estadual, para terse o processo-crime em um órgão federal; quer dizer, um órgão político
estadual interfere diretamente na atuação de um órgão judiciário federal,
como é o Superior Tribunal de Justiça.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Essas Ações de relatoria do Ministro Barroso, aliás, estavam até listadas,
mas, justificadamente, hoje ele precisou ausentar-se. Esta a razão pela
qual não houve o chamamento hoje, porque, como sabem, a pauta é feita
no mês anterior, eu não tinha conhecimento da ausência. Ele justificou, e
essa é a razão pela qual não estão hoje. De toda sorte, essa ação direta de
hoje, trazida para continuidade de julgamento - e foi mantida esta pauta -,
primeiro, porque, neste caso, não havia obstáculo a que nós a
julgássemos. Segundo, porque se cuida de um mesmo objeto, mas com
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enfoques diferentes. Terceiro, porque, realmente, havia o pedido de
urgência, uma vez que há uma situação - eu, diria, não de instabilidade,
mas, enfim, de expectativa - de uma denúncia recebida de, parece-me,
quatro Governadores, que estariam, mais ou menos, em situação como
essa, em um tribunal que não pode atuar enquanto o Supremo não
decidir. E, em quarto lugar, porque não me parece sequer - e aí não estou
ainda antecipando voto - tratar-se de silêncio eloquente, porque o
constituinte mineiro foi taxativo: o Governador será submetido a processo
e julgamento perante o Supremo Tribunal nos crimes comuns e será
suspenso nos crimes comuns tais. Então, não entendo o silêncio aqui. Eu
estou dizendo que há uma afirmação normativa.
Na primeira assentada, cheguei a lembrar que, em 89, quando estava
sendo elaborada essa Constituição, o Professor Raul Machado Horta grande consultor, a pessoa mais ouvida do ponto de vista constitucional e
jurídico, talvez, o maior constitucionalista de Minas na segunda metade
do século XX - considerou que se tratava essa matéria - como o professor
José Afonso já chegou a considerar - de regra e não de princípio, porque é
processo. E, portanto, quando nós, mesmo nos julgamentos,
acrescentamos - eu, por exemplo, mais de uma vez, acrescentei, adicionei,
como argumento, a fundamentos de julgamentos -o princípio da simetria,
nunca foi a única base. Mas, quando havia - contrariamente ao que se tem
aqui - a exigência igual à da Constituição, dizia: há, inclusive, uma
simetria; mas não porque a simetria aqui fosse determinante. Aqui é o
contrário.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – No caso concreto,
ainda se tem a interpretação histórica quanto à tramitação. Foi rejeitada a
tentativa de inserir essa condição na Carta mineira.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Ela
sozinha poderia não valer, mas, enfim, só pra justificar primeiro porque
os outros não vieram.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, firmada na matéria ora em exame, resultou de
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precedente da lavra do eminente Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE,
muito embora esta Corte já houvesse decidido, sob a égide do Ato
Institucional nº 1/64, que a instauração de procedimento penal contra
Governador de Estado dependia de prévia autorização da respectiva
Assembleia Legislativa.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Depois foi chamado de um.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: É verdade! O
AI nº 1/64, quando editado em 09/04/1964, não tinha indicação numérica.
Retomo a sequência do meu pensamento. A decisão desta Corte
Suprema a que anteriormente me referi, foi proferida no julgamento do
HC 41.296/DF, de que foi Relator o saudoso Ministro ANTONIO
GONÇALVES DE OLIVEIRA.
Esse “writ”, como todos sabemos, foi impetrado pelos Advogados
Heráclito Fontoura Sobral Pinto e José Crispim Borges, nele figurando
como paciente o então Governador do Estado de Goiás, Mauro Borges
Teixeira.
O Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem de “habeas corpus” e
reconheceu a plena legitimidade constitucional do controle parlamentar
prévio, pela respectiva Assembleia Legislativa, da instauração de
procedimento penal, por crimes comuns, contra o Governador do Estado.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas, àquela época,
Ministro, tínhamos dois órgãos ou duas entidades estaduais: o Tribunal
de Justiça e a Assembleia. Agora, admitir-se essa interferência de um
órgão político estadual em um federal, situado no campo da jurisdição...
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Na realidade, a
questão em torno do controle parlamentar prévio, no contexto que venho
de referir, surgiu, nesta Corte Suprema, há mais de 50 (cinquenta) anos...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Na prática, gera uma
impunidade temporária, porque é difícil um governador não ter pouco
mais de 1/3 na Assembleia.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - E o
federativo, porque, só para lembrar, Ministro Celso - Vossa Excelência
lembrou o Ministro Gonçalves de Oliveira, que depois saiu dessa cadeira,
e o seu vice, também mineiro, que foi cassado... Estou achando que tem
muita Minas Gerais aqui hoje, porque o processo vem de Minas, o
problema é de Minas, a Constituição é de Minas, os precedentes são de
Minas, o Ministro Pertence era de Minas ...
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Isso tudo evidencia,
Ministra CÁRMEN LÚCIA, a irrecusável importância do Estado de
Minas Gerais!
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - É
que não sou de Minas, sou dos Gerais. Eles todos são mineiros!
Só para terminar: na Constituinte de 46, falando sobre a Federação
brasileira, canso de citar, nos meus trabalhos, uma celebérrima frase do
Victor Nunes Leal, que dizia que, no Brasil, o problema não era da
autonomia dos entes federados, mas da falta de autonomia dos entes
federados, que deveria ter sido discutida. E, num mandado de segurança
aqui, sobre questão de desapropriação para fins de reforma agrária, ele
afirmou : "Que Federação é essa que um Estado não pode escolher as
próprias regras para ter o seu autogoverno e a sua autoadministração"?
Essa frase caberia muito bem aqui, porque o que foi feito, parece, foi
o que a Ministra Rosa acaba de enfatizar - e já estava no voto do Ministro
Fachin e do Ministro Barroso -, quer dizer, nós temos que saber se, nesses
anos todos, o sentido de Federação mudou, porque há argumentos - o
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Ministro Toffoli já votou em outro sentido até, em uma matéria correlata,
dizendo isso -, mas há outras consequências, como o afastamento sem
tempo para voltar e com o processo andando, o que diz respeito a um
outro princípio, que é o democrático. Há muitos outros elementos e há
muitos princípios em jogo aqui.
Mas o que enfatizo - e não estou antecipando meu voto - é apenas
isto: acho que mudou o sentido da Federação, e a busca de uma
Federação na qual os Estados possam estabelecer suas regras. Por quê?
No período da Constituinte e da Lei Orgânica dos Municípios - depois,
em 1990 -, havia empresas de consultoria que distribuíam modelos de
Constituição e modelos de lei orgânica, como se um município do interior
de Minas fosse a mesma coisa de um município de São Paulo. A gente
luta tanto pela autonomia, para ter uma verdadeira Federação, e depois,
no exercício federativo, nós nos acanhamos. E, aí, é o papel do Supremo,
para defender a Federação, dizer quais princípios têm de ser
resguardados.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: O fato relevante,
Senhora Presidente, reside na necessidade de preservar-se, em sua
integridade, o princípio da Federação, em ordem a assegurar, aos Estadosmembros, um efetivo grau de autonomia institucional, considerados os
retrocessos institucionais surgidos ao longo de nosso constitucionalismo
republicano, notadamente após a instauração, entre nós, do regime
militar.
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O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Senhora
Presidente, apenas à guisa de trazer uma contribuição a esse debate e à
luz do voto que já trouxe à colação.
Vossa Excelência acabou de ler o dispositivo em questão, que é o
artigo 92, inciso I, da Constituição Mineira. Nada obstante possa e seja
mesmo uma regra, só os três votos proferidos e as demais opiniões
luminosas aqui já manifestadas evidenciam que a interpretação literal da
regra, obviamente, não dá conta de estabelecer o limite e a possibilidade.
O que, talvez - pelo menos é assim que entendo -, revele que há um objeto
específico, e há cabimento para esta ação direta de inconstitucionalidade,
não apenas pelo que se pode defluir de uma certa polissemia, que é
inerente a todo o dispositivo, mas também porque há um pedido final
para que se dê essa interpretação conforme, precisamente, porque essa
regra do artigo 92 vem decalcada na competência que a Constituição de
1988 atribuiu ao STJ. E a maioria das Constituições estaduais acabou
prevendo a necessidade dessa autorização, e, portanto, se se aplicasse a
simetria, poderia embutir-se aqui uma espécie de condição de
procedibilidade para o processamento e o julgamento perante o STJ.
Portanto, entendo que, nada obstante, é de se reconhecer que há um
objeto específico, e há um cabimento, com todo o respeito às opiniões em
sentido distinto, para que se dê, neste caso, a interpretação conforme.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Só
esclarecendo que eu não considero não cabível, de jeito nenhum. Apenas
disse que, como foi dito de um silêncio, nós estamos interpretando uma
norma que tem um conteúdo, como Vossa Excelência acaba de enfatizar,
com um objeto muito específico.
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhora
Presidente, apenas uma observação.
Aqui, há uma disposição, um dispositivo na Constituição de Minas
que diz taxativamente: o Governador será suspenso de suas funções nos
crimes comuns se recebida a denúncia ou queixa pelo Superior Tribunal
de Justiça.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ministro, mas
estamos presos ao pedido, que está ligado apenas ao artigo 92. A
liberdade maior vincula-se à causa de pedir.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Essa era, por exemplo, uma
dúvida que eu tinha, porque o que o nosso material, o material que o
próprio Supremo elaborou, sugere como tema judicando aqui?
1) Saber se é constitucional a exigência de autorização prévia da
Assembleia para fins de instauração penal contra o governo do Estado.
2) Saber se é constitucional a medida de afastamento do governador
do Estado após o recebimento da denúncia ou queixa-crime.
Foi por isso que a Ministra Rosa, então, fez o adendo, dizendo que,
nessa parte, poderíamos dar uma interpretação conforme no sentido de
avaliar qual o delito praticado que poderia ensejar o afastamento à luz do
princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Não é isso?
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Ministro,
se Vossa Excelência me permite, precisamente nessa linha foi a
intervenção do voto, em parte, do então divergente Ministro Barroso, e
que, ao começo desta Sessão, aproximei-me para dizer que, na
formulação da tese, também entendo...
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Da
tese, isso poderia ser discutido.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Acho importante isso, porque
soluciona um problema macro - não vamos só ficar adstritos à

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13189508.

Supremo Tribunal Federal
Debate

Inteiro Teor do Acórdão - Página 87 de 267

ADI 5540 / MG
Constituição de Minas.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Claro!
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Se Vossas
Excelências me permitirem, há hoje um verdadeiro dogma que preside
todas as decisões judiciais, que é o do artigo 93, IX - conhecido por todos
nós -, da Carta Magna, que diz:
"IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões..."
Ou seja, para a retirada de um governador do cargo, mediante o
simples recebimento da denúncia ou da queixa, é preciso haver uma
motivação muito bem-fundamentada, muito explícita nesse sentido.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Eu acho que, neste particular,
a interpretação conforme vai modular essa questão.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Aqui a
interpretação conforme, data venia, é cabível.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhora Presidente, vou até
fazer uma introdução aqui um pouco diferente, mas que tem pertinência.
O Estatuto de Coimbra, que é o estatuto da faculdade de Direito
mais antiga do mundo, dispõe que os professores, além de ensinarem as
leis, devem ensinar a doutrina dos casos julgados, porque, às vezes, a lei é
estática, mas, na aplicação prática, a repercussão é completamente
diferente daquilo que se imagina no plano da abstração.
E o Ministro Celso de Mello, que é a verdadeira doutrina dos casos
julgados em pessoa, ele aqui já destacou - num habeas corpus que é citado
amplamente, não só no STJ, como também no parecer da Procuradoria da
República - que essa ideia de se tolher a Constituição Estadual de eleger
alguns mecanismos de afastamento dos seus governos afronta
diretamente, viola a ideia central de Federação. E aqui está longamente
exposto esse tema.
Numa análise - que é das interpretações, no meu modo de ver, a
mais importante, que é a interpretação histórica -, a Ministra Rosa já
citou, e vários aqui já citaram, que o que houve foi o silêncio deliberado,
não eloquente. Houve uma deliberação no sentido de que, para afastar o
governo, não há necessidade de licença. Não é que se tenha omitido nos
debates, isso foi discutido, e chegou-se à conclusão de que não era
necessária essa licença.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO - É uma lacuna
consciente.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Isso, consciente, consciente!
De sorte que a interpretação aqui, digamos assim, converge para o
nosso entendimento de que deveria ser difuso, ou seja, em nenhum
Estado da Federação deveria haver essa necessidade de licença da
Assembleia, máxime, porque, à luz do conhecimento interdisciplinar, nós
sabemos que o Governo do Estado tem domínio sobre a Assembleia, e
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dificilmente ele será processado se houver a condição de procedibilidade.
Mas a nossa jurisprudência é bifronte, porque ao mesmo tempo em
que ela afirma que nós devemos respeitar essa regra - como Vossa
Excelência destacou - desde que inseridas nas Constituições Estaduais, ela
também está dizendo que, se não estiver na Constituição Estadual, não se
pode positivar uma regra que não está lá. Então, se há Estados que
ostentam essa condição de procedibilidade, que não é muito bem-vista
hoje após a Constituição de 88, por força de vários princípios, e as
inconstitucionalidades se operam quando se afronta a regras e a
princípios, ela não é bem-vista à luz do princípio republicano.
Então, não há nenhuma inconstitucionalidade, à luz da nossa
jurisprudência, da doutrina dos casos julgados capitaneada, mais
modernamente por Vossa Excelência, Ministro Celso de Mello. E, com
essa composição de hoje, nós temos várias e várias ADIs que estão aqui
colacionadas, em que se afirma peremptoriamente que deve ser
respeitada a cláusula constitucional relativa a esse afastamento ou não.
Então, onde não houver, não haverá; onde houver, segundo a
jurisprudência, deve-se obedecer. Essa é a nossa jurisprudência, e esse é o
entendimento da doutrina e da Suprema Corte.
É o melhor entendimento hoje à luz da evolução, da mutação
constitucional de acordo com o princípio republicano? Não, não é a
melhor interpretação. Daí, uma válvula de escape e a interpretação
conforme, porque efetivamente, hoje, o sentimento constitucional, que dá
validade à Constituição e dá força normativa à Constituição na visão de
Konrad Hesse, é exatamente este: o sentimento do povo em relação à realidade
constitucional. Então, ninguém mais aceita hoje que, para processar o
Governador, a Assembleia tem de autorizar.
Então, no primeiro plano, com esse caráter bifronte, pela nossa
jurisprudência, pela doutrina dos casos julgados, nós temos de respeitar a
Constituição de Minas e assentarmos que não é inconstitucional.
Se nós quisermos dar um passo mais além para que essa decisão
tenha uma finalidade pedagógico-prospectiva, nós devemos avançar e
utilizar como ratio decidendi a contraposição dessas autorizações em
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relação ao princípio republicano, o que nos conduz à necessidade de
fazermos realmente uma interpretação conforme.
E, ainda mais, como destacou o Ministro Fachin, como está aqui
como objeto da nossa cognição: saber se o afastamento deve ser
automático também à luz do princípio da proporcionalidade, porque uma
coisa é um crime contra a Administração Pública, outra coisa é a
suposição de que houve uma lesão corporal culposa derivada de delito de
circulação.
De sorte que, diante do que está posto para nós julgarmos, eu vou
acompanhar integralmente o voto do Ministro Fachin, já com esse indício
de modulação dessa segunda questão quanto ao afastamento
compulsório.
Por ora, Senhora Presidente, eu acho que esses fundamentos me dão
conforto para acompanhar correntes que agora já se engrossam com esses
votos do Ministro Fachin, do Ministro Luís Roberto Barroso, da Ministra
Rosa e com a minha convicção.
Depois, então, nós passaríamos à segunda etapa.
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RELATOR
REQTE.(S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. EDSON FACHIN
: DEMOCRATAS - DEM
: FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS E
OUTRO(A/S)
: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, a partir do
momento em que a maioria admita interpretação conforme, os Colegas
imaginam qual a minha compreensão sobre a matéria, uma vez que fiquei
vencido nos precedentes que envolveram as Constituições do Estado do
Paraná, do Espírito Santo e de Rondônia, entendendo desnecessária a
licença.
Não consigo conceber que um órgão político estadual acabe por
manietar órgão do Judiciário Federal, o Superior Tribunal de Justiça. Temse o resultado! Creio que apenas houve o implemento de uma licença
para o Superior Tribunal de Justiça atuar: Rondônia. Por quê? Porque é
difícil o Governador do Estado, com o diário na mão, a caneta
empunhada, na Assembleia, não ter mais de 1/3 de votos, sob pena de
acabar não sendo Governador do Estado.
Então, disse: a admitir-se a necessidade da licença, órgão federal
ficará manietado. Não é o que ocorre no tocante ao Presidente da
República, porquanto a licença é implementada também por um órgão
federal, a Câmara dos Deputados.
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VOTO S/ CONHECIMENTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhora Presidente, Vossa Excelência já destacou: sou o Relator e já
proferi voto em três ações diretas - as ADI 4.674/RS, 4.362/DF, 4.777/BA -,
que, tal qual Vossa Excelência também mencionou, estavam todas para a
pauta de hoje. Mas, como o voto-vista está com o Colega Luís Roberto
Barroso, que hoje não pôde comparecer à Sessão, Vossa Excelência não
pôde apregoá-las todas em conjunto.
Eu já proferi voto nessas três ações diretas e vou me manter fiel ao
voto já enunciado, pois entendo que ele mantém a jurisprudência, já aqui
mencionada, do princípio da simetria. Minha preocupação, com o que
estamos agora a decidir, é que nós teremos estados atingidos pelo
julgamento de um tribunal da nação que terão disciplinas diferentes,
conforme a consequência deste julgamento; a não ser que se revisem e
revisitem todas as ações diretas que eu citei no voto proferido.
Por isso, Senhora Presidente, eu vou fazer a leitura do que proferi
naquele caso, baseando-me na ADI nº 4.674, do Rio Grande do Sul, muito
embora lá fosse expressa a necessidade da autorização da assembleia.
Aqui não há essa previsão; como foi dito, há um silêncio a respeito do
fato ou, na compreensão de alguns Colegas, como ocorreu uma emenda,
houve um desejo do Constituinte derivado estadual.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ministro Dias Toffoli,
o ministro Ricardo Lewandowski leu o artigo 93, que afasta a licença,
tendo em conta, inclusive, as propostas enfrentadas para ter-se a licença.
Revela que, recebida a denúncia, pelo simples recebimento, o Governador
fica afastado.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
E aqui, na ação proposta, antes até de iniciar a leitura de meu voto,
vejam que o parecer preliminar, em seu início, tanto da ProcuradoriaGeral da República, quanto da Advocacia-Geral da União, é pelo não
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conhecimento da ação.
Na verdade, não há uma compatibilidade entre o que se pede e o
instrumento processual "ação direta de inconstitucionalidade". De fato, o
que se queria aqui é uma ação declaratória de constitucionalidade, mas,
como não há a previsão no 102 de declaratório de constitucionalidade de
ato normativo estadual, só existe a declaratória de constitucionalidade de
ato normativo federal, o proponente, o Partido proponente, optou pela
ação direta, tanto que ele pede, primeiro, de maneira patente que dela
conheçamos; caso isso não ocorra, que a conheçamos como arguição de
descumprimento de preceito fundamental; e, no pedido definitivo, o que
ele pede é uma interpretação conforme.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A ação estampa, em
última análise, o enfrentamento da óptica que prevaleceu lá no Superior
Tribunal de Justiça.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Político, exatamente.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – E prevaleceu ante o
silêncio da própria Carta!
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Por isso que o parecer, tanto da Procuradoria-Geral, quanto da
Advocacia-Geral, tem um tópico preliminar no sentido de não se
conhecer da ação.
E, desde logo, Senhora Presidente, eu voto no sentido do não
conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade na forma como
colocada no parecer da Advocacia-Geral da União, bem como constante
do parecer da Procuradoria-Geral da República, uma vez que o pedido
veiculado quer, na verdade, a declaratória de constitucionalidade do que
atacado, e não há a previsão constitucional para tanto.
Senhora Presidente, eu fico, nesta primeira parte, no sentido do não
conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, porque ela não é o
veículo processual instrumental a ser acionado para se declarar a
constitucionalidade ou se dar uma interpretação conforme ao preceito, no
sentido de se afirmar, como está no pedido, a constitucionalidade do que
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ali está assentado.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Então, Vossa Excelência não conhece? Portanto, diverge nesse ponto.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Na forma do parecer da Advocacia-Geral da União e também na
forma do parecer da Procuradoria-Geral da República, em suas
preliminares. Caso vencido no não conhecimento, proferiria voto no
sentido de que já proferi, e, aí, tomaria o tempo da Corte fazendo a leitura
e justificando meu voto.
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QUESTÃO DE ORDEM
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI Presidente, sugiro, então, que tomemos o voto no sentido de conhecer-se
ou não para que possamos prosseguir.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Nessa parte, sim.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - É,
porque o Ministro Edson Fachin, Relator, já se pronunciou expressamente
pelo conhecimento.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Já.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Ministro Barroso, idem; Ministra Rosa, também.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Três votos.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - E o
Ministro Fux foi agora taxativo, acompanhando.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Então, quatro votos.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Já temos
maioria, então?
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O ministro Luiz Fux
não admite.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Então, temos quatro votos.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Quatro votos.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Pelo menos, percebi
assim.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - E o
Ministro Marco Aurélio também...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Também o ministro
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Celso de Mello. Aí, não se tem maioria de 6 votos.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Para
conhecer.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: É importante que se
colham os votos a propósito dessa questão.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – E, como é
importantíssimo para o julgamento de fundo, há de ter o quorum especial,
não é?
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Claro!
O Ministro Fux estava chegando, ele estava ausente, porque, aí, com
isso, teríamos quatro votos pelo conhecimento, mas...
Ministro Fux.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Pois não, Excelência?
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - O
Ministro Dias Toffoli argui a preliminar do não conhecimento, que foi
objeto...
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - O não conhecimento, não é?
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Na linha do que está no parecer da Advocacia-Geral da União e do
próprio Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Então, como os outros se pronunciaram e houve um entendimento de que
talvez Vossa Excelência não conheceria, eu estou indagando.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Os demais conhecem, não é?
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - O
Ministro-Relator expressamente conhece; o Ministro Barroso conhece; a
Ministra Rosa Weber, idem.
Indago de Vossa Excelência: Vossa Excelência conhece?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – Também. Eu conheço.
Senhora Presidente, no fundo, o que se pretendeu com esse
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julgamento não foi só resolver o problema de Minas Gerais, foi o
problema de criar mais modernamente um precedente sobre, digamos
assim, a legitimidade dessa prévia condição de procedibilidade à luz dos
princípios constitucionais modernos, o princípio republicano.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Agora, há uma série de ações julgadas, transitadas em julgado, em
que se firmou a constitucionalidade dos preceitos. E, como destacou aqui
o Ministro Marco Aurélio, Sua Excelência ficou vencido naqueles
precedentes.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Sim,
também.
Então, Vossa Excelência conhece?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Conheço, acho importante.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - O
Ministro Dias Toffoli não conhece.
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VOTO S/ CONHECIMENTO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhora
Presidente, neste primeiro momento, acompanharei o Ministro Toffoli,
pelo não conhecimento.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, creio que
estamos diante de preceito, referido na inicial, que não permite dupla
interpretação. É silente quanto à necessidade ou não de licença da
Assembleia, para o Superior Tribunal de Justiça poder atuar, inexistindo
ambiguidade.
Então, nessa parte, não admito a ação direta de
inconstitucionalidade.
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VOTO
(s/ a incognoscibilidade da ação direta)
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Peço vênia para não
conhecer da presente ação direta, eis que se revela inadequada a adoção,
no caso, da interpretação conforme à Constituição da República.
Não se desconhece que a aplicação dessa técnica de decisão supõe a
necessária existência de polissemia do texto normativo, sendo essencial,
desse modo, que a norma objeto de exegese revista-se de caráter polissêmico
ou plurissignificativo, de tal forma que, se o preceito possuir sentido unívoco,
tornar-se-á inviável a utilização de referida técnica de julgamento.
O entendimento que venho de destacar – existência de múltiplas
expressões semiológicas propiciadas pela norma a ser interpretada –
encontra apoio na jurisprudência constitucional desta Corte Suprema
(RTJ 126/48, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RTJ 137/90, Rel. Min. MOREIRA
ALVES – RTJ 164/548, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RTJ 173/447-448, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – RTJ 173/778-779, Rel. Min. ILMAR
GALVÃO – ADI 1.556-MC/PE, Rel. Min. MOREIRA ALVES – ADI 1.586-MC/PA, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – ADI 1.668-MC/DF, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO, v.g.), cuja orientação, por sua vez, reflete-se no
magistério da doutrina (GILMAR FERREIRA MENDES, “Jurisdição
Constitucional”, p. 316/326, item n. III, 4ª ed., 2004, Saraiva; KARL
LARENZ, “Metodologia da Ciência do Direito”, p. 410/414, 2ª ed.,
trad. de José Lamego, Fundação Calouste Gulbenkian; JORGE
MIRANDA, “Manual de Direito Constitucional”, tomo II/232, item n. 57,
2ª ed., 1988, Coimbra Editora; J. J. GOMES CANOTILHO, “Direito
Constitucional”, p. 235, 5ª ed., 1991, Livraria Almedina, Coimbra; CELSO
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RIBEIRO BASTOS, “Curso de Direito Constitucional”, p. 101/102, 11ª ed.,
1989,
Saraiva;
OSWALDO
LUIZ
PALU,
“Controle
de
Constitucionalidade: Conceito, Sistemas e Efeitos”, p. 188/189,
item n. 9.8, 2ª ed., 2001, RT; ZENO VELOSO, “Controle Jurisdicional de
Constitucionalidade”, p. 169/175, itens ns. 189/198, 3ª ed./2ª tir., 2003, Del
Rey; GUILHERME PEÑA DE MORAES, “Direito Constitucional – Teoria da
Constituição”, p. 122/123, item n. 3.3, 3ª ed., 2006, Lumen Juris;
CLÈMERSON MERLIN CLÈVE, “A Fiscalização Abstrata de
Constitucionalidade no Direito Brasileiro”, p. 262/270, item n. 3.2.9, 2ª ed.,
2000, RT; NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
“Constituição Federal Comentada e Legislação Constitucional”, p. 560/563,
2006, RT; WALBER DE MOURA AGRA, “Curso de Direito Constitucional”,
p. 569, item n. 28.17, 2ª ed., 2007, Forense; UADI LAMMÊGO BULOS, “Curso
de Direito Constitucional”, p. 349/350, item n. 13, 2007, Saraiva, v.g.).
Por tais razões, e acompanhando o dissenso, não conheço da presente
ação direta.
É o meu voto.
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ANTECIPAÇÃO AO VOTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Peço vênia à divergência do Relator, masu tenho para mim que realmente
o caput do art. 92 da Constituição Mineira é taxativo quanto à submissão,
mas o § 1º desse mesmo dispositivo, ao afirmar, como observado pelo
Ministro-Relator e pelos que o seguiram, a forma de suspensão, e o que
admite, inclusive no que se refere à queixa que o Ministro Fachin concluía
no sentido de julgar improcedente, portanto, admitindo, nesta parte
especificamente, a interpretação conforme para a aplicação de princípios
como o da proporcionalidade, entendo que, por isso, especificamente, não
pelo caput, mas pelo § 1º, que também é objeto do questionamento, é
admissível a ação. Peço vênia para acompanhar o Relator.
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ADIAMENTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Verifico que ficaram cinco votos no sentido do conhecimento e quatro no
sentido do não conhecimento. Como nós temos a ausência justificada do
Ministro Gilmar Mendes e há uma cadeira ainda vaga, proponho a Vossas
Excelências que se suspenda o julgamento, indicando o adiamento para
colher os outros votos, uma vez que aí nós conseguiríamos... Embora seja
preliminar de procedibilidade, mas acho que um julgamento dessa
natureza, da força da matéria, e como será um paradigma, talvez, para os
próximos julgamentos, e enaltecido pelo Ministro Toffoli, dentre outros
que aqui já fizeram menção, há uma firmeza de orientação para casos que
são muito diferentes nas variadas constituições, proponho, portanto, que
seja suspenso o julgamento com essa proclamação provisória quanto ao
conhecimento.
E darei sequência, assim que formular a pauta, já, então,
introduzindo todos os outros que estavam hoje e que, como disse, por
ausência, que me foi justificada pelo Ministro Roberto Barroso, não pude
trazer. Traríamos, como estava anteriormente na pauta, todos juntos.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Agora, de toda sorte, essa
relação de prejudicialidade externa do nosso julgamento em relação ao
julgamento do STJ, ela fica resolvida de alguma maneira, porque o STJ
impôs a condição de procedibilidade. Ao não conhecer, Vossa Excelência
mantém íntegro o dispositivo constitucional; ao julgar improcedente o
pedido, mantemos íntegro o dispositivo constitucional.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Data venia,
nós não julgamos nada ainda.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Acho que nós não devemos firmar nenhum tipo de orientação a respeito
da matéria. É melhor que se acolha realmente o final. Até porque nós
estaríamos dizendo alguma coisa para um tribunal superior sem que se
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tenha sequer a sequência do julgamento. Então, para não dar
interpretações, o nosso papel é de evitar questionamentos ou resolvê-los.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Indago a Vossa
Excelência, Senhora Presidente, se este feito deverá aguardar a posse do
novo Ministro.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Sim,
porque a pauta deste mês já está toda completa, divulgada. Portanto, ele
entrará na pauta de abril, que vou divulgar com a presença do novo
ministro, que tomará posse dia 2. Ele, portanto, também participará.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Talvez conviesse,
pelas mesmas razões, aguardar-se a chegada do novo Ministro, para que
esta Corte concluísse, então, o julgamento das ADIs 4.764/AC, 4.797/MT
e 4.798/PI.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Esses, dessa pauta de hoje, serão trazidos agora juntos. Hoje, estavam
este e os outros, e o Ministro Barroso pediu que fosse retirado pela
ausência dele hoje. Mas, como será no mês de abril, poderei voltar a pauta
de hoje numa sessão de abril. Todos juntos.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: ...inclusive os casos
em que houve pedido de vista.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Até
porque o Ministro Gilmar Mendes está impedido em vários deles,
teríamos, então, o suporte do novo...
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Mas, neste, que é o primeiro da pauta, de toda sorte, não estaria.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Não é o
caso, claro.
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Então, a única coisa é que, como a pauta de março já está divulgada,
portanto, os advogados de todos os outros casos estão devidamente
intimados, indico adiamento.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
REQTE.(S) : DEMOCRATAS - DEM
ADV.(A/S) : FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS (27581/DF) E OUTRO(A/
S)
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), dando
parcial procedência à ação para: i) dar interpretação conforme ao
art. 92, § 1º, I, da Constituição do Estado de Minas Gerais para
consignar que não há necessidade de autorização prévia da
Assembléia Legislativa para o processamento e julgamento do
Governador por crime comum perante o STJ e ii) julgar improcedente
o pedido de declaração de inconstitucionalidade da expressão “ou
queixa” do art. 92, § 1º, I, da Constituição do Estado de Minas
Gerais, no que foi acompanhado, em parte, pelo Ministro Roberto
Barroso,
e
o
voto
do
Ministro
Marco
Aurélio,
julgando
improcedentes os pedidos formalizados, pediu vista o Ministro
Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de
Mello. Falou pelo requerente, DEMOCRATAS – DEM, o Dr. Márcio
Cammarosano; pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, o Dr. Bruno de Almeida Oliveira, Procurador-Geral da
Assembleia Legislativa do Estado; e, pelo Ministério Público
Federal, o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Presidência da
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 14.12.2016.
Decisão: Após o voto da Ministra Rosa Weber e o voto do
Ministro Luiz Fux, ambos acompanhando o voto do Relator, e o voto
do Ministro Dias Toffoli, que não conheceu da ação direta de
inconstitucionalidade, o Tribunal deliberou colher os votos dos
Ministros em relação ao conhecimento da ação. Pelo conhecimento da
ação direta de inconstitucionalidade, computaram-se os votos dos
Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e
Cármen Lúcia (Presidente), e, pelo não conhecimento da ação direta
de inconstitucionalidade, os votos dos Ministros Dias Toffoli,
Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Melo. Em seguida, o
Tribunal suspendeu o julgamento para colher os votos dos Ministros
ausentes. Ausentes, justificadamente, os Ministros Gilmar Mendes e
Roberto Barroso. Plenário, 02.03.2017.
Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio,
Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber e Edson
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Fachin.
Vice-Procurador-Geral da República, Dr. José Bonifácio Borges
de Andrada.
p/ Doralúcia das Neves Santos
Assessora-Chefe do Plenário
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540 MINAS GERAIS
VOTO S/ CONHECIMENTO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Trata-se de ação
direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta
pelo Partido Democratas, em face do art. 92, § 1º, I, da Constituição do
Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre a responsabilidade penal do
Governador do Estado nos crimes comuns e de responsabilidade.
A norma atacada dispõe o seguinte:
Art. 92. O Governador do Estado será submetido a
processo e julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça,
nos crimes comuns.
§ 1º O Governador será suspenso de suas funções:
I – nos crimes comuns, se recebida a denúncia ou a queixa
pelo Superior Tribunal de Justiça; e
II – nos crimes de responsabilidade, se admitida a
acusação e instaurado o processo, pela Assembleia Legislativa.

O requerente sustenta que o constituinte mineiro, diferentemente do
disposto nos arts. 51, I, e 86, § 1º, I, da Constituição Federal, teria
dispensado a necessidade de autorização legislativa para recebimento,
pelo Superior Tribunal de Justiça, de denúncia ou queixa-crime contra o
Governador do Estado por crimes comuns. Afirma que a exigência de
prévia autorização legislativa para persecução penal de governador de
estado não seria matéria de reprodução obrigatória, motivo pelo qual não
se aplicaria o princípio da simetria.
Aduz que o art. 92, § 1º, I, da CEMG preserva o princípio federativo,
pois se contém no espaço de liberdade conferido pela CF (art. 25 e art. 11
do ADCT) aos Estados-Membros.
Defende que a não reprodução do modelo federal na carta estadual
decorre de característica ausente no Governador do Estado: o exercício,
pelo Presidente da República, da chefia de estado. Pontua que a
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Constituição de 1988 teria incumbido a tribunal de feição nacional o
processamento e julgamento de governadores de estado por crimes
comuns. Alega que afastar governador após recebimento de queixa-crime
afigura-se como restrição desproporcional, pois causaria efeitos perversos
com base em crimes de baixa reprovabilidade.
Entende ser compatível com a Constituição da República o
afastamento do governador, sem autorização legislativa, apenas em caso
de recebimento de ação penal por crimes comuns que causem
inelegibilidade, à luz do art. 1º , I, e, da Lei Complementar 64, de 18 de
maio de 1990 (Lei das Inelegibilidades).
Requer declaração de inconstitucionalidade da expressão “ou
queixa”, do art. 92, § 1º, I, da Constituição mineira, e atribuição de
interpretação conforme a Constituição no sentido de não haver
necessidade de autorização da Assembleia Legislativa para recebimento
de denúncia contra o governador relativamente a crimes objeto de ação
penal pública ou, alternativamente, apenas para aqueles ilícitos referidos
no art. 1º , I, e, da Lei Complementar 64/1990.
A Assembleia Legislativa mineira apontou, preliminarmente,
inadequação da via eleita para, a pretexto de atribuir interpretação
conforme
à
Constituição,
postular,
em
ação
direta
de
inconstitucionalidade,
verdadeiro
pedido
de
declaração
de
constitucionalidade de norma estadual. No mérito, ressaltou que nenhum
dispositivo da Carta Mineira dispensa expressamente prévia autorização
da assembleia para que o Superior Tribunal de Justiça dê prosseguimento
a denúncia ou queixa contra o governador, de modo que, mesmo em caso
de lacuna, persecução penal contra essa autoridade exige autorização
legislativa. Quanto à expressão “ou queixa-crime”, ressalta que o modelo
estadual não se aparta do federal e reforça a necessidade de autorização
legislativa, tendo em vista a possibilidade de uso político de ação penal
privada (peça 20). Invocou parecer elaborado pelo ex-Ministro
SEPÚLVEDA PERTENCE sobre a matéria (peça 25).
A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento
da ação direta, por sua inviabilidade para incluir previsão normativa na
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Constituição de Minas Gerais, e, no mérito, pela improcedência do
pedido (peça 27).
A Procuradoria-Geral da República, em parecer datado de 24 de
outubro de 2016, opinou no seguinte sentido: (a) quanto ao pedido de
interpretação conforme, pelo não conhecimento da ação direta de
inconstitucionalidade e, caso superado esse obstáculo, no mérito, por sua
procedência, para explicitar a constitucionalidade da dispensa da licença
prévia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para instaurar ação
penal contra o Governador do Estado, consoante o art. 92, § 1º , I e II, da
Constituição Estadual; (b) no que se refere ao pedido de declaração de
inconstitucionalidade da expressão “ou a queixa”, contido no art. 92, § 1º,
I, da Constituição de Minas Gerais, pela improcedência da ação.
Em 14 de dezembro de 2016, o julgamento em Plenário foi iniciado,
tendo o eminente Ministro EDSON FACHIN, Relator, proferido voto no
sentido de dar parcial procedência à ação para: (a) dar interpretação
conforme ao art. 92, § 1º, I, da Constituição do Estado de Minas Gerais
para consignar que não há necessidade de autorização prévia da
Assembleia Legislativa para o processamento e julgamento do
Governador por crime comum perante o STJ; e (b) julgar improcedente o
pedido de declaração de inconstitucionalidade da expressão “ou queixa”
do art. 92, § 1º, I, da Constituição do Estado de Minas Gerais.
Em 2 de março de 2017, o Tribunal deliberou colher os votos dos
Ministros em relação ao conhecimento da ação. Foram colhidos os votos
da Ministra ROSA WEBER e do Ministro LUIZ FUX, ambos
acompanhando o voto do Relator, e o voto do Ministro DIAS TOFFOLI,
que não conheceu da ação direta de inconstitucionalidade. Pelo
conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, computaram-se os
votos dos Ministros EDSON FACHIN, ROBERTO BARROSO, ROSA
WEBER, LUIZ FUX e CÁRMEN LÚCIA, e, pelo não conhecimento da
ação direta de inconstitucionalidade, os votos dos Ministros DIAS
TOFFOLI, RICARDO LEWANDOWSKI, MARCO AURÉLIO e CELSO DE
MELLO. Em seguida, o Tribunal suspendeu o julgamento para colher os
votos dos Ministros ausentes.
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É o relatório.
Preliminar.
Inicialmente, imprescindível a análise sobre a questão levantada pelo
ilustre Ministro DIAS TOFFOLI e acompanhada pelos eminentes
Ministros RICARDO LEWANDOWSKI, MARCO AURÉLIO e CELSO DE
MELLO,
pelo
não
conhecimento
dessa
ação
direta
de
inconstitucionalidade, em virtude da impossibilidade da utilização da
regra de interpretação conforme à constituição na presente hipótese.
Segundo pude depreender da posição iniciada pelo Ministro DIAS
TOFFOLI, em face da inexistência de previsão expressa da Constituição
do Estado de Minas Gerais, a exigir prévia autorização de 2/3 dos
parlamentares estaduais para que o STJ possa deliberar sobre denúncia
oferecida pelo Ministério Público – o que foi bem definido pelo Ministro
CELSO DE MELLO, Decano desta Corte, como “silêncio consciente” –,
não existiria o necessário espaço de interpretação relativo ao artigo 91,
§1º, I da Carta mineira, que possibilitasse ao Supremo Tribunal Federal
dar prevalência a uma interpretação que preserve a constitucionalidade
do ato normativo, entre várias outras interpretações possíveis daquela
norma, e, consequentemente, estaria impossibilitada a utilização da
técnica decisória da interpretação conforme, que, no dizer de Canotilho,
“só é legítima quando existe um espaço de decisão (= espaço de
interpretação) aberto a várias propostas interpretativas, umas em
conformidade com a constituição e que devem ser preferidas, e outras em
desconformidade com ela” (Direito constitucional. Coimbra: Almedina,
1993. p. 230.).
A interpretação conforme a Constituição, portanto, somente será
possível quando a norma apresentar vários significados, uns compatíveis
com as normas constitucionais e outros não, inexistindo a possibilidade
de sua aplicação quando o texto da lei não permitir qualquer
interpretação em conformidade com a Constituição, ou, como apontado
na presente hipótese pelo Ministro DIAS TOFFOLI, quando existir
somente uma interpretação.
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Segundo o entendimento desta Corte, a técnica da denominada
interpretação conforme “só é utilizável quando a norma impugnada admite,
entre as várias interpretações possíveis, uma que a compatibilize com a
Carta Magna, e não quando o sentido da norma é unívoco” (Pleno, ADI
1.344-1/ES – medida liminar – Rel. Min. Moreira Alves, DJustiça,
19/4/1996, p. 12.212.).
E esta é exatamente a questão: apesar de a redação do artigo 91, §1º,
I, da Carta mineira ser extremamente clara, pois somente se refere ao
processo e julgamento por “crimes de responsabilidade” (“silêncio
consciente”), poderíamos afirmar, igualmente, que o sentido do texto
normativo mineiro é unívoco?
Entendo que não, pois, em que pese o legislador mineiro constituinte
decorrente, ao elaborar a Carta mineira, ter discutido e decidido por não
incluir a necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa
para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar eventual
denúncia oferecida pelo Ministério Público ou queixa-crime pelo
particular por crimes comuns, a partir da promulgação das cartas
estaduais, em 1989, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua
jurisprudência, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, no
sentido de que “a instauração de persecução penal em juízo contra
Governador de Estado, por supostas práticas delituosas perseguíveis
mediante ação penal de iniciativa pública ou iniciativa privada, seja
necessariamente precedida de autorização dada pelo Poder Legislativo
local”, com fundamento na “observância de paradigma revestido de
inquestionável coeficiente de federalidade e que, fundado na Carta
Política (art. 86, §1º, I) impõe-se enquanto padrão referencial
inderrogável, ao respeito dos Estados-membros e dos Tribunais da
República” (ADI 4.798, em que são citados os diversos precedentes da
Corte).
A interpretação pretendida pelo autor em sede de controle
concentrado funda-se na possibilidade de uma omissão consciente do
legislador constituinte estadual, baseada na autonomia do EstadoMembro em se auto-organizar, poder afastar a aplicação das decisões
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paradigmáticas do STF, que, em sede de controle abstrato de
constitucionalidade, sempre mantiveram a expressa exigência de prévia
autorização dos textos estaduais.
E uma manifestação desta Corte, em relação ao “silêncio consciente”
da Carta mineira é necessária, pois, em situação análoga na Constituição
do Paraná, aplicou-se o mesmo entendimento concedido às demais
constituições estaduais, mesmo em se tratando de hipótese de
“negligência deliberada”, pois, conforme destacado pelo saudoso
Ministro TEORI ZAVASCKI, “eventuais episódios de negligência
deliberada das Assembleias Legislativas não constituem fundamento
idôneo para justificar” o afastamento da subordinação do início de
processo acusatório contra Governador de Estado a um juízo político do
Poder Legislativo local (ADI 4791/PR, Dje de 24/4/2015).
Não bastasse isso, importante ressaltar, inclusive, que, em habeas
corpus envolvendo a análise da própria Constituição do Estado de Minas
Gerais, a Segunda Turma desta Corte, por unanimidade, entendeu ser
necessária a prévia deliberação da Assembleia Legislativa (HC 80511/MG,
Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 14/9/2001).
Portanto, há necessária existência do denominado “espaço de
decisão” para a aplicação da interpretação conforme, pois temos, em tese,
duas interpretações constitucionalmente possíveis: (a) o entendimento
fixado no Supremo Tribunal Federal, que exige como “paradigma e
padrão referencial inderrogável” a necessidade de prévia autorização do
Poder Legislativo estadual para a instauração de ação penal contra o
Governador de Estado pelo Superior Tribunal de Justiça; (b) a
possibilidade de o legislador constituinte derivado estadual,
conscientemente, afastar essa obrigatoriedade. Poderíamos apontar,
ainda, uma terceira possibilidade interpretativa, qual seja, a
obrigatoriedade do texto normativo estadual, para ser constitucional,
omitir-se na previsão de qualquer norma-obstáculo à responsabilização
do Governador, pois, para que se obtenha uma interpretação conforme a
Constituição, o intérprete poderá conceder ou excluir da norma impugnada
determinada interpretação, a fim de compatibilizá-la com o texto
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constitucional.
Essa é a hipótese pleiteada nos autos, sendo denominada
interpretação conforme sem redução do texto. O autor requer que se exclua da
interpretação da norma mineira o posicionamento que prevalece no STF
(“paradigma” e “padrão referencial inderrogável”), mesmo na presença
do “silêncio consciente” ou “negligência deliberada”, declarando a
desnecessidade de prévia autorização legislativa, já positivada na
interpretação literal do artigo.
A finalidade, portanto, da utilização da interpretação conforme na
presente ação é conceder a interpretação que possibilite a aplicação da
literalidade do texto da constituição mineira, sem aplicação da simetria.
O que o autor pretende é a concessão de interpretação conforme sem
redução do texto, conferindo à norma impugnada uma determinada interpretação
que lhe preserve a constitucionalidade, ou seja, que aponte não estar o artigo
92, §3º, inciso I, da Constituição mineira contrariando o paradigma fixado
pelo Supremo Tribunal Federal como obrigatório.
Temos, portanto, uma norma constitucional estadual com mais de
uma significação possível, devendo ser encontrada aquela que apresente
maior conformidade com as normas constitucionais.
VOTO, portanto, pelo conhecimento da presente ação, pois entendo
respeitado o limite de utilização da interpretação conforme, como
apontado pelo Ministro SEPULVEDA PERTENCE, como o “raio de
possibilidades hermenêuticas de extrair do texto uma significação
normativa harmônica com a Constituição” (ADI 3046-9/SP).
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540 MINAS GERAIS
V O T O SOBRE CONHECIMENTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Senhora Presidente, o
julgamento da ADI 5540 foi suspenso na sessão de 2.3.2017, para colheita
dos votos faltantes acerca do conhecimento da ação. Até aquele momento,
votaram pelo conhecimento da ação direta cinco Ministros – Edson
Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Cármen Lúcia. Em
sentido contrário, votaram quatro Ministros – Dias Toffoli, Ricardo
Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Melo.
Faltaram meu voto e o voto da cadeira então vaga, hoje ocupada
pelo Min. Alexandre de Morais.
Passo então a votar quanto à admissibilidade da ADI 5540.
1. AÇÃO DIRETA MINAS GERAIS – ADMISSIBILIDADE
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
Democratas – DEM Nacional contra o art. 92, § 1º, I, da Constituição do
Estado de Minas Gerais, que versa sobre a responsabilidade do
Governador daquele estado:
“Art. 92 – O Governador do Estado será submetido a
processo e julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça,
nos crimes comuns.
§ 1º – O Governador será suspenso de suas funções:
I – nos crimes comuns, se recebida a denúncia ou a queixa
pelo Superior Tribunal de Justiça;”

A ação visa a declaração de inconstitucionalidade da expressão “ou
queixa”, constante na norma acima transcrita, por ser irrazoável o
afastamento automático do governador por recebimento de ação penal
privada, uma vez que os crimes em relação aos quais se procede mediante
queixa são crimes leves, de menor potencial ofensivo, passíveis de
concessão dos benefícios da Lei 9.099/99.
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Ainda, objetiva dar interpretação conforme ao art. 92, § 1º, I, da CE
para declarar a constitucionalidade da referida norma, tendo em vista que
“o Constituinte Decorrente mineiro, no exercício de sua competência e
autonomia constitucional conferida pelos artigos 25 da CF e 11 do ADCT, optou,
legitimamente, por dispensar a autorização legislativa para afastamento do
Governador quando do recebimento da denúncia por crime comum”.
Entendo que a presente ação direta de inconstitucionalidade deve
ser conhecida.
Inicialmente, verifico que a ação foi proposta por parte legitima, a
saber, o partido Democratas, partido político com representação no
Congresso Nacional, satisfazendo o requisito do art. 103 da Constituição
Federal e art. 2º da Lei 9.868/99. Seu objeto, norma da Constituição do
Estado de Minas Gerais (ato normativo estadual posterior a Constituição
de 1988), nos termos do art. 102, I, a, da Constituição pode ser impugnado
via ação direta. Aponta, como parâmetro de controle, os artigos 14, § 9º, e
25 da CF e o artigo 11 do ADCT.
Em relação ao pedido, temos além da declaração de
inconstitucionalidade da expressão queixa, o requerimento para que seja
dada interpretação conforme de modo a “fixar o entendimento segundo o
qual o Governador será suspenso de suas funções, nos crimes comuns
processados mediante ação penal pública ou, alternativamente, quando
da instauração de ação penal que tenha por objeto quaisquer dos
ilícitos previstos no artigo 1º, I, ‘e’ da Lei Complementar nº 64, de
18.05.1990, na hipótese de recebimento da ação penal pelo STJ, sem a
necessidade de autorização da ALEMG.”
Nesse ponto, manifestou-se o eminente Ministro Dias Toffoli pelo
não conhecimento da presente ação direta, no que foi acompanhado pelos
eminentes Ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de
Mello.
Entendeu o Ministro Dias Toffoli que haveria incompatibilidade
entre o pedido e a ação proposta. Tratar-se-ia, a seu ver, de típica ação
declaratória de constitucionalidade, mas, que por se tratar de norma
estadual, não poderia ser manejada por ADC, cabendo a propositura de
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ADPF, que é o pedido alternativo.
Peço vênia, todavia, à divergência, para acompanhar o Relator pelo
conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade.
Entendo oportuno, inicialmente, traçar algumas distinções entre as
técnicas de interpretação conforme e declaração de inconstitucionalidade
sem redução de texto.
1.2 Interpretação conforme e declaração de inconstitucionalidade
sem redução de texto:
Consoante postulado do direito americano incorporado à doutrina
constitucional brasileira, deve o juiz, na dúvida, reconhecer a
constitucionalidade da lei. Também no caso de duas interpretações
possíveis de uma lei, há de se preferir aquela que se revele compatível
com a Constituição. Na doutrina menciona-se, frequentemente, a frase de
Cooley: “The court, if possible, must give the statute such a construction
as will enable it to have effect”[1][1].
Os Tribunais devem, portanto, partir do princípio de que o
legislador busca positivar uma norma constitucional[2][2].
Há muito se vale o Supremo Tribunal Federal da interpretação
conforme à Constituição. Essa variante de decisão não prepara maiores
embaraços no âmbito do controle incidental de normas, uma vez que aqui
o Tribunal profere decisão sobre um caso concreto que vincula apenas as
partes envolvidas.
A interpretação conforme à Constituição passou a ser utilizada,
igualmente, no âmbito do controle abstrato de normas[3][3]. Consoante a
prática vigente, limita-se o Tribunal a declarar a legitimidade do ato
questionado desde que interpretado em conformidade com a
Constituição[4][4]. O resultado da interpretação, normalmente, é
incorporado, de forma resumida, na parte dispositiva da decisão[5][5].
A interpretação conforme à Constituição levava sempre, no direito
brasileiro, à declaração de constitucionalidade da lei[6][6]. Porém, como já
se disse, há hipóteses em que esse tipo de interpretação pode levar a uma
declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto. Tais casos
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foram levantados pela primeira vez por ocasião da propositura
cumulativa de uma representação interpretativa[7][7] e de uma
representação de inconstitucionalidade, suscitando-se a indagação sobre
o significado dogmático da interpretação conforme à Constituição[8][8].
No caso, o Supremo Tribunal, seguindo orientação formulada por
Moreira Alves, reconheceu que a interpretação conforme à Constituição,
quando fixada no juízo abstrato de normas, corresponde a uma
pronúncia de inconstitucionalidade. Daí entender incabível a sua
aplicação no âmbito da representação interpretativa[9][9].
Não se pode afirmar com segurança se, na jurisprudência do
Supremo Tribunal, a interpretação conforme à Constituição há de ser,
sempre, equiparada a uma declaração de nulidade sem redução de texto.
Deve-se acentuar, porém, que, em decisão de 9 de novembro de
1987, deixou assente o Supremo Tribunal Federal que a interpretação
conforme à Constituição não deve ser vista como simples princípio de
interpretação, mas sim como modalidade de decisão do controle de
normas, equiparável a uma declaração de inconstitucionalidade sem
redução de texto[10][10]. Assinale-se, porém, que o Tribunal não
procedeu, inicialmente, a qualquer alteração na parte dispositiva da
decisão, que continua a afirmar a improcedência da arguição, desde que
adotada determinada interpretação.
As decisões proferidas nas ADIs 491 e 319, todas da relatoria de
Moreira Alves, parecem sinalizar que, pelo menos no controle abstrato de
normas, o Tribunal tem procurado, nos casos de exclusão de
determinadas hipóteses de aplicação ou hipóteses de interpretação do
âmbito normativo, acentuar a equivalência dessas categorias[11][11].
De nossa parte, cremos que a equiparação pura e simples da
declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto à interpretação
conforme à Constituição prepara dificuldades significativas.
A primeira delas diz respeito à conversão de uma modalidade de
interpretação sistemática, utilizada por todos os tribunais e juízes, em
técnica de declaração de inconstitucionalidade. Isso já exigiria especial
qualificação da interpretação conforme à Constituição, para afirmar que
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somente teria a característica de uma declaração de inconstitucionalidade
sem redução de texto aquela interpretação conforme à Constituição
desenvolvida pela Corte Constitucional, ou, em nosso caso, pelo Supremo
Tribunal Federal. Até porque, do contrário, também as questões que
envolvessem interpretação conforme à Constituição teriam de ser
submetidas ao Pleno dos Tribunais ou ao seu órgão especial (CF, art. 97).
Portanto, se essa equiparação parece possível no controle abstrato de
normas, já não se afigura isenta de dificuldades a sua extensão ao
chamado controle incidental ou concreto, uma vez que, nesse caso, ter-seia de conferir, também no âmbito dos tribunais ordinários, tratamento
especial à interpretação conforme à Constituição.
Maior dificuldade ainda adviria do fato de que, ao fixar como
constitucional dada interpretação e, expressa ou implicitamente, excluir
determinada possibilidade de interpretação, por inconstitucionalidade, o
Tribunal não declara – até porque seria materialmente impossível fazê-lo
– a inconstitucionalidade de todas as possíveis interpretações de certo
texto normativo.
Por outro lado, a afirmação de que a interpretação conforme à
Constituição e a declaração de inconstitucionalidade são uma e mesma
categoria, se parcialmente correta no plano das Cortes Constitucionais e
do Supremo Tribunal Federal, é de todo inadequada na esfera da
jurisdição ordinária, cujas decisões não são dotadas de força vinculante
geral[12][12].
Ainda que se não possa negar a semelhança dessas categorias e a
proximidade do resultado prático de sua utilização, é certo que, enquanto
na interpretação conforme à Constituição se tem, dogmaticamente, a
declaração de que uma lei é constitucional com a interpretação que lhe é
conferida pelo órgão judicial, constata-se, na declaração de nulidade sem
redução de texto, a expressa exclusão, por inconstitucionalidade, de
determinadas hipóteses de aplicação do programa normativo sem que se
produza alteração expressa do texto legal.
Assim, se se pretende realçar que determinada aplicação do texto
normativo é inconstitucional, dispõe o Tribunal da declaração de
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inconstitucionalidade sem redução de texto, que, além de mostrar-se
tecnicamente adequada para essas situações, tem a virtude de ser dotada
de maior clareza e segurança jurídica, expressas na parte dispositiva da
decisão (a lei X é inconstitucional se aplicável a tal hipótese; a lei Y é
inconstitucional se autorizativa da cobrança do tributo em determinado
exercício financeiro).
A decisão proferida na ADI 491 parece indicar que o Supremo
Tribunal Federal está disposto a afastar-se da orientação anterior, que
equiparava a interpretação conforme à Constituição à declaração de
nulidade parcial sem redução de texto, passando a deixar explícito, no
caso de declaração de nulidade sem redução de texto, que determinadas
hipóteses de aplicação, constantes de programa normativo da lei, são
inconstitucionais e, por isso, nulas[13][13][13][13][13].
Cuidava-se de discussão sobre a constitucionalidade do art. 86,
parágrafo único, da Constituição do Estado do Amazonas, que consagra
as seguintes normas:
“Art. 86. Lei Orgânica, de iniciativa facultativa do
Procurador-Geral de Justiça, disporá sobre a organização e o
funcionamento do Ministério Público, observando em relação
aos seus membros:
(…)
Parágrafo único. Aplicam-se, no que couber, aos membros
do Ministério Público os princípios estabelecidos no art. 64, I, II
e IV a XIII, desta Constituição”.

O art. 64 da Constituição estadual, ao qual faz remissão expressa a
disposição impugnada, consagra as seguintes regras:
“Art. 64. A Magistratura Estadual terá seu regime jurídico
estabelecido no Estatuto da Magistratura instituído por lei
complementar de iniciativa do Tribunal de Justiça, observados
os seguintes princípios:
(…)
V – os vencimentos dos magistrados serão fixados com
diferença não superior a dez por cento de uma para outra das
categorias da carreira, não podendo, a título nenhum, exceder
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os dos Ministros do Supremo Tribunal Federal”[14][14].

O Supremo Tribunal, após reconhecer que a inconstitucionalidade
arguida visava apenas à extensão de vantagens ao Ministério Público,
contida implicitamente na referência aos incisos “IV a XIII” do art. 64,
optou por suspender – sem redução de texto – a aplicação do parágrafo
único do art. 86 da Constituição estadual no que concerne à remissão ao
inciso V do art. 64 dela constante.
Também na ADI 939, na qual se questionava a cobrança do IPMF,
declarou o Tribunal a inconstitucionalidade sem redução do texto dos
arts. 3º, 4º e 8º da Lei Complementar n. 77/93, nos pontos em que
determinou a incidência da exação sobre as pessoas jurídicas de Direito
Público e as demais entidades ou empresas referidas nas alíneas a, b, c e d
do inciso VI do art. 150 da Constituição[15][15].
Esses precedentes estão a denotar que a declaração parcial de
inconstitucionalidade sem redução de texto parece ter ganho autonomia
como técnica de decisão no âmbito da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal.
Tudo indica, pois, que, gradual e positivamente, o Supremo Tribunal
afastou-se da posição inicialmente fixada, que equiparava simplesmente a
interpretação
conforme
à
Constituição
à
declaração
de
inconstitucionalidade sem redução de texto.
Neste tema, parece que o legislador fez, pelo que se depreende do
art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99, uma clara opção pela
separação das figuras da declaração de inconstitucionalidade sem
redução do texto e a interpretação conforme à Constituição.
É claro que a interpretação conforme à Constituição pode ser usada
para diferentes fins: fixar uma interpretação constitucional dentre as
várias possíveis, fixar uma interpretação constitucional com acréscimos
de perfil aditivo, afastar uma interpretação da norma que seria
inconstitucional, etc. Assim, apenas a espécie de interpretação conforme à
constituição que resulta em uma eliminação de sentido é que pode ser
equiparável à declaração de inconstitucionalidade.
Ou seja, na presente ação, não vejo problemas em se adotar uma
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interpretação conforme à Constituição para ressaltar, fixar, esclarecer,
qual a interpretação que deve ser dada a norma da Constituição de Minas
Gerais aqui questionada. Por outro lado, se os Ministros entenderem que
a norma é clara e não comporta mais de uma interpretação, basta se julgar
improcedente a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade.
O pedido de interpretação conforme não impede seu conhecimento,
mesmo que se entenda que a norma impugnada é constitucional e,
portanto, se julgue improcedente a ação. Independentemente do caso, a
ADI precisa ser conhecida.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e voto pelo conhecimento da
ação direta de inconstitucionalidade.
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ESCLARECIMENTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente,
na verdade, eu acompanhei o Ministro Luiz Edson Fachin na sua
conclusão principal e propus uma outra proposição que era a seguinte:
"Acompanhando o Ministro Fachin, considerei ser inconstitucional norma da
Constituição estadual que condicione a instauração de ação penal contra
governador de Estado por crime comum à autorização prévia da Assembleia
Legislativa".
Nisso estamos de acordo. E propus uma proposição a mais que era:
"Ou que preveja a suspensão automática do governador de suas funções
pela mera aceitação de denúncia ou queixa-crime", por entender que
essas duas questões caminham associadas. Exige-se a autorização prévia
e, sendo dada e recebida a denúncia, afasta-se. Agora, se não existe mais
autorização prévia, eu acho que o afastamento não pode ser automático,
ele tem que ser fundamentado especificamente no caso concreto.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - É
exatamente isto que está constando...
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - De modo
que não há divergência entre mim e o Ministro Fachin. Eu apenas
acrescentei uma proposição a mais à tese proposta por Sua Excelência.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Aqui está o conteúdo exatamente nesse sentido. Mas, então, apenas vou
retirar que o acompanhamento não seria em parte.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Certo.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Obrigada.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, quanto ao
voto proferido, talvez haja uma incompreensão, no que fui voz isolada,
em um primeiro passo, a glosar a necessidade de licença para o Chefe do
Poder Executivo estadual ser processado por um órgão federal e ter,
também, a persecução formalizada por órgão federal, o Ministério
Público Federal e o Superior Tribunal de Justiça.
Se pegarmos as notas degravadas das minhas manifestações, na
assentada anterior, veremos que, de certa forma, a premissa para chegar à
improcedência do pedido diz respeito à preliminar, no que não admitida,
por mim, a ação direta de inconstitucionalidade nem, tampouco, a
declaratória de constitucionalidade, uma vez que não atribuiria ao
partido requerente essa insensatez – de pedir ao Supremo para declarar a
constitucionalidade de preceito a prever a licença para o Governador ser
processado.
Então, peço a Vossa Excelência que proceda à retificação. A partir do
momento em que o Colegiado entende que o dispositivo autoriza dupla
interpretação – o 92 da Carta estadual –, afasto, por inconstitucional, a
interpretação segundo a qual está a encerrar a necessidade de licença.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Pois
não. Então, aqui neste caso, Vossa Excelência ...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sim, ultrapassada a
problemática da admissibilidade, da adequação da ação direta de
inconstitucionalidade, caminho no sentido de assentar inconstitucional
essa interpretação. Para mim, é discrepar, a mais não poder, da ordem
jurídica brasileira.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Então, seria pela procedência?
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sim.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Pois
não. Está retificado. E se Vossa Excelência quiser, inclusive, depois nos
debates, Vossa Excelência poderá se manifestar.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ficou realmente uma
confusão, e a premissa seria...
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Mas
está retificado. Vossa Excelência...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A premissa para não
acolher o pedido seria justamente essa: não ensejar o artigo 92 da Carta
estadual dupla interpretação. Mesmo porque prevaleceu a emenda da
então deputada estadual Sandra Starling, no sentido de não se aprovar o
enfoque, segundo o qual se teria a necessidade de licença, como
salientado, pelo grande Juiz, em termos de atuação, o ministro Herman
Benjamin.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Pois
não. Agradeço a Vossa Excelência.
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RETIFICAÇÃO DE VOTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) Presidente, Vossa Excelência me permite? E o Ministro Alexandre
também? Apenas para assentar que, vencida a preliminar do não
conhecimento - e nesse momento, portanto, se adentra ao mérito -, como
Relator, o que propus, e se prevalecer daí, entraríamos na tese, e eu me
manifestaria, inclusive, sobre este elemento adicional que o Ministro
Barroso sugere, em relação ao qual eu substancialmente estou de acordo,
mas tenho uma redação um pouco distinta a sugerir. Mas, até este
momento, a proposição substancial é a proposta de declarar
inconstitucional norma ou interpretação da Constituição Estadual que
condicione a instauração de ação penal, por crime comum contra o
Governador do Estado, à autorização prévia da Assembleia Legislativa.
Esse é o núcleo central, e com as consequências, no caso concreto, de dar
interpretação conforme ao dispositivo da Constituição Estadual.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Por
isso foi pela parcial procedência, exatamente.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ministro Luiz Edson
Fachin, inclusive penso que hoje, no Plenário, essa voz é única, quanto à
inconstitucionalidade...
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Não, ainda não votei no mérito, e vários não votaram. Não votaram os
Ministros: Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski,
Gilmar Mendes...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sim, sim. Mas
conheço um pouco os Colegas, como os Colegas me conhecem, quanto à
concepção formada.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Eu ainda
usei: "se chegarmos à tese".
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Sim.
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Apenas dizer que não é uma voz única... Temos que ouvir os votos.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540 MINAS GERAIS
VOTO
(Mérito)

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: O mérito da presente
ADI e de várias semelhantes se resume à análise da extensão automática
de previsões excepcionais, mesmo que temporárias, nas constituições
estaduais, de subtração na aplicação do princípio republicano de
responsabilização e igualdade na aplicação da lei aos Governadores, em
face da existência dessas mesmas normas-obstáculos estabelecidas para o
Presidente da República no texto da Constituição Federal.
Na Constituição de Minas Gerais, não houve essa previsão, apesar
de apresentada a proposta no Anteprojeto de relatoria do Deputado
Bonifácio Mourão, em 9 de março de 1989, que previa a necessidade de
admissão da acusação por dois terços da Assembleia Legislativa, tanto
para os crimes de responsabilidade, quanto para os crimes comuns. Após
ampla discussão com apresentação de emendas modificativas, prevaleceu
a emenda modificativa 1564-4, que deu a redação atual do artigo 92 da
Carta estadual, afastando a necessidade de prévia autorização legislativa.
Apesar do “silêncio consciente”, entendo necessário analisar se a extensão
é automática, com base na simetria, especialmente em virtude dos
precedentes citados anteriormente: ADI 4.791/PR, Rel. Min. TEORI
ZAVASCKI, Dje de 24/4/2015; HC 80.511/MG, Segunda Turma Rel. Min.
CELSO DE MELLO, DJ de 14/9/2001.
A questão pode ser apontada da seguinte maneira: as previsões
excepcionais de afastamento ou normas-obstáculos de responsabilidade
do Presidente da República previstas pela CF/88 são de extensão
obrigatória a todos os Estados, em face da simetria, são de extensão
facultativa permitindo a discricionariedade do legislador constituinte
estadual ou são exclusivamente previstas ao Chefe de Estado brasileiro?
A solução da indagação exige, ainda que rapidamente, a análise das
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razões que levaram o legislador constituinte originário a excepcionar, em
algumas hipóteses, a plena aplicação do princípio republicano de
responsabilização e igualdade na aplicação da lei ao Presidente da
República. E, se essas mesmas razões seriam extensíveis aos
Governadores de Estado e Distrito Federal.
A Constituição Federal de 1988 ampliou o rol de proteção ao
Presidente da República, prevendo novos e importantes obstáculos à
aplicação da lei penal e consequente responsabilização do Chefe de
Estado.
O artigo 86 da CF/88 repetiu a tradicional necessidade de prévia
autorização da Câmara dos Deputados para o processo e julgamento do
Presidente da República, tanto por crimes de responsabilidade, quanto
por crimes comuns, que surgiu em nossa primeira Constituição
republicana (art. 53, que, porém, não estabelecia quórum qualificado), não
sendo editada no texto constitucional de 1934, e cujo modelo atual com
quórum qualificado de 2/3 foi editado na Constituição de 1937 (art. 86),
sendo repetida a previsão no art. 88 da Constituição de 1946, porém com
quórum de maioria absoluta; posteriormente, no artigo 85 da Constituição
de 1967, que retornou ao quórum de 2/3, que se repetiu no artigo 83 da EC
1 de 1969.
Porém, o § 3º do art. 86 estabeleceu pela primeira vez na história
constitucional brasileira a impossibilidade de o Presidente da República
estar sujeito a prisão enquanto não sobrevier sentença condenatória nas
infrações comuns, e o § 4º do referido artigo trouxe de volta a previsão do
artigo 87 da Constituição de 1937, que não permitia a responsabilização
do Presidente da República, durante o exercício de suas funções, por atos
estranhos às mesmas.
Dessa maneira, entre todas as Constituição brasileiras, a de 1988 foi a
mais generosa na previsão de mecanismos, ainda que excepcionais e
temporários,
de
afastamento do
princípio republicano de
responsabilidade penal do Presidente da República por crimes comuns.
Essa opção do legislador constituinte originário, concordemos ou
não, reflete o processo dinâmico da História, em que o presidencialismo,
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inicialmente caracterizado por um modelo idealizado fraco (Rei sem
Coroa), que nunca chegou a existir ou ser aplicado na prática, logo se
tornou, por um processo político e centralizador, um regime de governo,
em torno da figura do presidente.
No presidencialismo, o zelo e o gerenciamento da coisa pública
passam a ter como ator principal o Presidente da República, coadjuvado e
fiscalizado pelo Poder Legislativo e controlado pelo Poder Judiciário, que
deverá realizar a necessária adequação entre as receitas e despesas do
Estado, a negociação da dívida pública, a efetivação de planos políticos
para o estabelecimento de padrões de estabilidade monetária,
administrativa e política, a partir dos quais se possa trabalhar, na gestão
do Estado, com a tranquilidade necessária à implementação de
programas, com nítida coloração pessoal do exercente do cargo máximo
do país, que, sobre uma base parlamentar, em geral estruturada com base
em negociações políticas, possam ser implantados.
O Poder Executivo federal tem como função impulsionar e dirigir a
ação administrativa. Para tanto, é necessária a plasticidade indispensável
ao mecanismo governamental que acabou por gerar, em todas as
organizações políticas modernas, regras que tornaram forte o Presidente
da República, ao mesmo tempo em que se tentou prever controles que
não o fizessem absorvente, mas uma força motriz do Estado que não
degenerasse para uma verdadeira tirania, resguardando-se, dessa forma,
o ideal democrático e a separação de poderes (ROBISON, Donald L. To
the best of my ability: the presidency and the constitution. New York: W. W.
Norton & Company, 1987. p. 87 ss; FONSECA, Annibal Freire da. Poder
Executivo na república. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1916. p. 15)
Como salientado por CLINTON ROSSITER, ao analisar o
presidencialismo americano, “os fundadores da Constituição deram um
passo muito importante quando eles fundiram a dignidade de um rei e o
poder de um primeiro ministro em um oficial elegível”, concluindo que
“o Chefe do Executivo reina, mas ele também manda; ele simboliza o
povo, mas ele também administra o seu governo” (ROSSITER, Clinton.
American presidency. New York: New American Libr. 1940. p. 12).
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O Presidente da República – enquanto força motriz detentora do
comando político da Nação – nomeia ministros, magistrados, diplomatas,
altos funcionários dos bancos públicos, é chefe das Forças Armadas, tem
grande ingerência no processo legislativo; imprime sua personalidade
nos programas de governo a serem implementados, pois, como afirmou
Hamilton, “a força do executivo é uma característica central na definição
de um bom governo”. (The Federalist papers LXI).
No presidencialismo, o Presidente não é somente uma pessoa, mas
também uma verdadeira instituição; e, ao contrário das outras
instituições, a Presidência é liderada por apenas uma pessoa eleita por
um país inteiro para administrá-lo e representá-lo no mundo, e para ser a
voz de suas aspirações para todas as pessoas.
A caracterização e o desenvolvimento do presidencialismo tem como
principal tópico a centralização e a personificação do Poder Executivo
Central na figura do Presidente da República, que exerce a mais alta
magistratura do país – no dizer de JAY, HAMILTON e MADISON, sendo
a maior liderança política nacional, como destacado por MANOEL
GONÇALVES FERREIRA FILHO (Curso de direito constitucional. 27. ed.
São Paulo: Saraiva, 2001. p. 140), com poderes “considerados assoberbantes e
esmagadores” e, que, “continuam em expansão nos distintos sistemas
presidenciais”, como lembrado por PAULO BONAVIDES (Ciência política.
10. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 298), sendo, no dizer de JOSÉ
ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO, “figura central da atividade política
externa e interna do país”, com “funções e poderes que o consagram como
fundamental e proeminente na divisão institucional dos Poderes” (Organização
do poder: a institucionalização do Estado. Revista de Informação Legislativa,
ano 23, n. 90 abr./jun. 1986. Brasília: Senado Federal. p. 28), pois o
Presidente da República é “Chefe do Estado, Chefe Executivo, Chefe
Diplomático, Chefe Comandante e Chefe Legislador”(ROSSITER, Clinton.
American presidency. New York: New American Libr., 1940. p. 20) e seus
poderes presidenciais continuam, conforme ressaltado por EUGENE
ROSTOW, “latentes na circulação sanguínea do governo” (President,
Prime Minister, or Constitutional Monarch? The American Journal of
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International Law. Washington, ano 4, v. 83, out. 1989, p. 743).
Dessa forma, como salientado por COLLEY, todos os poderes
presidenciais foram histórica, jurídica e politicamente fortificados, tendo
obtido novas dimensões de autoridade, pois o Presidente da República
passou a simbolizar a própria soberania, continuidade e grandeza do país
(COOLEY, Thomas McIntyre. A treatise on the constitutional limitations
which rest upon the legislative power of the states of the American union. 6. ed.
Boston: Little, Brown and Company, 1890. p. 747), justificando, em maior
ou menor escala nos países presidencialistas, determinados tratamentos
diferenciados em relação a todas as demais autoridades públicas.
Em face dessas características da Presidência, o legislador
constituinte optou por estabelecer garantias excepcionais ao Presidente
da República.
Imediatamente, porém, a ampla maioria das Constituições estaduais
de 1989 replicaram todas as regras consagradas ao Chefe de Estado e de
Governo do País para os Governadores estaduais e do Distrito Federal,
também estabelecendo normas-obstáculos, que os excepcionaram
temporariamente da aplicação integral do princípio republicano.
Resta saber se, no exercício do poder Constituinte derivado decorrente,
consistente na possibilidade que os Estados-Membros têm, em virtude de
sua autonomia político-administrativa, de se auto-organizarem por meio
de suas respectivas constituições estaduais, seria possível estender essas
previsões excepcionalíssimas direcionadas somente ao exercente da “mais
alta magistratura do país”, relembrando, novamente, os federalistas.
Com o devido respeito às fundamentadas posições em contrário,
entendo que todas as previsões excepcionais do legislador constituinte
originário, que afastaram a aplicação imediata do princípio republicano
ao Presidente da República, com a previsão de obstáculos à possibilidade
de responsabilização penal integral, prisões processuais e início da
persecução penal em juízo, são exclusivas da mais alta autoridade do
País, por sua condição de Chefe de Estado e Chefe de Governo e pelas
peculiares funções exercidas, conforme anteriormente detalhado. Não se
tratam, portanto, de princípios constitucionais extensíveis, nem podem
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ser estabelecidos pelos Estados-Membros como base na simetria, por
afrontarem o princípio sensível da “forma republicana” (CF, art. 34, VII),
conforme denominação de Pontes de Miranda e que constitui a mais
importante das limitações à autonomia de auto-organização dos Estados.
As previsões de normas definidoras de obstáculos à imediata
aplicação da lei processual penal e penal devem sempre estar expressas
na Constituição Federal, pois afastam a incidência imediata do princípio
republicano de plena responsabilização dos agentes públicos e da
igualdade de todos perante a lei; não sendo possível a aplicação por
simetria aos Governadores de Estado ou Distrito Federal, por previsão
nas respectivas Cartas locais.
Assim atuou o legislador constituinte originário, ao estender,
expressamente, aos deputados estaduais determinadas normasobstáculos previstas para os deputados federais e senadores. Nesse
sentido, as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do artigo 27 da Constituição
Federal, que determinam a aplicação do denominado “estatuto dos
congressistas” aos deputados estaduais, inclusive no tocante à
inviolabilidade, imunidades e perda de mandato. Nesses casos, o poder
constituinte derivado decorrente dos Estados-Membros e Distrito Federal,
ao se auto-organizarem, deve fiel observância aos denominados princípios
constitucionais estabelecidos, que, além de organizarem a própria federação,
estabelecem preceitos centrais de observância obrigatória aos EstadosMembros em sua auto-organização, como salientou o grande
constitucionalista mineiro RAUL MACHADO HORTA, inclusive
apontando o artigo 27 da Constituição Federal como uma dessas normas
de preordenação (Estudos de direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey,
1995. p. 392-393).
Não o fez em relação aos poderes executivos estaduais, apesar da
previsão do Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, que, em seu artigo
93, estabeleceu uma norma de preordenação ao Poder Executivo (Art. 93.
Caberá à Constituição do Estado adotar, no que forem aplicáveis, as regras desta
Constituição sobre a eleição, a investidura, a organização, a competência e o
funcionamento do Poder Executivo Federal), semelhante àquela que foi
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adotada pela CF/88 para o Poder Legislativo (art. 27). Essa previsão da
Comissão Afonso Arinos, entretanto, não foi adotada, tendo sido
reduzida pelo legislador constituinte somente em relação às regras
definidoras da eleição e investidura (CF, art. 28). E assim o fez a
Constituição de 1988, para evitar a mesma divergência existente entre os
Estados, com base no princípio da autonomia federativa, durante a
vigência da Constituição de 1891, quando “os Estados resolveram
diversificadamente o problema da substituição interina do chefe do Poder
Executivo e da sucessão eventual, para o efeito de terminação de
mandato”, como recorda OSWALDO TRIGUEIRO (Direito Constitucional
estadual. Forense: Rio de Janeiro, 1980, p. 174-175).
Esta Corte, em inúmeros pronunciamentos, declarou a
inconstitucionalidade de previsões estaduais que afastavam a
possibilidade de prisão dos chefes do Poder Executivo dos entes
federativos, antes de decisão final, e repetiam a irresponsabilidade penal
relativa por delitos estranhos à função governamental por atentarem
contra o princípio republicano e, conforme salientado pelo Ministro
CELSO DE MELLO, redator dos diversos Acórdãos, “os Estadosmembros não podem reproduzir em suas próprias Constituições o
conteúdo normativo dos preceitos inscritos no art. 86, par. 3. e 4., da Carta
Federal, pois as prerrogativas contempladas nesses preceitos da Lei
Fundamental - por serem unicamente compatíveis com a condição
institucional de Chefe de Estado - são apenas extensíveis ao Presidente da
República”: Acre (ADI 1017), Amazonas (ADI 1015), Bahia (ADI 1014),
Distrito Federal (ADI 1020), Espírito Santo (ADI 1013), Goiás (ADI 1012),
Maranhão (ADI 1011), Minas Gerais (ADI 1018), Paraíba (ADI 978), Piauí
(ADI 1008), Rio de Janeiro (ADI 1022), Rio Grande do Sul (ADI 1027),
Rondônia (ADI 1023), Roraima (ADI 1019), Santa Catarina (ADI 1024),
São Paulo (ADI 1021), Tocantins (ADI 1025).
Por outro lado, porém, proclamou a constitucionalidade das normas
estaduais que consagraram a prévia exigência de autorização por 2/3 do
Poder Legislativo estadual para a instauração de persecução penal em
juízo contra Governador do Estado ou Distrito Federal, tendo afirmado o
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Ministro CELSO DE MELLO, que “a ideia fundamental – que motivou
essa orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal –
traduz, na realidade, a consagração de um valor constitucional básico que
informa e dá consistência à própria teoria da Federação: a autonomia
institucional dos Estados-membros. A importância político-jurídica dessa
insuprimível prerrogativa institucional dos Estados membros é tão
intensa que, sem ela, descaracterizar-se-ia, por completo, a própria noção
de Estado Federal, pois – não custa enfatizar – a autonomia das unidades
federadas qualifica-se como valor essencial à compreensão do sistema
federativo” (ADI 4798/PI).
Em que pese, conforme já exposto, não concordar com esse
posicionamento, pedindo novamente vênia aos bem lançados argumentos
do Ministro CELSO DE MELLO, que foram adotados pela posição
majoritária desta Corte, entendo necessário a Corte dialogar com seus
precedentes, apontando as alterações fáticas ou jurídicas que permitam a
alteração de interpretação conferida aos julgados anteriores.
A evolução da interpretação constitucional não deve desconhecer a
real e efetiva aplicação da norma e seus reflexos em relação aos princípios
constitucionais estruturais.
As normas, uma vez editadas, ganham vida própria, e, a partir de
sua publicação, seu “corpo normativo” desenvolve sua própria
“personalidade”. Mais do que isso, somente com sua efetiva aplicação,
torna-se possível a análise efetiva da compatibilidade do verdadeiro
“espírito” que norteia a utilização da norma e condiciona a produção real
de efeitos e o respeito ou não de sua finalidade constitucional pretendida
com a sua edição.
O “corpo” da norma é seu texto final editado pelo legislador; sua
“personalidade” é construída e moldada pela constante interpretação
dada pela doutrina e jurisprudência, mas o essencial em sua aplicação
concreta deverá sempre ser a verificação de seu “espírito”, que acaba por
definir o acerto ou o erro de sua edição, pois acarreta reflexos diretos na
produção de seus efeitos concretos e no alcance da finalidade pretendida.
Não posso conceber a análise da constitucionalidade de uma
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determinada norma sem que a interpretação alcance seu corpo, sua
personalidade e seu espírito, pois, por melhor que seja o corpo na norma,
por mais saudável que tenha sido o desenvolvimento de sua
personalidade, por meio de análises doutrinárias e dos Tribunais, seu
espírito pode ter sido degenerado com sua concreta aplicação, com a
produção de efeitos nefastos e total afastamento de suas finalidades
constitucionais, negando a razão de sua própria existência,
comprometendo seu texto, deturpando e arruinando sua personalidade e
ferindo os princípios que lhe concediam legitimidade constitucional;
tornando-se, portanto, inconstitucional durante a evolução prática de sua
utilização ou mesmo as novas exigências sociais, culturais e políticas; e,
consequentemente, permitindo alterações dos precedentes da Corte.
É o que temos na presente hipótese e na análise das diversas normas
idênticas repetidas nas constituições estaduais.
A expressa previsão de prévia autorização das assembleias
legislativas para que o governador possa ser processado criminalmente é
o corpo dessa norma-obstáculo.
A doutrina e, principalmente, os precedentes desta Corte moldaram
sua personalidade, fixando que a norma-obstáculo veio ao mundo
jurídico e político para proteger a autonomia dos Estados-Membros, para
fortalecer a Federação e para impedir ações penais temerárias contra o
chefe do Poder Executivo estadual ou distrital.
Mas, na aplicação específica da norma aos casos concretos, na
produção de seus efeitos jurídicos e políticos, seu espírito acabou sendo
corrompido, atacando os princípios constitucionais que a geraram e, com
o devido respeito àqueles que entendem de maneira contrária, fazendo
desaparecer totalmente a consistente motivação que moldou sua
personalidade pela doutrina e jurisprudência desta Corte.
Durante mais de 28 anos da promulgação da Constituição, a
aplicação concreta da norma não ampliou a proteção à Federação, não
serviu de alicerce para fortalecer a autonomia dos estados e Distrito
Federal, e tampouco foi um obstáculo contra ações penais temerárias.
Muito pelo contrário, a degeneração do espírito da norma, por sua
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continua aplicação errônea, acentuou o desrespeito ao princípio maior de
uma República, a responsabilidade de todos perante a lei, sem qualquer
distinção, e a quebra de preceito básico de sobrevivência das Democracias
representativas, a confiança entre eleitor e eleitos, com a obrigatoriedade
de integral prestação de contas dos agentes políticos, representantes do
povo, perante a sociedade, inclusive pela prática de infrações penais.
Não bastasse o desrespeito aos pilares básicos da República e da
Democracia representativa, a degeneração do espírito da norma estadual
em sua aplicação aos casos concretos, atentou contra uma das cláusulas
pétreas da Constituição Federal, a separação dos Poderes.
Houve total anulação de uma importante competência constitucional
do Poder Judiciário, pois a norma-obstáculo prevista nas constituições
estaduais acabou por subtrair o exercício da jurisdição penal do Superior
Tribunal de Justiça nas hipóteses referentes aos Governadores de Estado e
Distrito Federal.
A degeneração do espírito da norma em sua aplicação concreta
desvirtuou sua configuração inicial, resultando sua utilização um
verdadeiro escárnio aos princípios regentes da República, com a clara,
flagrante, e ofensiva finalidade de criação de verdadeiro escudo protetivo
para a prática de atividades ilícitas pelos chefes dos Poderes Executivos
estaduais e distrital.
E, ainda pior, em vários casos a existência dessa norma-obstáculo
possibilitou o fortalecimento de práticas espúrias na Administração, de
conluio entre os poderes executivo e legislativo, do loteamento de
secretarias, de empresas estatais, de cargos públicos e do desvio de
finalidade na destinação de verbas públicas, para se concretizar a
“recusa” ou a “não deliberação” por parte das Assembleias Legislativas,
em desrespeito aos princípios constitucionais da Administração Pública,
consagrados no artigo 37 da Carta Maior, em especial, os da legalidade,
moralidade e impessoalidade.
A degeneração do espírito da norma-obstáculo estadual vem
permitindo a impunidade nesses quase 30 anos da promulgação da
Constituição Federal e institucionalizou a prática de métodos não
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republicanos entre vários executivos e legislativos estaduais, como a
negativa de autorização prévia ou, na maioria das vezes, o simples
desprezo ao pedido de análise, com a costumeira ausência de deliberação.
Dessa forma, além de entender ser inconstitucional ab initio a
extensão das previsões excepcionais que afastaram a aplicação imediata
do princípio republicano ao Presidente da República, com a previsão de
obstáculos à possibilidade de responsabilização penal integral, prisões
processuais e início da persecução penal em juízo, por ofensa ao princípio
sensível da “forma republicana” (CF, art. 34, VII), também me parece que
os sólidos fundamentos da posição majoritária do Supremo Tribunal
Federal pela constitucionalidade dessa extensão não mais estão presentes
em face da degeneração do espírito dessas normas-obstáculos previstas
nas constituições estaduais, corrompidas por sua utilização, desvirtuadas
em sua personalidade, pois sua aplicação prática e seus reflexos estão em
flagrante antagonismo com diversos princípios da Constituição Federal,
devendo, portanto, ser afastadas do ordenamento jurídico.
Diante do exposto, acompanho o voto do eminente Ministro relator
EDSON FACHIN, no sentido de ser concedida interpretação conforme à
Constituição do Estado de Minas Gerais para afirmar que não há
possibilidade de exigência de autorização prévia da Assembleia
Legislativa para o processamento e julgamento do Governador por crime
comum perante o Superior Tribunal de Justiça.
Em relação à previsão de afastamento automático do Governador,
caso seja recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de
Justiça, necessário relembrar o “conceito orgânico do direito”, que
necessita, em sua hermenêutica, como ensinado por VICENTE RAO, da
“apuração do conteúdo, do sentido e dos fins das normas jurídicas’ (O
direito e a vida dos direitos. São Paulo: Max Limonad, 1952. v. 2, p. 542).
Entendo como consequência lógica da ausência de necessidade de
autorização legislativa prévia para o início da persecução penal em juízo
contra Governadores de Estado ou do Distrito Federal, a
inconstitucionalidade da previsão de suspensão automática do exercício
do cargo pelo recebimento da denúncia ou queixa pelo Superior Tribunal
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de Justiça.
Trata-se da impossibilidade integral de extensão de um mecanismo
binário, porém, de regras interdependentes – necessidade de prévia
autorização política com consequente afastamento político automático na
hipótese de recebimento de denúncia ou queixa – previsto
exclusivamente ao Presidente da República.
Afastada a possibilidade de extensão da norma-obstáculo principal,
necessidade de prévia autorização pelo Poder Legislativo, não cabe a
permanência no ordenamento jurídico estadual da norma decorrente, que
permite o afastamento do Governador do Estado, após o recebimento da
acusação pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de acarretar
distorções absurdas.
O Superior Tribunal de Justiça, caso receba a denúncia ou queixa
oferecidas contra o Governador, deverá analisar a necessidade de
afastamento cautelar do Governador.
Alinho-me, nesse ponto, ao voto do eminente Ministro ROBERTO
BARROSO, para declarar a inconstitucionalidade da previsão de
suspensão do Governador de suas funções de maneira automática em
decorrência do recebimento da denúncia ou queixa.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, penso que
só há um problema: não sei se o pedido formalizado pelo partido alcança
essa matéria.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ministro
Marco Aurélio, no meu caso, seria por arrastamento, porque é uma
norma que faz parte de um conjunto. Então, aqui eu não quis prolongar,
mas seria por arrastamento.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Mas, na primeira parte, Vossa Excelência está interpretando conforme, ou
seja, mantendo?
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - É a
interpretação conforme. Na segunda parte.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - A
segunda parte.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Está explicada,
Presidente, a colocação do ministro Alexandre de Moraes à altura de um
grande seminário.
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DEBATE
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhora Presidente, eu gostaria de iniciar dizendo que essa ação que
estamos a julgar, de relatoria do Ministro Edson Fachin, a ADI 5.540, trata
de temas de outras ações que já iniciaram julgamento e que foram
interrompidas por pedidos de vista. Cito, por exemplo, outras três que
estão na sessão de hoje de relatoria do Ministro Celso de Mello, nas quais
o Ministro Celso de Mello já votou: a ADI 4.798, a ADI 4.764 e a ADI
4.797. Sua Excelência proferiu voto em 5/8/2015, quando houve, então, o
pedido de vista do Ministro Luís Roberto Barroso, que já as liberou. Esta
ação que estamos a julgar é muito posterior, mas parece que atropelou
completamente todas as demais e passou a ter uma preferência.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Ministro, Vossa Excelência faz referência às subsequentes?
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Sim, mas não são só essas. Há uma de minha relatoria também, a
ADI 4.674.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Eu
queria explicar quanto a essas subsequentes.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu pedi
vista, inclusive.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Sim, mas são anteriores até à propositura desta. E esse tema estava
em debate. O que estou dizendo é que, de acordo com minha observação,
se atropelou a continuidade desses outros julgamentos. Seria bom que a
pauta fosse organizada de uma maneira a se poder trazer os vários
pontos de vista.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Estou explicando para Vossa Excelência, Ministro, que fui eu quem fez a
pauta e, quando eu liberei essa ADI 5.540, as outras não estavam
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liberadas.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Perdão, a
minha está liberada desde dezembro de 2015 e mandei um email a Vossa
Excelência pedindo para julgar junto.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Bom, então, realmente foi erro meu, e aí, quando veio... tanto que agora
coloquei na mesma sessão.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Exatamente, porque houve a liberação para julgamento. A ADI 4.674,
de minha relatoria, está liberada para julgamento e não foi pautada. E já
proferi voto.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: É fundamental que o
tema, comum a todas essas ações diretas, seja efetivamente debatido
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Essa
é uma tentativa que tenho feito o tempo todo: de liberar sempre as
matérias das mesmas...

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Até, Presidente, vou
sugerir, tendo em vista, exatamente, esse caráter espalhado de tantas
ações que, ao final, editemos súmula de modo a atingir todas as situações.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Até
porque eu tenho tentado fazer, com o maior empenho, que enfeixe todos
os temas, e Vossas Excelências são testemunhas de que ponho um tema.
Então, aqui, se houve, foi falha realmente nesse sentido.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Vossa Excelência é testemunha, e o Plenário é testemunha, por
exemplo, em várias oportunidades, o Ministro Marco Aurélio apontou:
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"Eu tenho uma ação que é de relatoria...". Eu sempre sugeri, então,
aguardarmos - não é mesmo, Ministro Marco Aurélio? - para que se
julgue em conjunto, se delibere em conjunto.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Indica-se adiamento exatamente por isso quando há este equívoco,
porque são muitas as ações, e eu tenho feito essa tentativa exatamente
para ter esse enquadramento, Ministro.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
E, no caso, as ações em que o Ministro Celso de Mello proferiu voto
em 2015 estão liberadas; bem como aquela em que eu proferi voto em
2016, mas não foi pautada. Enfim, passo ao voto, Senhora Presidente.
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ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhora Presidente, comungo da impressão do Ministro Marco
Aurélio: nós estamos aqui a votar uma mudança de jurisprudência. E,
mais uma vez, vamos assistir a um voto de Sua Excelência que talvez,
dez, quinze, vinte anos atrás, Sua Excelência, era voto vencido e, agora,
passará a ser vencedor. Mas, como já votei em 2016 e anteriormente em
outras causas, inclusive em causa de relatoria da Ministra Cármen Lúcia,
Presidente, ação direta a que vou fazer referência, vou votar no sentido
daquilo que já votei, que é me aliando à jurisprudência desta Corte, que é
vintenária ou mais do que vintenária.
Disse, quando votei em 1º de julho de 2016 - oportunidade na qual o
julgamento foi interrompido diante do regimental pedido de vista do
Ministro Luís Roberto Barroso, mas, justiça seja feita, Sua Excelência já
devolveu, há algum tempo, há muito tempo, para continuidade de
julgamento, o referido processo, portanto, não se encontra obstado no
gabinete de Sua Excelência -, eu votei na ADI 4.676, proposta pela
Procuradoria-Geral da República, sendo amicus curiae o Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil, em relação à norma da Constituição
Estadual do Rio Grande do Sul, na linha da jurisprudência da Corte. Tal
qual o fez, nas demais ações que hoje estão pautadas, Sua Excelência o
Ministro Celso de Mello.
Eu vou abreviar o voto, que farei juntar, Senhora Presidente. Mas,
naquela oportunidade, eu disse, em relação ao ponto relativo à
autorização em relação à ação criminal – porque aquela ação tratava não
só de ação criminal mas também do crime de responsabilidade, que não é
o objeto da causa ora em julgamento -, mas no que diz respeito à
autorização de dois terços dos membros da Assembleia Legislativa para o
processamento dos crimes comuns contra Governador de Estado, eu
disse, naquele voto, que a discussão também não é nova e já havia sido
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enfrentada por ambas as Turmas deste Tribunal, inicialmente em sede de
controle incidental, consoante se depreende dos precedentes adiante
elencados, nos seguintes termos:
“Governador de Estado: processo por crime comum:
competência originária do Superior Tribunal de Justiça que não
implica a inconstitucionalidade da exigência pela Constituição
Estadual da autorização prévia da Assembleia Legislativa. 1. A
transferência para o STJ da competência originária para o
processo por crime comum contra os Governadores, ao invés de
elidi-la, reforça a constitucionalidade da exigência da
autorização da Assembleia Legislativa para a sua instauração:
se, no modelo federal, a exigência da autorização da Câmara
dos Deputados para o processo contra o Presidente da
República finca raízes no princípio da independência dos
poderes centrais, à mesma inspiração se soma o dogma da
autonomia do Estado-membro perante a União, quando se
cuida de confiar a própria subsistência do mandato do
Governador do primeiro a um órgão judiciário federal. 2. A
necessidade da autorização prévia da Assembleia Legislativa
não traz o risco, quando negadas, de propiciar a impunidade
dos delitos dos Governadores: a denegação traduz simples
obstáculo temporário ao curso de ação penal, que implica,
enquanto durar, a suspensão do fluxo do prazo prescricional. 3.
Precedentes do Supremo Tribunal (RE 159.230, Pl, 28.3.94,
Pertence, RTJ 158/280;HHCC 80.511, 2ª T., 21.8.01, Celso, RTJ
180/235; 84.585, Jobim, desp., DJ 4.8.04). 4. A autorização da
Assembleia Legislativa há de preceder à decisão sobre o
recebimento ou não da denúncia ou da queixa. 5. Com relação
aos Governadores de Estado, a orientação do Tribunal não é
afetada pela superveniência da EC 35/01, que aboliu a exigência
da licença prévia antes exigida para o processo contra membros
do Congresso Nacional, alteração que, por força do art. 27, § 1º,
da Constituição alcança, nas unidades federadas, os Deputados
Estaduais ou Distritais, mas não os Governadores” (HC nº
86.015/PB, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda

2
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FDEA-B20F-200E-B1BE e senha E71F-34A1-7C06-1DAC

Supremo Tribunal Federal
Antecipação ao Voto

Inteiro Teor do Acórdão - Página 146 de 267

ADI 5540 / MG
Pertence, DJ de 2/9/05).
“HABEAS CORPUS - GOVERNADOR DE ESTADO INSTAURAÇÃO DE PERSECUÇÃO PENAL - COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO A SER DADA
PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - EXIGÊNCIA
QUE DECORRE DO PRINCÍPIO DA FEDERAÇÃO - HABEAS
CORPUS DEFERIDO. PRINCÍPIO REPUBLICANO E
RESPONSABILIDADE PLENA DOS GOVERNANTES. - A
responsabilidade dos governantes tipifica-se como uma das
pedras angulares essenciais à configuração mesma da idéia
republicana (RTJ 162/462-464). A consagração do princípio da
responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, além de refletir
uma conquista básica do regime democrático, constitui
conseqüência necessária da forma republicana de governo
adotada pela Constituição Federal. O princípio republicano
exprime, a partir da idéia central que lhe é subjacente, o dogma
de que todos os agentes públicos - os Governadores de Estado e
do Distrito Federal, em particular - são igualmente responsáveis
perante
a
lei.
RESPONSABILIDADE
PENAL
DO
GOVERNADOR DO ESTADO. - Os Governadores de Estado que dispõem de prerrogativa de foro ratione muneris, perante o
Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, a) - estão sujeitos,
uma vez obtida a necessária licença da respectiva Assembléia
Legislativa (RTJ 151/978-979 - RTJ 158/280 - RTJ 170/40-41 Lex/Jurisprudência do STF 210/24-26), a processo penal
condenatório, ainda que as infrações penais a eles imputadas
sejam estranhas ao exercício das funções governamentais.
CONTROLE LEGISLATIVO DA PERSECUÇÃO PENAL
INSTAURADA CONTRA GOVERNADOR DE ESTADO. - A
jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, atenta
ao princípio da Federação, impõe que a instauração de
persecução penal, perante o Superior Tribunal de Justiça, contra
Governador de Estado, por supostas práticas delituosas
perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública ou de
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iniciativa privada, seja necessariamente precedida de
autorização legislativa, dada pelo Poder Legislativo local, a
quem incumbe, com fundamento em juízo de caráter
eminentemente discricionário, exercer verdadeiro controle
político prévio de qualquer acusação penal deduzida contra o
Chefe do Poder Executivo do Estado-membro, compreendidas,
na locução constitucional 'crimes comuns', todas as infrações
penais (RTJ 33/590 - RTJ 166/785-786), inclusive as de caráter
eleitoral (RTJ 63/1 - RTJ 148/689 - RTJ 150/688-689), e, até
mesmo, as de natureza meramente contravencional (RTJ
91/423). Essa orientação - que submete, à Assembleia Legislativa
local, a avaliação política sobre a conveniência de autorizar-se,
ou não, o processamento de acusação penal contra o
Governador do Estado - funda-se na circunstância de que,
recebida a denúncia ou a queixa-crime pelo Superior Tribunal
de Justiça, dar-se-á a suspensão funcional do Chefe do Poder
Executivo estadual, que ficará afastado, temporariamente, do
exercício do mandato que lhe foi conferido por voto popular,
daí resultando verdadeira 'destituição indireta de suas funções',
com grave comprometimento da própria autonomia políticoinstitucional da unidade federada que dirige” (HC nº
80.511/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello,
DJ de 14/9/01).

E continuei eu, naquele voto relativo à ação direta do Rio Grande do
Sul:
"Mais recentemente, no julgamento da ADI nº 4.792/ES e
da ADI nº 4791/PR, já citadas, a Corte reiterou o entendimento
de que, longe de infirmar os postulados republicanos insertos
na Constituição Federal, a exigência de prévia autorização
legislativa para o processamento dos crimes comuns contra o
Governador do Estado consubstancia corolário do princípio
federativo, do qual decorre, ainda, a ideia constante do
princípio da simetria, cuja aplicabilidade tende a concretizar o
princípio da harmonia entre os Poderes da República.
Com efeito, do voto da Ministra Cármen Lúcia, Relatora
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da ADI nº 4.792/ES, colho as bem delineadas razões que
orientaram o colegiado máximo no exame do tema posto."

É evidente que cada qual pode, havendo, como diz o Ministro Marco
Aurélio, a evolução das ideias, alterar, num novo julgamento, seu
entendimento. Mas eu estou aqui trazendo um panorama histórico, até
para ficar claro que, se houver uma mudança de entendimento, essa é
uma mudança de entendimento que a Corte estará fazendo no atual
julgamento.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ministro, Vossa
Excelência me permite?
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Pois não.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Por isso, Vossa
Excelência, em vez de pedir pauta para certa ação direta de
inconstitucionalidade, lançou-a em lista, para julgamento, imediato e
relâmpago, pelo Plenário. E o fez, repetirei, considerados os precedentes.
Mas a leitura, a interpretação da Constituição Federal, sempre é possível
em termos de evolução.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
E uma ação direta que eu lancei em lista, Vossa Excelência pediu
destaque e eu a retirei de lista, e está liberada para a pauta. Não sobre
esse tema, sobre um outro tema.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Seria essa outra que
veio em lista. E houve o pedido de vista do ministro Luís Roberto
Barroso.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Mas faço referência a um outro caso.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Reconheço que antes o
Tribunal bateu o martelo no sentido da constitucionalidade, sob o ângulo
da Constituição Federal, da autorização.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Na realidade, o
“leading case”, na matéria, resultou de julgamento do Plenário desta
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Corte, proferido em 23/11/1964, no exame do HC 41.296/DF, impetrado
em favor de Mauro Borges, então Governador do Estado de Goiás...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sim, Goiás.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: O resultado desse
julgamento plenário foi assim registrado na ementa consubstanciadora
da decisão concessiva de “habeas corpus” proferida em favor do
Governador do Estado de Goiás (HC 41.296/DF), nela ficando
assinalado, no ponto que interessa a este julgamento, o seguinte e expressivo
fragmento:
“(...) Caso do Governador Mauro Borges, de Goiás.
Deferimento de liminar em ‘habeas corpus’ preventivo por
despacho do Ministro Relator, dada a urgência da medida. (…).
Os Governadores respondem criminalmente perante o Tribunal de
Justiça, depois de julgada procedente a acusação pela Assembléia
Legislativa. Nos crimes comuns, a que se refere a Constituição, se
incluem todos e quaisquer delitos da jurisdição penal ordinária ou
da jurisdição militar. (…). Concessão da ordem para que o
governador somente seja processado, após julgada procedente a
acusação, pela Assembléia Legislativa.” (grifei)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não seria, Ministro, a
mesma situação a extensão, portanto, da licença que é própria ao
Presidente da República ao Governador do Estado?
Quanto a esse precedente envolvendo o saudoso governador Mauro
Borges, tudo esteve no âmbito do Estado, porque inexistia o
envolvimento da atuação de órgãos federais, como o Ministério Público e
o Superior Tribunal de Justiça. Por isso, fiz questão de ressaltar, em meu
voto, não poder agasalhar situação jurídica na qual um órgão político,
caso da Assembleia de Estado, vir a manietar a atuação do Ministério
Público Federal e a do Superior Tribunal de Justiça.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Essa questão foi
examinada em precedente mais recente, este da lavra do eminente Ministro
SEPÚLVEDA PERTENCE, em que o tema foi julgado à luz do postulado
da Federação.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Os dados trazidos
pelo ministro Luís Roberto Barroso bem demonstram isso. Apenas houve
uma autorização, e "n" ofícios do Superior Tribunal de Justiça ficaram sem
resposta.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: A jurisprudência
que se consolidou nesta Corte, longe de consagrar a impunidade dos
Governadores de Estado, apenas estabeleceu, em respeito ao princípio da
Federação, uma condição (ou requisito) de procedibilidade.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas se tem
imunidade temporal, presente a reeleição, por 8 anos, porque não é crível
que um governador não tenha mais de 1/3 na assembleia.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Talvez esse aspecto
possa justificar a reabertura do debate da matéria em causa.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ministro
Celso, só uma complementação. A prática na aplicação da norma acabou,
inclusive, afastando os efeitos das decisões do Supremo, que não
permitiram aos Governadores a imunidade penal temporária e que não
permitiam a não possibilidade de prisão.
O que as Assembleias, os Estados, fizeram foi transformar uma
norma em tudo, porque se nem autorizam o processo, nunca poderá
preso; acaba tendo a imunidade penal durante o mandato todo por
qualquer crime. Eu destaquei no voto e concordo com Vossa Excelência: a
deturpação na aplicação da norma acabou a transformando, ao meu ver,
em inconstitucional, porque a deturpação que feriu o princípio
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republicano feriu a igualdade e, por outro lado, gerou essa prática não
republicana como Vossa Excelência afirmou.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Ministro
Toffoli, Vossa Excelência me permite? Eu dei uma saída breve, mas eu
ouvi o que Vossas Excelências falavam, e queria fazer uma reflexão que
considero importante, nesse caso específico - e já fiz essa reflexão em
relação a outras matérias em que mudamos o entendimento. Eventual
mudança de entendimento não significa, ao meu ver - e, nesse caso, mais
do que tudo -, que antes se estava errado e agora se está certo. O que eu
acho é que há mudanças na realidade e há mudanças na percepção do
Direito e há, às vezes, a avaliação das consequências negativas de um
determinado entendimento, que levam ao que eu gosto de chamar de
mutação constitucional em sentido técnico - que é o Supremo mudar uma
jurisprudência existente. Eu não acho que mude necessariamente porque
estava errado. Muda porque mudou a realidade. Eu não queria dar um
exemplo, porque, nesse, Vossa Excelência divergiu, mas, no caso da
execução após o segundo grau, eu não acho que a decisão anterior
estivesse errada. Apenas, no mundo real, ela produziu consequências
negativas de tal ordem que justificaram uma reinterpretação. Portanto endossando o que Vossa Excelência vinha dizendo -, não é uma questão
de certo ou errado, é uma questão de, muitas vezes, a interpretação ser
produto do seu tempo. E acho que, no tempo atual - como lembrou o
Ministro Marco Aurélio, também no minuto em que eu estava fora -, das
52 solicitações feitas pelo Superior Tribunal de Justiça, mais da metade
não foi nem respondida, a demonstrar uma certa indiferença ao processo.
Muito obrigado, Ministro Toffoli e Presidente.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu é que agradeço as intervenções e, em razão delas, fica bem claro,
agora, que realmente se está a mudar um posicionamento. Todas as
intervenções feitas, Ministro Celso, Ministro Marco Aurélio, Ministro
Alexandre, deixam isso bem claro. Como meu voto fora proferido já há
mais de ano - tal qual o voto do Ministro Celso de Mello, ainda há mais
tempo, há dois anos -, é evidente que, ao votar no mesmo sentido, aqui e
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agora, eu estou fazendo referência a votos de Colegas proferidos naquele
momento, com aquela jurisprudência, os quais, eventualmente, poderão,
inclusive, na data de hoje, votar de maneira diferente.
Quanto à preocupação do Ministro Marco Aurélio em relação a se
ter um órgão federal sendo manietado ou sendo submetido a uma prévia
intervenção de um poder local, eu entendo que isso faz parte dos freios e
contrapesos da Federação. Faz parte, exatamente, dos freios e
contrapesos.
De tal sorte que a Constituição de 1988 quis retirar da elite local a
decisão do julgamento, mas manteve na elite local a procedibilidade ou
não da denúncia. Foi uma opção, a meu entender, da Constituição de 88,
com a devida vênia daqueles que pensam o contrário.
Também não desconheço, Ministro Alexandre de Moraes, Ministro
Luís Roberto Barroso, que, na maioria dos casos, a Assembleia não
autoriza e, muitas vezes, por aquilo que o Ministro Alexandre de Moraes
aqui disse: troca de favores. Mas, penso que - a latere pontuou o Ministro
Celso de Mello, agora, nos debates -, para essas trocas de favores - se elas
estão sendo feitas de maneira ilícita -, há repressão específica, como
estamos a assistir, agora, e nos dá testemunho o Procurador-Geral da
República, nessa grande operação, já depois do Mensalão, na atual
operação relativa a eventuais trocas de favores em relação à manutenção
de cargos públicos.
Nesse sentido - e até contrário ao que estou a votar, Ministro
Alexandre -, para resgatar esse que foi um grande juiz no Superior
Tribunal de Justiça, rememoro o julgamento envolvendo o falecido
Governador Orestes Quércia, que foi julgado em 12 de outubro de 1989,
no Superior Tribunal de Justiça, no qual o único voto vencido foi o do
Ministro Edson Vidigal, que entendia ser desnecessária a autorização da
Assembleia em questão decidida no Superior Tribunal. O Ministro Edson
Vidigal ficou vencido. A maioria votou no sentido de ter que se
aguardar, para o recebimento da denúncia, a respectiva autorização, no
caso específico, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
Disse ele, que o “Governador do Estado que for hábil o suficiente

9
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FDEA-B20F-200E-B1BE e senha E71F-34A1-7C06-1DAC

Supremo Tribunal Federal
Antecipação ao Voto

Inteiro Teor do Acórdão - Página 153 de 267

ADI 5540 / MG
para distribuir entre os seus aliados políticos na Assembleia Legislativa as
alegrias do poder - e quase todos sempre o são - terá, pelo tempo que
durar o mandato, um salvo-conduto permanente, disporá de uma
imunidade processual ampla, podendo até, se quiser, praticar os maiores
descuidos, imprudências ou imperícias etc”.
Então, já vislumbrara isso, lá atrás, o então Ministro Edson Vidigal,
quando fora voto vencido no Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado,
como já disse e reafirmou aqui, em voto que eu citei em HC, José Paulo
Sepúlveda Pertence - em cuja linha sucessória me encontro; então, estou
sendo fiel, ao menos aqui neste julgamento, à cadeira -, Sua Excelência
pontuou que não há que se falar em impunidade, na medida em que - e
acabei de fazer a leitura no voto, proferido há um ano, em 1º de julho de
2016, no caso do Rio Grande do Sul - há a suspensão da prescrição. E a
análise dessa denúncia será depois, oportunamente, retomada no foro
competente, caso a Assembleia Legislativa não lhe dê autorização.
E essa questão de se ter, Ministro Marco Aurélio, um órgão da
União a julgar um poder local sem um nível de controle do poder local, o
reverso da medalha também pode existir, de uma interferência e de um
poder centralizador, central, muito mais forte diante da autonomia dos
estados-membros, dos entes da Federação. Por isso, penso que isso faz
parte dos freios e contrapesos, dos checks and balances de uma
Federação, de um Estado nacional complexo e grande como o Estado
brasileiro.
Eu não vou fazer a leitura, Ministra Presidente, do pronunciamento,
mas vai ficar registrado em meu voto, porque faço referência àquele
posicionamento que Vossa Excelência proferiu na ADI nº 4.792, do
Espírito Santo, e que também se colocou alinhado à vetusta
jurisprudência - que, relembra agora o nosso decano, já é mais do que
cinquentenária, 53 anos, se formos a essa decisão do então Governador do
Estado de Goiás. Eu disse, então, naquele caso, que era necessária a
autorização da Assembleia Legislativa para o processamento da ação
penal contra o Governador do Estado, tal qual o art. 86 da Constituição
Federal exige em relação ao Presidente da República.
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Por isso, no caso concreto, pedindo todas as vênias aos bem
fundamentados votos, aos alentados votos proferidos, eu julgo
improcedente o pedido de interpretação conforme realizado na petição
inicial do Partido Democratas. É como voto.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540 MINAS GERAIS
VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
partido político Democratas (DEM), em face do art. 92, § 1º, inciso I, da
Constituição do Estado de Minas Gerais, que possui o seguinte teor:
“Art. 92 O Governador do Estado será submetido a
processo e julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça,
nos crimes comuns.
§ 1º O Governador será suspenso de suas funções:
I - nos crimes comuns, se recebida a denúncia ou a queixa
pelo Superior Tribunal de Justiça;
(...)”.

O autor sustenta, em síntese, a constitucionalidade da ausência de
previsão de autorização da Assembleia Legislativa para o processamento,
por crime comum, do Governador e sua consequente suspensão das
funções. Também aduz a inconstitucionalidade da previsão de
afastamento do Governador em razão do recebimento de queixa pelo
Superior Tribunal de Justiça.
A primeira das alegações do requerente devolve ao Tribunal a
questão, já amplamente discutida nesta Corte, da legitimidade
constitucional da exigência de autorização da respectiva assembleia
legislativa para a instauração de processo contra o governador de estado
por crime comum.
Nesse tema, esta Corte possui jurisprudência mais que vintenária no
sentido da constitucionalidade do referido requisito de procedibilidade.
Com efeito, desde o julgamento do RE nº 153.968 (Rel. Min. Ilmar
Galvão, Tribunal Pleno, DJ de 10/12/93), o STF tem afirmado a
constitucionalidade das normas estaduais que conferem tal competência
às assembleias legislativas.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13640715.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. DIAS TOFFOLI

Inteiro Teor do Acórdão - Página 156 de 267

ADI 5540 / MG
A referida jurisprudência tem duplo embasamento: de um lado, o
postulado da separação dos poderes, que se impõe por simetria ao
disposto no art. 51, inciso I, da Constituição Federal, que exige a
autorização da Câmara dos Deputados para a instauração de processo
contra o Presidente da República por crime comum; de outro, o princípio
da autonomia do Estado-membro, visto que o art. 105, inciso I, a, da
CF/88, ao conferir ao Superior Tribunal de Justiça competência para
julgar o governador de estado por crime comum, acaba por condicionar a
continuidade do exercício do mandato eletivo do chefe do Poder
Executivo estadual à decisão de um órgão judiciário federal. Nesse
quadro, se impõe que essa decisão esteja sujeita a controle em nível
estadual pela assembleia legislativa. Esse segundo fundamento foi bem
sintetizado pelo Ministro Sepúlveda Pertence, ao proferir voto como
relator no RE nº 159230 (Tribunal Pleno, DJ de 10/6/94), in verbis,
“(...) a circunstância de se ter deslocado para o STJ a
competência originária para o processo dos Governadores por
crimes comuns, antes de enfraquecer, fortalece a explicação
sistemática de sua submissão à autorização da Assembleia
Legislativa, pois, para tanto, à que decorre, no plano horizontal,
da independência dos Poderes, soma-se, no plano vertical, o
princípio da autonomia dos Estados-membros” (fl. 13).

O entendimento em referência tem sido reiterado por esta Corte,
conforme seguintes julgados:
“Governador de Estado: processo por crime comum:
competência originária do Superior Tribunal de Justiça que não
implica a inconstitucionalidade da exigência pela Constituição
Estadual da autorização prévia da Assembleia Legislativa. 1. A
transferência para o STJ da competência originária para o
processo por crime comum contra os Governadores, ao invés
de elidi-la, reforça a constitucionalidade da exigência da
autorização da Assembleia Legislativa para a sua instauração:
se, no modelo federal, a exigência da autorização da Câmara
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dos Deputados para o processo contra o Presidente da
República finca raízes no princípio da independência dos
poderes centrais, à mesma inspiração se soma o dogma da
autonomia do Estado-membro perante a União, quando se
cuida de confiar a própria subsistência do mandato do
Governador do primeiro a um órgão judiciário federal. 2. A
necessidade da autorização prévia da Assembleia Legislativa
não traz o risco, quando negadas, de propiciar a impunidade
dos delitos dos Governadores: a denegação traduz simples
obstáculo temporário ao curso de ação penal, que implica,
enquanto durar, a suspensão do fluxo do prazo prescricional. 3.
Precedentes do Supremo Tribunal (RE 159.230, Pl, 28.3.94,
Pertence, RTJ 158/280;HHCC 80.511, 2ª T., 21.8.01, Celso, RTJ
180/235; 84.585, Jobim, desp., DJ 4.8.04). 4. A autorização da
Assembleia Legislativa há de preceder à decisão sobre o
recebimento ou não da denúncia ou da queixa. 5. Com relação
aos Governadores de Estado, a orientação do Tribunal não é
afetada pela superveniência da EC 35/01, que aboliu a exigência
da licença prévia antes exigida para o processo contra membros
do Congresso Nacional, alteração que, por força do art. 27, § 1º,
da Constituição alcança, nas unidades federadas, os Deputados
Estaduais ou Distritais, mas não os Governadores” (HC nº
86.015/PB, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda
Pertence, DJ de 2/9/05).
“HABEAS CORPUS - GOVERNADOR DE ESTADO INSTAURAÇÃO DE PERSECUÇÃO PENAL - COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO A SER DADA
PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - EXIGÊNCIA
QUE DECORRE DO PRINCÍPIO DA FEDERAÇÃO - HABEAS
CORPUS DEFERIDO. PRINCÍPIO REPUBLICANO E
RESPONSABILIDADE PLENA DOS GOVERNANTES. - A
responsabilidade dos governantes tipifica-se como uma das
pedras angulares essenciais à configuração mesma da idéia
republicana (RTJ 162/462-464). A consagração do princípio da
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responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, além de refletir
uma conquista básica do regime democrático, constitui
conseqüência necessária da forma republicana de governo
adotada pela Constituição Federal. O princípio republicano
exprime, a partir da idéia central que lhe é subjacente, o dogma
de que todos os agentes públicos - os Governadores de Estado e
do Distrito Federal, em particular - são igualmente responsáveis
perante
a
lei.
RESPONSABILIDADE
PENAL
DO
GOVERNADOR DO ESTADO. - Os Governadores de Estado que dispõem de prerrogativa de foro ratione muneris, perante o
Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, a) - estão sujeitos,
uma vez obtida a necessária licença da respectiva Assembléia
Legislativa (RTJ 151/978-979 - RTJ 158/280 - RTJ 170/40-41 Lex/Jurisprudência do STF 210/24-26), a processo penal
condenatório, ainda que as infrações penais a eles imputadas
sejam estranhas ao exercício das funções governamentais.
CONTROLE LEGISLATIVO DA PERSECUÇÃO PENAL
INSTAURADA CONTRA GOVERNADOR DE ESTADO. - A
jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, atenta
ao princípio da Federação, impõe que a instauração de
persecução penal, perante o Superior Tribunal de Justiça, contra
Governador de Estado, por supostas práticas delituosas
perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública ou de
iniciativa privada, seja necessariamente precedida de
autorização legislativa, dada pelo Poder Legislativo local, a
quem incumbe, com fundamento em juízo de caráter
eminentemente discricionário, exercer verdadeiro controle
político prévio de qualquer acusação penal deduzida contra o
Chefe
do
Poder
Executivo
do
Estado-membro,
compreendidas, na locução constitucional ‘crimes comuns’,
todas as infrações penais (RTJ 33/590 - RTJ 166/785-786),
inclusive as de caráter eleitoral (RTJ 63/1 - RTJ 148/689 - RTJ
150/688-689), e, até mesmo, as de natureza meramente
contravencional (RTJ 91/423). Essa orientação - que submete, à
Assembleia Legislativa local, a avaliação política sobre a
conveniência de autorizar-se, ou não, o processamento de
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acusação penal contra o Governador do Estado - funda-se na
circunstância de que, recebida a denúncia ou a queixa-crime
pelo Superior Tribunal de Justiça, dar-se-á a suspensão
funcional do Chefe do Poder Executivo estadual, que ficará
afastado, temporariamente, do exercício do mandato que lhe foi
conferido por voto popular, daí resultando verdadeira
‘destituição indireta de suas funções’, com grave
comprometimento
da
própria
autonomia
políticoinstitucional da unidade federada que dirige” (HC nº
80.511/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello,
DJ de 14/9/01).

A referida jurisprudência foi reafirmada, recentemente, no
julgamento da ADI nº 4.792/ES e da ADI nº 4791/PR. Entendeu-se, mais
uma vez, que, longe de infirmar os postulados republicanos insertos na
Constituição Federal, a exigência de prévia autorização legislativa para o
processamento dos crimes comuns contra o Governador do Estado
consubstancia corolário do princípio federativo, do qual decorre, ainda, a
ideia constante do princípio da simetria, cuja aplicabilidade tende a
concretizar o princípio da harmonia entre os Poderes da República. Eis as
ementas dessas ações:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTS. 56, INC. XXI, E 93 DA CONSTITUIÇÃO DO ESPÍRITO
SANTO. INCOMPETÊNCIA DE ESTADO-MEMBRO PARA
LEGISLAR SOBRE PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE
CRIMES DE RESPONSABILIDADE COMETIDOS POR
GOVERNADOR. EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA INSTAURAÇÃO DE
PROCESSO CONTRA O GOVERNADOR POR PRÁTICA DE
CRIMES DE RESPONSABILIDADE. 1. Inconstitucionalidade
formal decorrente da incompetência dos Estados-membros para
legislar sobre processamento e julgamento de crimes de
responsabilidade (art. 22, inc. I, da Constituição da República).
2. Constitucionalidade das normas estaduais que, por
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simetria, exigem a autorização prévia da assembleia
legislativa como condição de procedibilidade para instauração
de ação contra governador (art. 51, inc. I, da Constituição da
República). 3. Ação julgada parcialmente procedente para
declarar inconstitucional o inc. XXI do art. 56 (‘processar e
julgar o governador e o vice-governador do estado nos crimes
de responsabilidade e os secretários de estado nos crimes da
mesma natureza conexos com aqueles’); e da segunda parte do
art. 93 da Constituição do Estado do Espírito Santo (‘ou perante
a assembleia legislativa, nos crimes de responsabilidade’)” (ADI
nº 4.792/ES, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,
DJe de 24/4/15).
“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
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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 nº 4791/PR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori
Zavascki, DJe de 24/4/15).

Do voto da Ministra Cármen Lúcia, Relatora da ADI nº 4.792/ES,
colho as bem delineadas razões que orientaram o colegiado máximo no
exame do tema posto:
“A Constituição da República erige, em seu art. 1º, o
princípio federativo que explicita o espaço constitucional de
autonomia de cada Estado e assegura aos entes federados, para
cumprimento desse princípio, a competência privativa.
Em seu art. 25, a Constituição autoriza os Estadosmembros a se organizarem segundo suas respectivas
Constituições e leis que adotarem, observados os princípios
constitucionais.
O modelo de federalismo de equilíbrio adotado no Brasil
acolhe o princípio da simetria, segundo o qual a principiologia
harmoniza as estruturas e as regras que formam o sistema
nacional e os sistemas estaduais, de modo a não desconstituir
os modelos adotados no plano nacional e nos segmentos
federados em suas linhas mestras. Nesse quadro, o equilíbrio
federativo, vem com a unidade que se realiza na diversidade
congregada e harmoniosa.
(…)
No plano federal, a exigência de autorização por 2/3 dos
membros da Câmara dos Deputados para a instauração de
processo contra o presidente e o vice-presidente da República e
os ministros de Estado está prevista no art. 51, inc. I, da
Constituição da República.
Instado a se manifestar sobre a validade das normas que
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estenderam essa exigência para o plano estadual, desde meados
da década de 1990, este Supremo Tribunal Federal tem
confirmado a constitucionalidade das normas estaduais que
estabelecem a autorização prévia da assembleia legislativa
como condição de admissibilidade (ou de procedibilidade) de
ações (judiciais) relacionadas a crimes comuns ou de
responsabilidade supostamente praticados por governador e
vice-governador.
(…)
É certo que este Supremo Tribunal tem assentado a
invalidade da invocação do princípio da simetria para justificar
a extensão de prerrogativas inerentes a determinado cargo e
suas respectivas atribuições a outros cargos que não guardam,
na essência e na complexidade, as mesmas características.
(…)
Ao contrário do que sustentado pelo Autor, inexiste
vedação constitucional quanto à (im)possibilidade de normas
estaduais estenderem aos governadores algumas das
prerrogativas que foram expressamente asseguradas ao
presidente da República.
A exigência de autorização prévia por 2/3 dos membros da
Câmara dos Deputados para a instauração de processo contra o
presidente não se vincula a nenhuma prerrogativa típica e
exclusiva inerente às atribuições do presidente da República, no
exercício do cargo de chefe de Estado.
Se, por um lado, é a própria norma contida no inc. I do art.
51 da Constituição da República que garante idêntica
prerrogativa ao vice-presidente da República e aos ministros de
Estado, por outro não se pode olvidar que historicamente o
constituinte brasileiro, nas ocasiões em que instituiu as
prerrogativas exclusivas do cargo de chefe de Estado,
mencionou apenas o presidente da República, como se deu com
relação, por exemplo, ao art. 86, §§ 3º e 4º, da Constituição.
(…)
À luz dos princípios da transparência, da legalidade e da
responsabilidade, parece que a manutenção da exigência de
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autorização prévia para fins de instauração de processo contra
o governador consiste na tutela de um instrumento políticojurídico que credencia, em um primeiro momento, os Poderes
Legislativo e Executivo e, posteriormente, se for o caso, o Poder
Judiciário, a construírem a aclamada harmonia entre os poderes
independentes, nos termos do art. 2º da Constituição da
República.
(...)
Na dinâmica inerente ao sistema de freios e contrapesos,
quando o Poder Legislativo intervém em matéria que
ultrapassa suas funções ordinárias e alcança esfera alheia ao seu
campo de atuação, caberá ao Poder Executivo e ao Poder
Judiciário promoverem medidas de fiscalização e controle para
que a situação de excepcionalidade não exorbite a tênue linha
que, a um só tempo, separa e une cada uma das funções
conformadoras dos poderes constituídos.
De se ver que o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o
Poder Judiciário, no exercício de suas funções típicas e atípicas,
respondem, nos termos da Constituição da República, pela
concretização dos direitos e das garantias fundamentais, assim
como pelo pleno funcionamento dos órgãos que os compõem.
(…)
Isso evidencia a inadequação do argumento segundo o
qual a exigência de autorização prévia contrariaria o art. 5º, inc.
XXXV, da Constituição da República.
A um porque o cumprimento dos pressupostos
constitucionais e legais para a instauração de processo contra o
governador é essencial para a devida prestação jurisdicional. A
validade do pronunciamento do Poder Judiciário não se limita
ao respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Garantir a regularidade na formação do processo é tão
importante quanto assegurar às partes o devido processo legal.
A dois porque, tanto nos casos de negativa de autorização
pela assembleia legislativa quanto nos casos em que ela for
omissa, findado o mandato do governador, a autoridade
responsável poderá ajuizar a respectiva ação por crime comum
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ou de responsabilidade no Poder Judiciário, que atuará nos
limites da sua competência.
Cumpre rechaçar ainda o argumento de que a Emenda
Constitucional n. 35/2001 teria suprimido o sistema pelo qual a
instauração de processo relacionado a crime comum ou de
responsabilidade contra o chefe do Poder Executivo depende de
autorização prévia do Poder Legislativo.
Como advertido pelo Ministro Sepúlveda Pertence:
‘Não há falar, ademais, que esse regime foi alterado com a
superveniência da EC 35/01, que deixou de exigir a licença
prévia da Câmara respectiva apenas quanto à instauração do
processo contra Deputados ou Senadores por fatos não cobertos
pela imunidade material, antes reclamada pelo § 1º do art. 53 da
Constituição (v.g., Inq 1566 – QO, Pl., 18.2.02 Pertence, RTJ
182/80).
Referindo-se às imunidades, pois, a eliminação da
exigência de licença prévia contida na EC 35/01 - conjugada
com o art. 27, § 1º, da Constituição -, apenas alcançou os
Deputados Estaduais ou Distritais, mas não os Governadores’
(HC 86.015/PB, Primeira Turma, DJ 2.9.2005, grifos
nossos).
Finalmente, tem-se que a manutenção do quórum de 2/3
aliada à circunstância de se tratar de autorização a ser dada
pelo Poder Legislativo em desfavor do chefe do Poder
Executivo para que o Poder Judiciário possa receber ação
judicial, ao contrário do que insistentemente alegado na petição
inicial e defendido pela Procuradoria-Geral da República, não
caracteriza
qualquer
mácula
aos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
É que a condição de procedibilidade ora questionada em
sua constitucionalidade fundamenta-se na proteção do interesse
público afeto à governabilidade do Estado cujo governador
pode vir a ser afastado do cargo, caso seja instaurado processo
para apuração e haja eventual condenação por crime de
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responsabilidade ou comum supostamente praticado por ele.”

Tendo em vista esta orientação pacífica, proferi voto recentemente
(1º/07/16), como Relator na ADI nº 4674, pela constitucionalidade de
dispositivo da Constituição do Rio Grande do Sul que prevê a
necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa para que
seja instaurado processo por crimes comuns e por crimes de
responsabilidade contra o governador, o vice-governador e os secretários
de estado. O julgamento não foi ainda encerrado, em razão de pedido de
vista do Ministro Roberto Barroso.
Nesse cenário, não vejo razão para rever a jurisprudência
consolidada.
No tocante à alegação de inconstitucionalidade da previsão de
afastamento do governador em virtude do recebimento de queixa-crime,
há que se ressaltar que há idêntica previsão na Constituição Federal em
relação ao Presidente da República (art. 86, § 1º, inciso I), não havendo
que se falar em inconstitucionalidade da previsão contida na norma
estadual.
Pelo exposto, voto no sentido da total improcedência da ação.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540 MINAS GERAIS
VOTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, eu vou ser
bastante breve e vou pedir vênia, agora, ao Ministro Dias Toffoli para
acompanhar o voto de Sua Excelência o Ministro Edson Fachin. Também
adiro à proposta, já enunciada pelo Ministro Roberto Barroso e agora
reforçada no voto do Ministro Alexandre de Moraes, quanto ao sistema
que está em julgamento: se afirmamos a inconstitucionalidade do modelo
de autorização, temos que fazê-lo também em relação à possibilidade de
suspensão do exercício de funções.
E também deixo a proposta, que eu já tinha formulado quando
surgiu a polêmica, de que, tendo em vista tantas ações existentes e
também, talvez, até normas que não restaram impugnadas, talvez, fixada
a tese, nós pudéssemos convertê-la em uma súmula vinculante, de modo
a pacificar o tema de maneira definitiva.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540 MINAS GERAIS
ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhora
Presidente, eu trago um longo voto escrito, em que faço uma
retrospectiva de toda a jurisprudência desta Suprema Corte acerca do
tema.
Muitos acórdãos importantes, históricos, já foram mencionados aqui,
mas eu gostaria de sublinhar, sem me valer do texto escrito, que falar em
simetria, com toda a vênia daqueles que entendem o contrário, fazia
sentido sob a égide das constituições anteriores, nas quais era lícito ou era
praxe que os tribunais de justiça dos estados julgassem os respectivos
governadores. Sob aquela sistemática, fazia todo o sentido cogitar-se do
princípio do checks and balances, que dá concessão à independência e
harmonia dos três Poderes.
Mas, hoje, com o advento da Constituição de 1988, que outorgou o
julgamento dos Governadores de Estado ao Superior Tribunal de Justiça,
penso que essas teses foram superadas, não obstante reiteradas em vários
acórdãos prolatados após a promulgação da nova Carta Magna. Acho que
foi um pouco por inércia, que todos se valeram dos argumentos
enunciados naqueles primeiros votos por eminentes membros desta
Corte.
Mas há mais: eu penso que se nós deferíssemos às Assembleias
Legislativas o poder de obstar a competência do STJ de julgar os
governadores de Estado, estaríamos, de forma transversa ou indireta,
deferindo aos Estados, a competência de legislar em matéria processual. E
esta é uma competência privativa da União, como sabemos, por força do
que se contém no art. 25, inciso I, da nossa Lei Maior.
Eu entendo também, por isso mesmo, que não se aplica aquilo que se
consigna no art. 52, I, e no art. 86 da Constituição - dentre outros motivos,
pelo argumento levantado pelo Ministro Alexandre de Moraes - porque o
Presidente da República tem uma posição toda especial no ordenamento
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jurídico-político pátrio. Ele é - e isto ocorre no presidencialismo, não no
parlamentarismo -, simultaneamente, chefe de Estado e chefe de
Governo. Eu me lembro, Senhora Presidente, que há um tratamento
diferenciado entre o Presidente da República e os Presidentes do Senado
e da Câmara, que são chefes de Poder apenas. Um tratamento
diferenciado, no que tange ao protocolo e ao cerimonial, relativamente ao
Presidente da República, que tem preferência e precedência absolutas,
exatamente pela preeminência que ele ostenta.
Por essa razão, entendo que não é suficiente invocar-se a capacidade
de auto-organização que a Carta Magna defere aos entes federais, no art.
25, e muito menos é lícito invocar-se o chamado poder residual, que se
contém no parágrafo 1º desse mesmo dispositivo do art. 25, que é uma
reminiscência do momento em que os Estados Unidos da América, foram
constituídos, quando as treze ex-colônias britânicas que se tornaram
Estados soberanos se uniram definitivamente sob a forma de uma
Federação, entregaram algumas competências e rendas para a União, mas
retiveram um poder residual. Daí porque nós mantivemos essa tradição,
que vem se repetindo nas várias Constituições, e, nesta, apresenta-se
exatamente no art. 25, parágrafo 1º, da Lei Maior.
Por essas razões, Senhora Presidente, entendo que não é possível que
subsista esta jurisprudência, que permite às Assembleias Legislativas se
pronunciarem antecipadamente à abertura de uma ação penal contra os
Governadores de Estado. Entendo que houve uma alteração substantiva
com o advento da Carta de 88. Não há, portanto, que se falar em simetria.
Eu compreendo a preocupação do eminente Ministro Dias Toffoli
quanto à possível inexistência ou desaparecimento de freios e
contrapesos, de checks and balances, mas eu diria que continuamos com
esse sistema de freios e contrapesos, com o sistema de checks and balances,
porque, primeiro, a ação penal só é aberta a partir de um exame
aprofundado por parte do Procurador-Geral da República. Depois, esta
postulação, se o Procurador entendê-la válida, é submetida ao órgão
colegiado do segundo Tribunal em importância da República, que é o
Superior Tribunal de Justiça, em matéria penal, evidentemente. Portanto,
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só nisso, já temos um sistema de proteção dos governadores. Mas há
mais: cabe recurso a esta Suprema Corte, inclusive, habeas corpus para
afastar eventual ilegalidade ou abuso de poder que, porventura, possa ser
cometido.
Portanto, Senhora Presidente, eu julgo procedente a ação para
assentar que o processo e o julgamento dos Governadores de Estado no
Superior Tribunal de Justiça não dependem de autorização das
Assembleias Legislativas. Acrescento que o afastamento do Governador
não é automático a partir do recebimento da denúncia. É muito
importante que nós assentemos isso. Ele pode, sim, ser afastado, nos
termos da legislação processual, mediante uma decisão fundamentada do
órgão judicante, nas hipóteses legais.
É como voto, Senhora Presidente.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540 MINAS GERAIS
VOTO
O Senhor Ministro Ricardo Lewandowski (Vogal): Trata-se de ação
direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Democratas – DEM, contra
a expressão “ou a queixa”, constante do art. 92, §1º, I, da Constituição do
Estado de Minas Gerais, bem como para atribuir interpretação conforme
ao referido dispositivo (pág. 1 do documento eletrônico 1).
Eis o teor do dispositivo impugnado:
“Art. 92 – O Governador do Estado será submetido a
processo e julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça,
nos crimes comuns.
§ 1º – O Governador será suspenso de suas funções:
I – nos crimes comuns, se recebida a denúncia ou a queixa
pelo Superior Tribunal de Justiça”.

O requerente alega, inicialmente, que,
“de par com o que dispõe o artigo 92, §1º, I, da CEMG, não
haveria necessidade de a Assembleia Legislativa do Estado
deliberar sobre o afastamento do Governador, nem autorizar o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) a processar a ação penal”
(pág. 3 do documento eletrônico 1).

Entende, assim, tratar-se
“de modelo normativo diverso daquele preconizado pela
Constituição Federal (artigos 51, I, c/c 86, §1º, I) que, no caso de
ação penal contra o Presidente da República, exige, antes do
recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
um juízo político autorizativo da Câmara dos Deputados”(pág.
4 do documento eletrônico 1).
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Informa, então, que busca
“demonstrar que o Constituinte Decorrente mineiro, no
exercício de sua competência e autonomia constitucional
conferida pelos artigos 25 da CF e 11 do ADCT, optou,
legitimamente, por dispensar a autorização legislativa em
relação ao afastamento do Governador do Estado de Minas
Gerais quando do recebimento de denúncia por crime comum”
(grifo no original; pág. 4 do documento eletrônico 1).

Entende, nesse sentido, que
“os Estados da Federação podem, em tese, optar por
modelo diverso daquele definido pela Constituição Federal,
sem que incorram em inconstitucionalidade. Assim, à primeira
vista, o artigo 92, §1º, I, da CEMG não seria inconstitucional
simplesmente por optar por não exigir a anuência do Poder
Legislativo para o processamento do Chefe do Poder
Executivo” (pág. 6 do documento eletrônico 1).

Argumenta, ainda, que a matéria referente à prévia autorização da
Assembleia Legislativa
“não é de reprodução obrigatória, isto é, não se aplica o
princípio da simetria, porquanto não está em pauta a violação
de modelo garantidor de qualquer princípio constitucional
essencial. Ao contrário, cuida-se, sim, de preservar o princípio
federativo, o princípio republicano e o princípio da separação
e harmonia dos Poderes” (grifos no original; pág. 8 do
documento eletrônico 1).

Esclarece, ademais, que no julgamento da ADI 4.791/PR
“reconheceu-se

expressamente

que

a

autorização
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legislativa situa-se na autonomia conferida aos Estadosmembros, visto que, por óbvio, as unidades da Federação
podem optar por elevar os seus requisitos morais para o
exercício da mais nobre função estatal dentro de seu território”
(grifos no original; págs. 9-10 do documento eletrônico 1).

Aduz, assim, que
“o Estado-membro pode optar pelo modelo Federal, o
qual condiciona a instauração de processo penal à autorização
legislativa, ou pode, como fez o Estado de Minas Gerais, definir
um modelo mais objetivo. É dizer: sem dar margem a manobras
políticas, confiando na autoridade do tribunal máximo do País
em matéria de legislação infraconstitucional, considerando que
o juízo (jurídico e não político) da maioria da Corte Especial do
STJ basta para afastar o Governador do Estado”(pág. 10 do
documento eletrônico 1).

Sustenta, também, que
“[o] artigo 92, §1º, I, da CEMG reputa-se constitucional na
medida em que fortalece a autonomia federativa e,
consequentemente, o princípio federativo, fazendo-se
necessário apenas delimitar a interpretação conforme a
Constituição” (pág. 14 do documento eletrônico 1).

O requerente destaca, além disso, que,
“[s]ob o enfoque do princípio republicano, o artigo 92, §1º,
I, da CEMG, tampouco pode ser questionado. A dispensa de
autorização da Assembleia Legislativa para o recebimento de
ação penal contra o Governador consagra a mais básica das
ideias republicanas: a responsabilização dos governantes” (pág.
15 do documento eletrônico 1).
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Argumenta, ademais, que
“nem todas as prerrogativas constitucionais garantidas ao
Presidente da República podem ser replicadas no âmbito
estadual, seja porque só são compatíveis com a figura do Chefe
de Estado, seja porque são normas derrogatórias ‘do direito
comum’, o que exige uma ‘exegese estrita’, seja porque certas
exceções só podem ser atribuídas pelo constituinte federal,
tendo em vista a competência constitucional estabelecida para
sua regulamentação”(pág. 18 do documento eletrônico 1).

Afirma, então, que
“[...] poder-se-ia cogitar que a autorização legislativa tal
como versada na Constituição Federal seria expressão da
separação de Poderes e, portanto, de reprodução obrigatória,
tendo em vista o princípio da simetria.
3.59. Todavia, caso se examine a questão à luz da
separação dos Poderes, chegar-se-á a conclusão de que o
tratamento conferido pela CEMG preserva, em plenitude, a
independência e harmonia entre os Poderes, e não o contrário”
(grifos no original; pág. 22 do documento eletrônico 1).

Ressalta, ainda, que
“[...] vislumbra-se desarmônico submeter órgãos
NACIONAIS de controle como a Polícia Federal, o Ministério
Público da União e o Superior Tribunal de Justiça a juízo
políticos de Assembleias locais. Esta condição não se justifica
mais desde 1988 com o advento da Constituição brasileira. Isso
porque, com o texto atual houve o que se pode chamar de
‘federalização’
ou
mesmo
‘nacionalização’
—
da
responsabilidade dos Governadores.
3.70. O Constituinte Nacional houve por bem alterar a
estrutura do Poder Judiciário da União para criar um Tribunal
verdadeiramente nacional, que não se limitava julgar recursos
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federais, como era o extinto Tribunal Federal de Recursos. O STJ
é, e a Constituição assim o instituiu, o órgão de cúpula do Poder
Judiciário Nacional a quem compete a última palavra em
matéria de lei no país, estando subordinado apenas ao STF em
matéria constitucional” (pág. 25 do documento eletrônico 1).

Aduz, então, sobre “a impossibilidade de afastamento do
governador sem autorização da ALEMG por recebimento de queixacrime”, ante a “inconstitucionalidade específica da expressão ‘ou a
queixa’” contida no art. 92, §1°, I, da CEMG” (pág. 27 do documento
eletrônico 1).
Afirma, nesse sentido, que
“[...] [n]ada obstante, a interpretação literal do texto do
artigo 92, §1º, I, da CEMG leva à conclusão de que até mesmo
nos casos de ação penal iniciada por meio de queixa-crime, o
mero recebimento da queixa pelo Superior Tribunal de Justiça
teria o condão de afastar o Governador de suas funções:
[...]
Nessa hipótese a constitucionalidade do dispositivo
merece exame mais acurado.
[...]
O afastamento de uma autoridade pública legitimamente
eleita é, de todo, extremamente grave. Destarte, só se pode
admitir uma medida tão gravosa como essa em casos
excepcionais em que se busca garantir a lisura do próprio Poder
Público. Este é o fundamento do afastamento: afastar da Chefia
da Administração Pública Estadual indivíduos cujo
comportamento atente contra os ideais mais caros à República.
Desse modo, não parece ser razoável admitir o afastamento de
Governador de Estado com base em recebimento de ação penal
privada” (pág. 27-28 do documento eletrônico 1).

Por fim, requer a concessão de medida cautelar e, no mérito, formula
5
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o seguinte pedido:
“[...] (v) a procedência do pedido, a fim de se reconhecer a
inconstitucionalidade do fraseado “ou a queixa”, inserto no
artigo 92, §1º, I, da CEMG, bem como para que seja conferida
interpretação conforme a Constituição ao artigo 92, §1º, I, da
CEMG, no sentido de que não há necessidade de autorização
da Assembleia Legislativa para o recebimento de denúncia
contra o Governador relativamente a crimes processados por
ação penal pública ou, alternativamente, apenas àqueles
ilícitos referidos artigo 1º, I, “e” da Lei Complementar nº 64,
de 18.05.1990” (grifos no original; págs. 40-41 do documento
eletrônico 1).

É o relatório necessário.
Passo ao voto.
Discute-se nesta ADI se é imprescindível ou não a autorização prévia
da Assembleia Legislativa para processar e julgar Governador de Estado
acusado da prática de crimes comuns. Além disso, o requerente sustenta
que seria inconstitucional o afastamento do Governador das funções em
caso de recebimento da queixa-crime, por entender que os crimes de ação
penal privada possuem menor potencial ofensivo, o que não justificaria
tal medida extrema.
O primeiro desses temas foi enfrentado por este Supremo Tribunal
Federal há muitos anos. Em diversas ocasiões assentou-se a
constitucionalidade de normas estaduais que, seguindo o tratamento
constitucional dado ao Presidente da República, condicionam o início do
processo à autorização da Assembleia Legislativa.
Foi no julgamento da Queixa-Crime 427/DF, Rel. Min. Moreira Alves,
em agosto de 1992, que o STF fixou interpretação no sentido de que o
6
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processo e julgamento de Governadores de Estado, nos crimes comuns e
de responsabilidade, depende de prévia autorização das Assembleias
Legislativas. Segundo aquele julgado (em anexo), essa exigência deriva da
própria Constituição Federal porque radicada no Princípio da
Independência e harmonia dos Poderes, que é fundamental da
organização do Estado brasileiro e cuja inobservância pelos EstadosMembros dá causa à intervenção federal (arts. 2º e 34, IV, da CF).
Esse aspecto foi bem salientado no voto do Ministro Sepúlveda
Pertence, por ocasião do julgamento da AP 303/DF (ele aqui era o
Revisor), julgada no mês seguinte, em setembro de 1992 (também em
anexo), quando ele assim afirmou:
“Se, no modelo federal, a exigência de autorização da
Câmara dos Deputados finca raízes no princípio da
independência dos poderes centrais, à mesma inspiração se
soma o dogma da autonomia do Estado-Membro perante a
União, quando se cuida de confiar a própria subsistência do
mandato do Governador do primeiro a um órgão judiciário
federal.
A autorização para o processo dos Chefes do Executivo
tem natureza similar à da licença prévia para o processo dos
membros do Legislativo” (grifei).

Nos anos seguintes, em 1993 e em 1994, o Tribunal manteve essa
orientação nos julgados dos REs 153.968/BA, Rel. Ilmar Galvão e
159.230/PB, Rel. Sepúlveda Pertence, respectivamente (ambos em anexo).
No julgamento do RE 153.968/BA, de relatoria do Ministro Ilmar
Galvão, o Plenário desta Suprema Corte, em 6/10/1993, analisou a
constitucionalidade do art. 107 da Constituição do Estado da Bahia que
contém previsão no sentido da necessidade de autorização da Assembleia
Legislativa para iniciar o processo contra o Governador no Superior
Tribunal de Justiça. Eis o acórdão de julgamento:
7
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13080683.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

Inteiro Teor do Acórdão - Página 177 de 267

ADI 5540 / MG

“ESTADO
DA
BAHIA.
PROCESSAMENTO
E
JULGAMENTO DE CRIME COMUM, ATRIBUIDO AO
GOVERNADOR. ART. N. 107 DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL,
QUE
CONDICIONA
O
RESPECTIVO
PROCESSAMENTO E JULGAMENTO A ADMISSAO DA
ACUSAÇÃO POR 2/3 DOS MEMBROS DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE
TERIA OFENDIDO OS ARTS. 25; 51, I; 86 E 105, I, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Alegação descabida. A norma do
art. 105, I, a, primeira parte, da Constituição Federal, que prevê
a competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e
julgar os crimes em referência, não pode ser interpretada senão
em consonância com o princípio da autonomia dos Estadosmembros, e, portanto, sem contrariedade ao disposto no art. 25,
da mesma Carta, segundo o qual serão eles organizados e
regidos pelas Constituições e leis que adotarem, observados os
princípios estabelecidos no Texto Fundamental federal, entre os
quais figura, desenganadamente, o de que o julgamento do
Chefe do Poder Executivo há de ser precedido de manifestação
política do Poder Legislativo (art. 51, I), que diga da
conveniência, ou não, de que se proceda contra quem exerce a
suprema magistratura do Estado, com risco de perda da
liberdade e, pois, de destituição indireta de suas funções.
Recurso não conhecido”.

Em 28/3/1994, a Primeira Turma desta Corte, no RE 159.230/PB, de
relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, assentou a constitucionalidade
do art. 88, a, da Constituição do Estado da Paraíba. O julgamento foi
assim ementado:
“Governador de Estado: processo por crime comum:
competência originária do Superior Tribunal de Justiça que não
implica a inconstitucionalidade da exigência pela Constituição
Estadual da autorização prévia da Assembleia Legislativa. I - A
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transferência para o STJ da competência originaria para o
processo por crime comum contra os Governadores, ao invés de
elidi-la, reforça a constitucionalidade da exigência da
autorização da Assembleia Legislativa para a sua instauração:
se, no modelo federal, a exigência da autorização da Câmara
dos Deputados para o processo contra o Presidente da
Republica finca raízes no princípio da independência dos
poderes centrais, a mesma inspiração se soma o dogma da
autonomia do Estado-membro perante a União, quando se
cuida de confiar a própria subsistência do mandato do
Governador do primeiro a um órgão judiciário federal. II - A
necessidade da autorização previa da Assembleia Legislativa
não traz o risco, quando negadas, de propiciar a impunidade
dos delitos dos Governadores: a denegação traduz simples
obstáculo temporário ao curso de ação penal, que implica,
enquanto durar, a suspensão do fluxo do prazo prescricional”.

No julgamento da ADI 978/PR, em 1995, o Min. Celso de Mello,
redator para o acórdão, reafirmou a jurisprudência quanto à necessidade
da prévia autorização da Assembleia Legislativa para processo contra
Governador, mas fixou que a imunidade à prisão cautelar conferida pela
CF ao Presidente da República no § 3º do art. 86 é insuscetível de
estender-se aos Governadores, por expressa reserva constitucional de
competência definida pela Carta da República. Também assentou que os
governadores ficam sujeitos ao processo ainda que as infrações penais a
eles imputadas sejam estranhas ao exercício das funções governamentais,
uma vez que a previsão do § 4º do art. 86 da CF não lhes é extensível, pela
mesma razão acima deduzida.
Em 1998, no importante julgado da ADI 1890-MC/MA (anexo), “o
Tribunal distinguiu três momentos cruciais nos processos por crimes de
responsabilidade instaurados contra Governadores de Estado: (a) o juízo
de mera instauração, realizado pela Assembleia Legislativa local antes da
produção de qualquer ato de defesa, equivalente a um juízo de
recebimento do processo penal comum; (b) o juízo de procedência da
9
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denúncia, também exercido pela Assembleia Legislativa local, mas após a
instrução do processo, semelhante a uma decisão de pronúncia, e que
implica o imediato afastamento do Governador de suas funções políticas
regulares, nos termos do art. 77 da Lei federal 1.079/50; e (c) o juízo de
condenação, a ser exercido pelo voto de dois terços de um Tribunal
especial, nos termos do art. 78, § 2º, da Lei 1.079/50, do qual decorre a
imposição da sanção de perda do cargo. Na ocasião, ficou assentado que,
mesmo no tocante à dinâmica inicial do processamento dos
Governadores, isto é, durante a tramitação do caso na Assembleia
Legislativa, a Constituição Estadual deve seguir rigorosamente os termos
da legislação federal sobre crimes de responsabilidade, por imposição das
normas dos arts. 22, I, e 85 da Constituição Federal, que reservam a
competência para dispor sobre matéria penal e processual penal à União.
Assim, não seria dado ao constituinte estadual estabelecer, por exemplo,
que o juízo de mera instauração do processo de responsabilidade
importasse a suspensão funcional do Governador, porque isso
corresponderia a uma afronta ao devido processo traçado na Lei
1.079/50” (voto do Min Teori Zavascki na ADI 4791/PR, julgada em 2015,
ausente Min Lewandowski).
Todos esses precedentes vêm sendo reiterados ao longo dos anos.
Mais recentemente, o tema foi debatido nos julgamentos das ADI’s
4.791/PR, de relatoria do Ministro Teori Zavacski, ajuizada contra
semelhante previsão constante da Constituição do Estado do Paraná; e na
ADI 4.792/ES, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, manejada contra o
art. 93 da Constituição do Estado do Espírito Santo.
Transcrevo, por oportuno, as respectivas ementas:
“CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
RESPONSABILIDADE PENAL DE GOVERNADOR DE
ESTADO. DENÚNCIAS POR CRIMES COMUNS E DE
RESPONSABILIDADE. ADMISSÃO SUJEITA A CONTROLE
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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” (4.791/PR, de relatoria do Ministro Teori Zavacski).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTS. 56, INC. XXI, E 93 DA CONSTITUIÇÃO DO ESPÍRITO
SANTO. INCOMPETÊNCIA DE ESTADO-MEMBRO PARA
LEGISLAR SOBRE PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE
CRIMES DE RESPONSABILIDADE COMETIDOS POR
GOVERNADOR. EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA INSTAURAÇÃO DE
PROCESSO CONTRA O GOVERNADOR POR PRÁTICA DE
CRIMES DE RESPONSABILIDADE. 1. Inconstitucionalidade
formal decorrente da incompetência dos Estados-membros para
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legislar sobre processamento e julgamento de crimes de
responsabilidade (art. 22, inc. I, da Constituição da República).
2. Constitucionalidade das normas estaduais que, por simetria,
exigem a autorização prévia da assembleia legislativa como
condição de procedibilidade para instauração de ação contra
governador (art. 51, inc. I, da Constituição da República). 3.
Ação julgada parcialmente procedente para declarar
inconstitucional o inc. XXI do art. 56 (‘processar e julgar o
governador e o vice-governador do estado nos crimes de
responsabilidade e os secretários de estado nos crimes da
mesma natureza conexos com aqueles’); e da segunda parte do
art. 93 da Constituição do Estado do Espírito Santo (‘ou perante
a assembleia legislativa, nos crimes de responsabilidade’)” (ADI
4.792/ES, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia).

Em 2009, fui o Relator do Inq 2718/GO e, quanto ao tema de fundo, a
discussão do mérito não avançou por uma questão de prejudicialidade do
desmembramento do feito para o STJ. No entanto, lembrei que a
jurisprudência da Casa era assente pela necessidade da prévia
autorização da Casa legislativa e teci os seguintes comentários a respeito
do tema:
(...) a Constituição do Estado de Goiás, conforme se vê em
seu art. 11, que estabelece as competências da Assembleia
Legislativa, não elenca, de forma explícita, dentre as suas
atribuições a deliberação acerca da prévia autorização para que
o Governador seja processado por crime comum.
Noto, aliás, que o inciso XVI taxa de privativa a
competência da Assembleia Legislativa para autorizar o início
de processos contra seus Deputados, silenciando, todavia,
quanto a essa competência no tocante ao Governador do
Estado.
A única menção que a Carta estadual faz ao tema é aquela
constante do art. 39, in verbis:
‘Art. 39 - Admitida a acusação contra o Governador,
será ele submetido a julgamento, pelo Superior Tribunal
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de Justiça nas infrações penais comuns e pela Assembleia
Legislativa por crimes de responsabilidade.
§ 1º - O Governador ficará suspenso de suas funções:
I - nas infrações penais comuns, se recebida, pelo
Superior Tribunal de Justiça, a denúncia ou queixa-crime;
II - nos crimes de responsabilidade, após a instrução
do processo pela Assembleia.
§ 2º - Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o
julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento
do Governador, sem prejuízo do regular prosseguimento
do processo.’
Compreendida isoladamente, a expressão ‘Admitida a
acusação contra o Governador’, constante do caput do art. 39 da
Carta de Goiás, não comete a atribuição em debate à
Assembleia Legislativa, servindo apenas para indicar que, se o
processo penal foi instaurado contra o Chefe do Executivo,
perante o órgão judicial competente, ele será suspenso de suas
funções, a teor do que estabelece o § 1º, I, do referido
dispositivo.
Ocorre que o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa de Goiás, do qual é possível o exegeta valer-se para
chegar a uma interpretação dita ‘autêntica’ da Constituição do
Estado, prevê, expressamente, em seus arts. 181 e 182,
parágrafo único, a prévia autorização dos parlamentares
estaduais para o desencadeamento da persecução penal contra
o Governador (...).
Logo, eventual lacuna na Carta local deve-se mais à
deficiente técnica legislativa de seus redatores, do que a uma
omissão deliberada dos constituintes estaduais, a qual, numa
interpretação mais açodada poderia levar a conclusão de que
teriam aberto mão dessa prerrogativa, na verdade,
irrenunciável.
Essa exegese, a meu ver, encontra-se em harmonia com a
melhor doutrina e, como visto, com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, José Afonso da Silva
afirma o seguinte:
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‘(...) até a 6ª edição, observáramos que, nos crimes
comuns, não nos parecia mais possível definir, na
Constituição estadual, que a admissibilidade do processo
perante o Superior Tribunal de Justiça dependesse de
autorização da Assembleia Legislativa. As Constituições
estaduais, no entanto, tomaram rumo diverso, exigindo tal
autorização. Em face disso, re melios perpensa, entendemos
válida esta posição das Cartas dos Estados. É que o juízo
prévio de admissibilidade da acusação, que requer o voto
de dois terços da representação popular, é um
prejulgamento que embasa a suspensão do acusado de
suas altas funções. Com aquela mesma ideia dos sistemas
argentino e norte-americano de que uma alta autoridade
governamental não pode ser submetida a um processo
político ou criminal, enquanto estiver no exercício de sua
magistratura. Hamilton já advertia , faz dois séculos, que
um tribunal bem constituído para julgar denúncias é não
menos desejável do que difícil de se conseguir em um
governo totalmente eletivo, pois as ofensas resultantes de
irregularidades de homens públicos são de natureza
política, de onde várias fórmulas sugeridas perante a
Convenção de Filadélfia, entendendo que a solução
encontrada de controle político prévio ao processo
criminal como um prudente meio. O Brasil encontro ainda
um sistema mais adequado, submetendo o processo de
imposição de sanção política ou criminal a uma condição
prévia de oportunidade política a ser decidida pela
representação popular, o que corresponde a uma exigência
democrática de que o Governador, como o Presidente da
República, só deva ser submetido a um processo que o
afaste do cargo para o qual foi eleito pelo povo, com o
consentimento ponderado pelo voto de dois terços dos
membros da respectiva assembleia representante desse
mesmo povo.’
Em face do exposto, encaminho a questão de ordem no
sentido de que se mostra necessária a prévia autorização da
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Assembleia Legislativa do Estado de Goiás para o eventual
desencadeamento da ação proposta pelo Ministério Público
contra investigado ALCIDES RODRIGUES FILHO.
Todavia, como sua situação nos autos apresenta
peculiaridades que não se confundem aquelas que dizem
respeito à condição do acusado MARCONI FERREIRA
PERILLO JÚNIOR, entendo que cumpre desmembrar o
processo e remetê-lo para o Superior Tribunal de Justiça para as
providências cabíveis (...)”.

Embora exista essa jurisprudência formada, em razão do retorno da
matéria ao Plenário, procedi a seu reexame e entendo que, data vênia, é
preciso um novo olhar sobre ela.
A premissa do voto do Min Sepúlveda no RE 159.230 PB repousa
diretamente sobre o argumento segundo o qual “o juízo de
admissibilidade da acusação, nos processos por crime comum contra o
Presidente da República guarda, mutatis mutandis, posição similar ao do
instituto da licença prévia das Casas do Congresso Nacional para a
instauração do processo contra os seus membros”.
Ocorre que a Emenda Constitucional 35 de 2001 suprimiu a
exigência de autorização das respectivas Casas parlamentares para a
formalização de processos contra Deputados e Senadores (art. 51, I, da
CF).
Penso, ademais, que a Constituição de 1988, quando retirou o
processo e julgamento dos crimes comuns imputados ao chefe do
Executivo estadual da órbita do judiciário local (nas Constituições
anteriores, o seu julgamento por crimes comuns cabia ordinariamente aos
Tribunais estaduais) e transferiu essa competência penal originária ao STJ,
órgão judiciário da União (art. 105, I), fez desaparecer qualquer
argumento em favor da simetria com o modelo federal, pois não está em
jogo nenhuma perturbação à independência e harmonia entre os poderes
15
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do Estado-Membro, uma vez que estranha a eles a atuação do STJ.
O sistema dos arts. 52, I, e 86 da CF é exclusivo do processo contra o
Presidente da República, e o art. 25 da CF não dá margem à sua recepção
pelas cartas estaduais, pois inexistente a necessária simetria.
Importante ressaltar que o constituinte de 88 erigiu expressamente o
STJ como o juízo natural dos Governadores, sem limitações
procedimentais, de modo que condicionar, por norma da Constituição
estadual, que tal só se desenvolva após positiva deliberação da
Assembleia Legislativa é chancelar no Estado-Membro a iniciativa em
norma de conteúdo processual, extrapolando os limites do restrito
interesse estadual, segundo o art. 22, I, da CF.
Mais: o ato de um órgão estadual não pode ter o condão de limitar o
exercício de uma competência constitucional de um órgão federal, sob
pena de violação do Pacto Federativo. Isso porque o STJ só poderia atuar
depois que a Assembleia Legislativa autorizasse a abertura do processo,
sem nenhuma previsão constitucional para tanto.
Por essas razões, julgo improcedente a ação, assentando que o
processo e julgamento dos Governadores de Estado no STJ não depende
de autorização da Assembleia Legislativa, e que seu afastamento não é
automático a partir do recebimento da denúncia, uma vez que, nos
termos da legislação processual, decorre de decisão fundamentada do
órgão judicante
É como voto.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540 MINAS GERAIS
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, no tocante
a essa matéria, entendo que não compõe o pedido inicial e que o
dispositivo da Carta do Estado de Minas Gerais é autônomo, não cabendo
aí a técnica da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento.
Agora, se o Tribunal – a maioria, a sempre ilustrada maioria – admite a
ação também quanto a esse dispositivo, acompanho a proposta
implementada pelo ministro Luís Roberto Barroso, uma vez que se tem
processo-crime a envolver Governador do Estado, cumprindo, portanto, a
órgão investido do ofício judicante, no caso, afastá-lo, ou não, do exercício
do mandato.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540 MINAS GERAIS

VOTO
(s/ mérito)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Entendo, Senhora
Presidente, que o julgamento da presente controvérsia constitucional põe
em perspectiva tema impregnado do mais alto relevo político-jurídico,
pertinente ao princípio republicano.
Cabe examinar, desse modo, a alegação de inconstitucionalidade da
regra fundada no art. 92, § 1º, inciso I, da Constituição do Estado de
Minas Gerais, que atribui à Assembleia Legislativa estadual competência
para exercer o controle prévio, mediante outorga de licença, das persecuções
penais instauradas contra o Governador do Estado perante o E. Superior
Tribunal de Justiça.
Essa questão envolve o tema da responsabilidade criminal do
Governador do Estado e a possibilidade de controle parlamentar prévio da
instauração, em juízo, da “persecutio criminis” contra o Chefe do Poder
Executivo local.
Todos sabemos que a responsabilidade dos governantes, num sistema
constitucional de poderes limitados, tipifica-se como uma das cláusulas
essenciais à configuração mesma do primado da ideia republicana, que
se opõe – em função de seu próprio conteúdo – às formulações teóricas ou
jurídico-positivas que proclamam, nos regimes monárquicos, a absoluta
irresponsabilidade pessoal do Rei ou do Imperador, tal como ressaltado por
JOSÉ ANTONIO PIMENTA BUENO (“Direito Público Brasileiro e
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Análise da Constituição do Império”, p. 203, item n. 267, 1958, Ministério
da Justiça – DIN).
Embora irrecusável a posição de grande eminência dos Governadores
de Estado e do Distrito Federal no contexto político-institucional
emergente de nossa Carta Política, impõe-se reconhecer, até mesmo como
decorrência necessária do princípio republicano, a possibilidade de
responsabilizá-los, penalmente, pelos atos ilícitos que eventualmente
venham a praticar no desempenho de suas funções.
Mesmo naqueles Países, cujo ordenamento político revela uma
primazia do Poder Executivo, derivada do crescimento das atividades do
Estado, ainda assim – e tal como salienta JOSAPHAT MARINHO
(RDA 156/11) – essa posição hegemônica, no plano jurídico-institucional,
“não equivale a domínio ilimitado e absorvente”, basicamente porque a
expansão do arbítrio deve ser contida por um sistema que permita a
aferição do grau de responsabilidade daqueles que exercem o poder.
A consagração do princípio da responsabilidade do Chefe do Poder
Executivo configura “uma conquista fundamental da democracia e, como tal, é
elemento essencial da forma republicana democrática que a Constituição
brasileira adotou...” (PAULO DE LACERDA, “Princípios de Direito
Constitucional Brasileiro”, p. 459, item n. 621, vol. I).
A sujeição dos Governadores de Estado e do Distrito Federal às
consequências jurídicas de seu próprio comportamento é inerente e
consubstancial, desse modo, ao regime republicano, que constitui, no
plano de nosso ordenamento positivo, uma das mais relevantes decisões
políticas fundamentais adotadas pelo legislador constituinte brasileiro.
Não obstante a posição hegemônica que detém na estrutura político-institucional do Poder Executivo local, o Governador – que também é
súdito das leis, como qualquer outro cidadão deste País – não se
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exonera da responsabilidade penal emergente dos atos que tenha
praticado.
A forma republicana de Governo, analisada em seus aspectos
conceituais, faz instaurar, portanto, um regime de responsabilidade a que
se deve submeter, de modo pleno, dentre outras autoridades estatais, o
Chefe do Poder Executivo dos Estados-membros e do Distrito Federal
(RTJ 162/462-464, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO).
O princípio republicano, que outrora constituiu um dos núcleos
imutáveis das Cartas Políticas promulgadas a partir de 1891, não
obstante sua plurissignificação conceitual, consagra, a partir da ideia central
que lhe é subjacente, o dogma de que todos os agentes públicos – os
Governadores de Estado e do Distrito Federal, em particular – são
responsáveis perante a lei (WILSON ACCIOLI, “Instituições de Direito
Constitucional”, p. 408/428, itens nºs 166/170, 2ª ed., 1981, Forense;
JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Curso de Direito Constitucional Positivo”,
p. 518/519, 10ª ed., 1995, Malheiros; MARCELO CAETANO, “Direito
Constitucional”, vol. II/239, item n. 90, 1978, Forense, v.g.).
Cumpre destacar, nesse contexto, o magistério irrepreensível do
saudoso GERALDO ATALIBA (“República e Constituição”, p. 38,
item n. 9, 1985, RT – grifei), para quem a noção de responsabilidade
traduz um consectário natural do dogma republicano:
“A simples menção ao termo república já evoca um universo de
conceitos, intimamente relacionados entre si, sugerindo a noção do
princípio jurídico que a expressão quer designar. Dentre tais
conceitos, o de responsabilidade é essencial.” (grifei)

Foi por tal razão que o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
atento às implicações jurídicas e políticas que resultam do princípio
republicano,
pronunciou-se
sobre
o
tema
concernente
à
responsabilidade penal do Chefe do Poder Executivo dos Estados3
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-membros, proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim
ementado:
“PRINCÍPIO REPUBLICANO E RESPONSABILIDADE
DOS GOVERNANTES
– A responsabilidade dos governantes tipifica-se como uma
das pedras angulares essenciais à configuração mesma da idéia
republicana. A consagração do princípio da responsabilidade do
Chefe do Poder Executivo, além de refletir uma conquista básica do
regime democrático, constitui conseqüência necessária da forma
republicana de governo adotada pela Constituição Federal.
O princípio republicano exprime, a partir da idéia central que
lhe é subjacente, o dogma de que todos os agentes públicos – os
Governadores de Estado e do Distrito Federal, em particular – são
igualmente responsáveis perante a lei.
RESPONSABILIDADE PENAL DO GOVERNADOR DO
ESTADO
– Os Governadores de Estado – que dispõem de prerrogativa
de foro ratione muneris, perante o Superior Tribunal de Justiça
(CF, art. 105, I, ’a’) – estão permanentemente sujeitos, uma vez
obtida a necessária licença da respectiva Assembléia
Legislativa (RE 153.968-BA, Rel. Min. ILMAR GALVÃO –
RE 159.230-PB, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE), a processo
penal condenatório, ainda que as infrações penais a eles imputadas
sejam estranhas ao exercício das funções governamentais.”
(ADI 1.008/PI, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE
MELLO)

Desse modo, se é certo que os Governadores de Estado são
plenamente responsáveis por atos delituosos que eventualmente
pratiquem no exercício de seu mandato, não é menos exato que a
organização federativa do Estado brasileiro e a autonomia institucional
dos Estados-membros desempenham um papel relevante na definição
4
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dos requisitos condicionadores da persecução penal que venha a ser
instaurada contra os Chefes do Poder Executivo local.
Nesse contexto, torna-se de essencial importância a questão
pertinente à prévia autorização legislativa, a ser dada pelo Poder Legislativo
do Estado-membro, que constitui pressuposto viabilizador da
instauração da “persecutio criminis” contra o Chefe do Poder Executivo
estadual.
A jurisprudência constitucional desta Suprema Corte, bem por isso,
atenta ao princípio da Federação, qualificou a necessidade de prévio
consentimento da Assembleia Legislativa local como requisito de
procedibilidade para a válida instauração, em juízo, da “persecutio criminis”
contra Governador de Estado.
Sob tal perspectiva institucional, o Supremo Tribunal Federal teve
presente, para o efeito referido, um postulado essencial à configuração
mesma da organização federativa, tal como esta se acha delineada no
sistema constitucional vigente em nosso País.
A ideia fundamental – que motivou essa orientação jurisprudencial
firmada pelo Supremo Tribunal Federal – traduz, na realidade, a
consagração de um valor constitucional básico que informa e dá
consistência à própria teoria da Federação: a autonomia institucional dos
Estados-membros.
A importância político-jurídica dessa insuprimível prerrogativa
institucional dos Estados-membros é tão intensa que, sem ela,
descaracterizar-se-ia, por completo, a própria noção de Estado Federal,
pois – não custa enfatizar – a autonomia das unidades federadas
qualifica-se como valor essencial à compreensão do sistema federativo.
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Mais do que isso, a ideia de Federação – que tem, na autonomia dos
Estados-membros, um de seus “cornerstones” – revela-se elemento cujo
sentido de fundamentalidade torna-a imune, em sede de revisão
constitucional, à própria ação reformadora do Congresso Nacional, por
representar categoria política inalcançável, até mesmo, pelo exercício do
poder constituinte derivado (CF, art. 60, § 4º, I).
Por tal razão, tendo-se presente a natureza eminentemente constitucional
da autonomia inerente aos Estados-membros, torna-se essencial –
notadamente quando se tratar de persecução penal “in judicio”, promovida
contra os Governadores dessas unidades federadas, de cuja instauração
poderá resultar o seu afastamento provisório do exercício do mandato –
que o postulado da Federação seja considerado como dado juridicamente
relevante na definição dos requisitos que devem condicionar o
processamento de qualquer acusação criminal, perante o Superior
Tribunal de Justiça, contra o Chefe do Poder Executivo estadual.
Esse entendimento – que submete à Assembleia Legislativa local a
avaliação política sobre a conveniência de autorizar-se, ou não, o
processamento de acusação penal contra o Governador do Estado –
funda-se na circunstância de que, recebida a denúncia ou a queixa-crime
pelo Superior Tribunal de Justiça, dar-se-á a suspensão funcional do
Chefe do Poder Executivo estadual, que ficará afastado, temporariamente,
do exercício do mandato que lhe foi conferido por voto popular, daí
resultando verdadeira “destituição indireta de suas funções”, com grave
comprometimento da própria autonomia político-institucional da
unidade federada que dirige.
Na realidade, a diretriz jurisprudencial que prevalece no
Supremo Tribunal Federal (RTJ 151/978-979, Rel. Min. ILMAR GALVÃO –
RTJ 158/280, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE) nada mais reflete senão
a observância de paradigma revestido de inquestionável coeficiente de
federalidade e que, fundado na Carta Política (art. 86, § 1º, I), impõe-se,
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enquanto padrão referencial inderrogável, ao respeito dos Estados-membros e
dos Tribunais da República.
Em suma: a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal
impõe que a instauração de persecução penal em juízo contra
Governador de Estado, por supostas práticas delituosas perseguíveis
mediante ação penal de iniciativa pública ou de iniciativa privada, seja
necessariamente precedida de autorização dada pelo Poder Legislativo
local, a quem incumbe, com fundamento em juízo de caráter
eminentemente discricionário, exercer verdadeiro controle político prévio de
qualquer acusação penal deduzida contra o Chefe do Poder Executivo do
Estado-membro, compreendidas, na locução constitucional “crimes
comuns”, todas as infrações penais (RTJ 33/590 – RTJ 166/785-786),
inclusive as de caráter eleitoral (RTJ 63/1 – RTJ 148/689 – RTJ 150/688-689) ou as de natureza meramente contravencional (RTJ 91/423).
A “ratio” subjacente a essa orientação jurisprudencial, que prestigia
o princípio da Federação e que busca preservar a intangibilidade da autonomia
estadual – impedindo que ocorra a suspensão provisória do exercício do
mandato pelo Governador do Estado, motivada pelo recebimento judicial
da denúncia ou da queixa-crime, exceto se houver consentimento prévio
emanado da Assembleia Legislativa local – reflete-se no próprio
magistério da doutrina (ALEXANDRE DE MORAES, “Direito
Constitucional”, p. 429/430, 7ª ed., 2000, Atlas; JULIO FABBRINI
MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 296,
item n. 84.8, 7ª ed., 2000, Atlas; DAMÁSIO E. DE JESUS, “Código de
Processo Penal Anotado”, p. 99, 17ª ed., 2000, Saraiva, v.g.), cuja
percepção do tema em exame põe em destaque a imprescindibilidade
dessa autorização legislativa, qualificada, sob tal aspecto, como requisito
de procedibilidade que condiciona a instauração, em juízo, de
persecução penal contra o Chefe do Poder Executivo estadual, a quem se
tem reconhecido, enquanto “in officio”, relativa imunidade formal em
face dos processos penais condenatórios.
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Mostra-se lapidar, sob todos os aspectos, a autorizada lição de
JOSÉ AFONSO DA SILVA (“Curso de Direito Constitucional Positivo”,
p. 636/640, item n. 17, 38ª ed., 2015, Malheiros), que, a propósito da questão
ora em análise, expende as seguintes considerações:
“Até a 6ª edição, observáramos que, nos ‘crimes comuns’, não
nos parecia mais possível definir, na Constituição estadual, que a
admissibilidade do processo perante o Superior Tribunal de Justiça
dependesse da autorização da Assembleia Legislativa. As
Constituições estaduais, no entanto, tomaram rumo diverso,
exigindo tal autorização. Em face disso, ‘re melius perpensa’,
entendemos válida essa posição das Cartas dos Estados. É que
o juízo prévio de admissibilidade da acusação, que requer o
voto de dois terços da representação popular, é um prejulgamento
que embasa a suspensão do acusado de suas altas funções, com
aquela mesma ideia dos sistemas argentino e norte-americano de
que uma alta autoridade governamental não pode ser submetida
a um processo político ou criminal, enquanto estiver no
exercício de sua magistratura. Hamilton já advertia, faz dois
séculos, que um tribunal bem constituído para julgar denúncias é
não menos desejável do que difícil de se conseguir em um governo
totalmente eletivo, pois as ofensas resultantes da conduta de
irregularidades de homens públicos são de natureza ‘política’, de onde
várias fórmulas sugeridas perante a Convenção de Filadélfia,
entendendo que a solução encontrada de controle político
prévio ao processo criminal fora um prudente meio-termo. O
Brasil encontrou ainda um sistema mais adequado,
submetendo o processo de imposição de sanção política ou
criminal a uma condição prévia de oportunidade política a ser
decidida pela representação popular, o que corresponde a uma
exigência democrática de que o Governador, como o Presidente da
República, só deva ser submetido a um processo que o afaste do
cargo, para o qual foi eleito pelo povo, com o consentimento
ponderado pelo voto de dois terços dos membros da respectiva
assembleia representante desse mesmo povo.” (grifei)
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Cabe registrar, que o Plenário desta Suprema Corte, em recentíssimos
julgamentos,
reafirmou
esse
entendimento
e
considerou
constitucionalmente válidas disposições normativas de outras Constituições
estaduais que atribuíram competência à Assembleia Legislativa local
para autorizar, ou não, mediante controle parlamentar prévio, a instauração
de persecução penal, perante o E. Superior Tribunal de Justiça, contra o
Governador do Estado (ADI 4.800/RO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.):
“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 4.791/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
“1.
Inconstitucionalidade
formal
decorrente
da
incompetência dos Estados-membros para legislar sobre
processamento e julgamento de crimes de responsabilidade (art. 22,
inc. I, da Constituição da República).
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2. Constitucionalidade das normas estaduais que, por
simetria, exigem a autorização prévia da assembleia legislativa
como condição de procedibilidade para instauração de
ação contra governador (art. 51, inc. I, da Constituição da
República).
3. Ação julgada parcialmente procedente para declarar
inconstitucional o inc. XXI do art. 56 (‘processar e julgar o
governador e o vice-governador do estado nos crimes de
responsabilidade e os secretários de estado nos crimes da mesma
natureza conexos com aqueles’); e da segunda parte do art. 93 da
Constituição do Estado do Espírito Santo (‘ou perante a assembleia
legislativa, nos crimes de responsabilidade’).”
(ADI 4.792/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)

Também perfilho esse mesmo pensamento (RTJ 180/235-236, Rel. Min.
CELSO DE MELLO), razão pela qual tenho por plenamente constitucional a
cláusula inscrita no art. 92, § 1º, I, da Constituição do Estado de Minas
Gerais:
“‘HABEAS CORPUS’ – GOVERNADOR DE ESTADO –
INSTAURAÇÃO
DE
PERSECUÇÃO
PENAL
–
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
A SER DADA PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO – EXIGÊNCIA QUE DECORRE DO PRINCÍPIO DA
FEDERAÇÃO – ‘HABEAS CORPUS’ DEFERIDO.
PRINCÍPIO REPUBLICANO E RESPONSABILIDADE
PLENA DOS GOVERNANTES.
– A responsabilidade dos governantes tipifica-se como uma
das pedras angulares essenciais à configuração mesma da idéia
republicana (RTJ 162/462-464). A consagração do princípio da
responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, além de refletir
uma conquista básica do regime democrático, constitui conseqüência
necessária da forma republicana de governo adotada pela
Constituição Federal.
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O princípio republicano exprime, a partir da idéia central que
lhe é subjacente, o dogma de que todos os agentes públicos – os
Governadores de Estado e do Distrito Federal, em particular – são
igualmente responsáveis perante a lei.
RESPONSABILIDADE PENAL DO GOVERNADOR DO
ESTADO.
– Os Governadores de Estado – que dispõem de prerrogativa
de foro ‘ratione muneris’, perante o Superior Tribunal de Justiça
(CF, art. 105, I, ‘a’) – estão sujeitos, uma vez obtida a
necessária licença da respectiva Assembléia Legislativa
(RTJ 151/978-979 – RTJ 158/280 – RTJ 170/40-41 –
Lex/Jurisprudência do STF 210/24-26), a processo penal
condenatório, ainda que as infrações penais a eles imputadas sejam
estranhas ao exercício das funções governamentais.
CONTROLE LEGISLATIVO DA PERSECUÇÃO PENAL
INSTAURADA CONTRA GOVERNADOR DE ESTADO.
– A jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal,
atenta ao princípio da Federação, impõe que a instauração de
persecução penal, perante o Superior Tribunal de Justiça, contra
Governador de Estado, por supostas práticas delituosas
perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública ou de
iniciativa privada, seja necessariamente precedida de
autorização legislativa, dada pelo Poder Legislativo local, a quem
incumbe, com fundamento em juízo de caráter eminentemente
discricionário, exercer verdadeiro controle político prévio de qualquer
acusação penal deduzida contra o Chefe do Poder Executivo do
Estado-membro, compreendidas, na locução constitucional ‘crimes
comuns’, todas as infrações penais (RTJ 33/590 – RTJ 166/785-786), inclusive as de caráter eleitoral (RTJ 63/1 – RTJ 148/689 –
RTJ 150/688-689), e, até mesmo, as de natureza meramente
contravencional (RTJ 91/423).
Essa orientação – que submete à Assembléia Legislativa local
a avaliação política sobre a conveniência de autorizar-se, ou
não, o processamento de acusação penal contra o Governador do
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Estado – funda-se na circunstância de que, recebida a denúncia ou a
queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça, dar-se-á a
suspensão funcional do Chefe do Poder Executivo estadual, que
ficará afastado, temporariamente, do exercício do mandato que lhe foi
conferido por voto popular, daí resultando verdadeira ‘destituição
indireta de suas funções’, com grave comprometimento da própria
autonomia político-institucional da unidade federada que dirige.”
(HC 80.511/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Sendo assim, pelos fundamentos expostos e, sobretudo, em face dos
precedentes mencionados, julgo improcedente a presente ação direta.
É o meu voto.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540 MINAS GERAIS
ADITAMENTO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhora Presidente, me permite? Na mesma linha do Ministro
Celso de Melo, também eu, evidentemente, inclusive, no caso que se
encontra liberado para a pauta, vou, a partir de então, aplicar o princípio
da colegialidade.
Penso que a sugestão emitida, ao final de seu voto, pelo Ministro
Gilmar Mendes de edição de uma súmula, ou eventualmente, de
revisitação pelo Procurador-Geral daquelas ações que foram julgadas
numa outra linha, é bem vinda, porque, senão, nós teremos uma
disparidade na Federação. Alguns estados cuja Constituição estadual
tiver sido julgada anteriormente a essa mudança de jurisprudência terão
um procedimento em que o Superior deveria, em razão do que aqui
decidido no passado, pedir autorização da assembleia; e esses outros
estados, que estamos agora a julgar, teriam um outro procedimento.
Então, nós temos que pensar qual a solução para uniformizar esse
entendimento para todas as unidades da Federação, porque, tal qual se
manifestou o Ministro Celso, inclusive na ação em que eu já proferi voto,
eu vou também rever e aplicar o entendimento da ampla maioria aqui
formada, como dito, de dois terços. Inclusive, isso daria súmula
vinculante, como disse o Ministro Gilmar Mendes.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540 MINAS GERAIS
ANTECIPAÇÃO VOTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Senhores Ministros, vou ser breve nas minhas observações.
Faço questão de fazer algumas anotações apenas porque já votei, foi
até mencionado precedente meu, e cito no voto por escrito, exatamente
esses precedentes, tanto os meus quanto a ação direta que foi relatada
pelo Ministro Teori, que também foi aqui mencionada.
Naqueles precedentes, o que estava em questão era a exigência,
contida em Constituições Estaduais, de prévia autorização das
Assembleias para o processamento criminal do Governador, quando
assim estava expressamente cingida pela Constituição Estadual. O caso
de Minas Gerais, que agora é o objeto específico dessa ação, é o oposto.
Ali se dispensa a autorização. E os fundamentos dos meus votos eram
basicamente três: o princípio da Federação, pelo qual afirmava ser
possível aos Estados, no exercício autônomo do seu autogoverno, fixar
nas suas Constituições esse modelo, desde que não contrastassem com a
Constituição - e votei no sentido de que estabelecer essas autorizações e
algumas regras, não princípios, sobre o processamento das ações penais
não contrariava. O segundo, a questão específica do princípio da
separação de Poderes, que estava sendo observado naquele caso e que
acho que está sendo observado neste caso também. E o terceiro - e aí o
utilizava apenas para reforçar os dois primeiros - era no sentido de que o
tratamento vinha para assegurar que as próprias Assembleias
participassem do processo e não ficassem de fora, sujeitas a órgãos
judicantes externos - o que aqui hoje foi mencionado. Neste último ponto,
portanto, até cheguei a fazer referência expressa de que não era o
determinante, mas era um dado a mais. Este é o único que repenso.
Quanto aos outros, exatamente pelos mesmos fundamentos, trago
em meu voto passagens nas quais aderi ao que cheguei a dizer na
primeira assentada. O caso da Constituição mineira é inverso. Enquanto
os outros exigiam, este aqui retira a exigência, e nós queremos saber se
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isso é constitucional. Faço referência de ter isso sido objeto de
questionamento - não um problema, mas uma discussão -, com pareceres,
exarados na Constituinte mineira, se seria possível ou não, porque se
buscava conhecer se era uma regra ou princípio.
Hoje, o Ministro Alexandre de Moraes, em seu voto, fez remissão a
uma lição do Professor Raul Machado Horta, que foi consultor na
Assembleia Constituinte mineira, e que foi um dos que emitiu parecer
sobre a possibilidade - e ele, com o rigor que tinha, para mim, é o maior
constitucionalista mineiro deste último século - ele distinguia entre
princípio - que, aí sim, compunha o próprio modelo federativo e não
poderia ser transgredido - ou egra. Tanto ele quanto o Professor Afonso
Arinos deram parecer, nessa matéria, para afirmar dois dados. Um era
este, e o outro era se seria possível, até, adotar parlamentarismo e
presidencialismo pelas Constituições estaduais. Neste caso, o Professor
Afonso Arinos entendeu que sim e o Professor Raul Machado entendeu
que não. No caso do processamento do Governador, eles entenderam que
era regra e que, sendo uma regra no espaço de autonomia federativa, não
havia nenhuma objeção a que pudesse prevalecer a opção estadual. E
estou adotando exatamente essa posição, na linha do que fez o Ministro
Edson Fachin, com as achegas e com as observações e acréscimos feitos
pelos Ministros Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Fux, Rosa,
Lewandowski e Marco Aurélio, que o seguiram, no sentido de que, no
espaço de autonomia federativa, o Estado de Minas Gerais discutiu, na
Assembleia Constituinte, essa matéria e entendeu que ali não precisava se
adotar aquela exigência. Não vejo nisso um agravo, como não via agravo
quando uma Constituição entendia que precisava autorizar previamente
o Judiciário para processar a autoridade. Aí o Ministro Dias Toffoli tem
toda a razão e acho que, na sequência dos julgamentos que nós teremos os casos relatados pelo Ministro Celso e que o Ministro Luís Roberto
Barroso traz já há algum tempo e que eu pautei agora -, vamos chegar a
um quadro mais completo do que o de Minas. Porque reconheço que são
pouquíssimas as Constituições - tinha notícia de uma, que foi até alterada,
talvez até mesmo em função de um entendimento pouco claro do que nós
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tínhamos resolvido - em que era obrigatória aquela autorização.
Por isso, com o mesmo fundamento, no caso de Minas, acho que foi
no exercício da autonomia federativa que se estabeleceu esta regra, na
qual não vejo conflito nem com o princípio da Federação, nem com o
princípio da separação de Poderes, que se exerce no plano estadual, sem
qualquer problema de que o órgão julgador, que a Constituição Federal
fixou como sendo de incidência ou de circunscrição nacional, para o
exercício da jurisdição, possa estabelecer as suas regras, tal como foi aqui
proposto.
Portanto, com essas breves observações, pedindo vênia ao Ministro
Dias Toffoli e ao Ministro Celso, acompanho o Ministro-Relator, que
reajustou o seu voto na parte de explicitação, e julgo procedente
parcialmente o pedido no sentido de fazer consignar, para usar a
expressão do Ministro Fachin, que a interpretação válida dessa norma da
Constituição mineira seja no sentido de ser constitucional a dispensa de
autorização prévia para processamento e julgamento do Governador e,
no que se refere à autorização, não se adotá-la como automática, mas a
depender do que ficar decidido pelo órgão julgador, no caso do
Governador, o Superior Tribunal de Justiça.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540 MINAS GERAIS
VOTO
A Senhora Ministra Cármen Lúcia (Vogal):
1. Ação direta de inconstitucionalidade com requerimento de
medida cautelar, ajuizada pelo Partido Democratas - DEM, "contra a
expressão 'ou a queixa' em face do art. 92, § 1°, I, da Constituição do Estado de
Minas Gerais, bem como para atribuir interpretação conforme ao referido
dispositivo constante da Constituição mineira", que dispõe sobre o processo e
julgamento do Governador do Estado perante o Superior Tribunal de
Justiça nos crimes comuns.
2. O Autor sustenta que "a Constituição do Estado de Minas Gerais
(CEMG) determina que a instauração de ação penal, mediante o recebimento de
denúncia ou queixa, em face do Governador do Estado causa seu imediato
afastamento das funções. Desse modo, de par com o que dispõe o artigo 92, § 1º,
I, da CEMG, não haveria necessidade de a Assembleia Legislativa do Estado
deliberar sobre o afastamento do Governador, nem autorizar o Superior Tribunal
de Justiça (STJ) a processar a ação penal”.
Argumenta que “a interpretação literal do dispositivo objeto desta ação
indica que, independentemente do crime sobre o qual se ajuizou ação penal (crime
comum sem distinção) e qualquer que seja o meio utilizado para promovê-la
(denúncia ou queixa-crime), deve o Governador mineiro ser afastado caso
recebida a denúncia ou queixa pelo Superior Tribunal de Justiça".
Alega que “o Constituinte Decorrente mineiro, no exercício de sua
competência e autonomia constitucional conferida pelos artigos 25 da CF e 11 do
ADCT, optou, legitimamente, por dispensar a autorização legislativa em relação
ao afastamento do Governador do Estado de Minas Gerais quando do
recebimento de denúncia por crime comum”.
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Assevera ser "totalmente inadequada a medida de afastamento do
Governador após o recebimento de queixa-crime, razão pela qual, nesse ponto, a
interpretação literal do dispositivo é inconstitucional".
Para o Autor, “só se pode admitir uma medida tão gravosa como essa em
casos excepcionais em que se busca garantir a lisura do próprio Poder Público.
Este é o fundamento do afastamento: afastar da Chefia da Administração Pública
Estadual indivíduos cujo comportamento atente contra os ideais mais caros à
República. Desse modo, não parece ser razoável admitir o afastamento de
Governador de Estado com base em recebimento de ação penal privada”.
Afirma que "pretende-se conferir interpretação conforme a Constituição ao
artigo 92, § 1°, I, da CEMG para fixar o entendimento segundo o qual o
Governador será suspenso de suas funções, nos crimes comuns processados
mediante ação penal pública ou, alternativamente quando da instauração de ação
penal que tenha por objeto quaisquer dos ilícitos previstos no artigo 1°, I, 'e' da
Lei Complementar n° 64, de 18.05.1990, na hipótese de recebimento da ação
penal pelo STJ, sem a necessidade de autorização da ALEMG".
3. O Relator, Ministro Edson Fachin, adotou o rito do artigo 12 da Lei
n° 9.868/99 e indeferiu o ingresso do Governador de Minas Gerais,
Fernando Pimentel, como amicus curiae.
4. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais defendeu a
constitucionalidade do artigo impugnado e manifestou-se pela
improcedência da ação.
5. A Procuradoria-Geral da República opina pelo “não conhecimento
do pedido de interpretação conforme ou, caso conhecido, por procedência, para
explicitar a constitucionalidade da dispensa de licença prévia da assembleia
legislativa para instaurar a ação penal contra o governador do estado” e,
também, “pelo conhecimento e improcedência do pedido de declaração de
inconstitucionalidade da expressão ‘ou a queixa’, do mesmo dispositivo da
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Constituição mineira”:
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO DE
CONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMA
ESTADUAL.
FUNGIBILIDADE NO CONTROLE CONCENTRADO DE
CONSTITUCIONALIDADE.
REQUISITOS
DA
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
DESATENDIMENTO SENTIDO UNÍVOCO DA NORMA.
INTERPRETAÇÃO
CONFORME
A
CONSTITUIÇÃO
DESCABIMENTO PRÉVIA APROVAÇÃO LEGISLATIVA PARA
PROCESSO CRIMINAL CONTRA GOVERNADOR DE ESTADO
OMISSÃO DELIBERADA NA CONSTITUIÇÃO DE MINAS
GERAIS.
AUTONOMIA
DO
ESTADO-MEMBRO
TRANSPLANTAÇÃO DO MODELO ESPECIAL APLICÁVEL AO
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE.
SUSPENSÃO DAS FUNÇÕES PELO RECEBIMENTO DE
QUEIXA. IDENTIDADE COM O ART. 86, § 1º, I, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
1. O Supremo Tribunal Federal admite fungibilidade entre ações
de controle concentrado de constitucionalidade, desde que sejam
atendidos os requisitos processuais de cada uma das ações.
Pedido de declaração de constitucionalidade de norma estadual,
embora possa ser objeto de arguição de descumprimento de preceito
fundamental, depende de existirem decisões judiciais antagônicas
sobre aplicação da norma (art. 14, I1I, da Lei 9.868, de 10 de
novembro de 1999).
2. Não cabe interpretação conforme a Constituição para
explicitar sentido unívoco de norma. Aplicação dessa técnica
pressupõe caráter polissêmico ou plurissignificativo da norma, a
ensejar duas ou mais interpretações, desde que uma delas seja
compatível com o texto constitucional. Precedentes.
3. As normas dos arts. 51, I, e 86, caput, da Constituição da
República, no que respeita a crimes comuns, deliberadamente não
foram reproduzidas pela Constituição do Estado de Minas Gerais, que
exigiu autorização legislativa prévia para processar o governador
apenas nos crimes de responsabilidade.
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4. Licença prévia de assembleia legislativa para processar
criminalmente governador de estado, quando prevista na constituição
estadual, baseia-se na autonomia dos estados-membros. É
contraditório afirmar a exigência com respaldo na autonomia do
estado-membro e, ao mesmo tempo, negá-la no caso de estado optar em
sentido diverso e dispensar a licença prévia.
5. O art. 51, I, e 86, caput, e § 1º, I, da CR são normas
derrogatórias de direito comum e devem ser interpretadas
restritivamente.
Embora pautadas em princípios constitucionais de reprodução
obrigatória, não podem ser transplantadas, a pretexto de simetria,
para as ordens jurídicas parciais quando não inseridas nas
constituições dos estados-membros.
6. Estados-membros possuem autonomia para, em sua
constituição, dispensar licença prévia da. assembleia legislativa para
instaurar ação penal contra governador de estado. A exigência ofende
o princípio republicano, a divisão funcional de poder, a
inafastabilidade do controle jurisdicional, a proporcionalidade (pela
proteção deficiente de bens jurídicos constitucionais) e o princípio
federativo, além de contrapor-se à evolução buscada pela Emenda
Constitucional 35, de 20 de dezembro de 2001.
7. Suspensão das funções do governador de estado pelo
recebimento de denúncia ou queixa pelo Superior Tribunal de Justiça
independe da ação penal (pública, pública condicionada a
representação ou privada) ou do potencial ofensivo da infração penal.
A expressão "crime comum" abrange todas as modalidades de
infrações penais, inclusive delitos eleitorais e contravenções penais.
8. Parecer por: (a) não conhecimento do pedido de interpretação
conforme ou, caso conhecido, por procedência, para explicitar a
constitucionalidade da dispensa de licença prévia da assembleia
legislativa para instaurar ação penal contra o governador do estado,
extraída do art. 92, § 1º, I e II, da Constituição de Minas Gerais e (b)
conhecimento e improcedência do pedido de declaração de
inconstitucionalidade da expressão ou a queixa", do mesmo
dispositivo da Constituição mineira.
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6. O art. 92, § 1º, inc. I, da Constituição de Minas Gerais, dispõe:
Art. 92. O Governador do Estado será submetido a processo e
julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nos crimes
comuns.
§ 1º O Governador será suspenso de suas funções:
I - nos crimes comuns, se recebida a denúncia ou a queixa pelo
Superior Tribunal de Justiça; e
II - nos crimes de responsabilidade, se admitida a acusação e
instaurado o processo, pela Assembleia Legislativa.

7. Na Constituição da República, as normas apontadas como
paradigma são as seguintes:
Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:
I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de
processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os
Ministros de Estado;
(…)
Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República,
por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a
julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais
comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.
§ 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções:
I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou
queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;
II - nos crimes de responsabilidade, após a instauração do
processo pelo Senado Federal”.

8. Iniciado o julgamento em 14.12.2016, o Relator, Ministro Edson
Fachin, julgou parcialmente procedente os pedidos para: a) dar
interpretação conforme ao art. 92, § 1º, I, da Constituição do Estado de
Minas Gerais para consignar que não há necessidade de autorização
prévia da Assembléia Legislativa para o processamento e julgamento do
Governador por crime comum perante o STJ; b) julgar improcedente o
pedido de declaração de inconstitucionalidade da expressão "ou queixa"
do art. 92, § 1º, I, da Constituição de Minas Gerais, no que foi
5
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acompanhado, em parte, pelo Ministro Roberto Barroso, e o voto do
Ministro Marco Aurélio, julgando improcedentes os pedidos
formalizados, pediu vista o Ministro Teori Zavascki.
Retomada a discussão em 2.3.2017, após o voto da Ministra Rosa
Weber e o voto do Ministro Luiz Fux, ambos acompanhando o voto do
Relator, e o voto do Ministro Dias Toffoli, que não conheceu da ação
direta de inconstitucionalidade, o Tribunal deliberou colher os votos dos
Ministros em relação ao conhecimento da ação.
Preliminar de conhecimento
9. Tem-se no pedido formulado pelo Autor:
“a declaração de a inconstitucionalidade do fraseado ‘ou a
queixa’, inserto no artigo 92, §1°, I, da CEMG, bem como para que
seja conferida interpretação conforme a Constituição ao artigo 92, §1°,
I, da CEMG, no sentido de que não há necessidade de autorização da
Assembleia Legislativa para o recebimento de denúncia contra o
Governador relativamente a crimes processados por ação penal pública
ou, alternativamente, apenas àqueles ilícitos referidos artigo 1°, I, ‘e’
da Lei Complementar n° 64, de 18.05.1990”.

Além do pedido de declaração de inconstitucionalidade de parte da
norma, pede-se, cumulativamente, a interpretação de seu conteúdo,
conforme os arts. 51, inc. I e 86, § 1º, inc. I, da Constituição da República.
10. A Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União
e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais suscitam a impossibilidade de
conhecimento da ação, quanto ao pedido de interpretação conforme, pois,
além de a norma não suscitar dúvidas, o pedido seria parao
reconhecimento de sua constitucionalidade.
Como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, o Autor, “a
pretexto de atribuir interpretação conforme ao art. 92, § 1º, inc. I, da
6
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Constituição de Minas Gerais, articula verdadeiro pedido de declaração de
constitucionalidade do dispositivo, pedido que se coaduna com ação declaratória
de constitucionalidade (ADC)”.
11. Argumenta-se que, nos termos da parte final do art. 102, inc. I, al.
a da Constituição da República, a ação declaratória de
constitucionalidade só poderia ser ajuizada em favor de “lei ou ato
normativo federal”, pelo que inadmissível a fungibilidade na espécie.
Tampouco, ressaltam, haveria relevante controvérsia judicial a
autorizar o ajuizamento da ação declaratória de constitucionalidade (art.
141, inc. III, da Lei n. 9.868/1999), pois:
“No que concerne à exigência de prévia autorização da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para persecução
penal em desfavor do governador do estado, há apenas três julgados:
os habeas corpus 80.511/MGG e 134.777/DW no Supremo Tribunal
Federal, e a ação penal 836/MG,8 no Superior Tribunal de Justiça.
Apenas neste se discutiu a constitucionalidade do art. 92, ~ F, I, da
CEMG. Não há, por conseguinte, decisões antagônicas a respeito da
norma” (parecer da PGR, fl. 8).

12. Restaria a admissibilidade desta ação direta como se ação de
descumprimento de preceito fundamental, observada a máxima da
subsidiariedade desta última. O Autor expressamente o requer: “seja
recebida a presente ação como Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental, caso não se entenda presentes os requisitos necessários à Ação
Direta de Inconstitucionalidade”.
Todavia, estar-se-ia a afirmar na inicial da ação, não o
descumprimento, mas o cumprimento, pelas normas impugnadas, dos
princípios republicano e federativo, prejudicando o recebimento da ação
como ADPF.
1

Art. 14. A petição inicial indicará: (…) III - a existência de controvérsia judicial
relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória.
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13. Embora se argumente que as normas impugnadas não
apresentariam “conteúdo polissêmico” (Ministro Celso de Mello na Ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental n. 187, Pleno, Dje 29.5.2014) a
justificar a adoção da técnica de interpretação conforme, a questão é
alusiva ao mérito da ação.
Na espécie, o silêncio da Constituição de Minas Gerais sobre a
autorização do Poder Legislativo para o processamento criminal do
Governador (delitos comuns) poderia ensejar a aplicação simétrica dos
dispositivos congêneres previstos na Constituição da República (arts. 51,
inc. I e 86, § 1º, inc. I), a exigirem essa autorização nos crimes praticados
pelo Presidente da República.
14. Enfatiza o Ministro Gilmar Mendes que a "oportunidade para
interpretação conforme à Constituição existe sempre que determinada disposição
legal oferece diferentes possibilidades de interpretação, sendo algumas delas
incompatíveis com a própria Constituição" (Jurisdição Constitucional, São
Paulo, Saraiva, 1996, p. 222).
15. A análise objetiva, levada a efeito na ação direta de
inconstitucionalidade, recai, portanto, sobre a norma em seu todo, de
forma a sedimentar sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade,
com causa de pedir marcadamente aberta:
“As ações diretas de inconstitucionalidade possuem causa de
pedir aberta. É dizer: ao julgar improcedentes ações dessa natureza, o
Supremo Tribunal Federal afirma a integral constitucionalidade dos
dispositivos questionados.
6. Neste sentido, o RE 343.818, Relator o Ministro Moreira
Alves, assim ementado:
“Recurso extraordinário. Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Crédito e de Direito de
Natureza Financeira - CPMF (art. 75 introduzido no ADCT pela
Emenda Constitucional nº 21/99).
- Tendo o Pleno desta Corte, ao julgar a ADI 2.031, relatora a
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eminente Ministra Ellen Gracie, dado pela improcedência da ação
quanto ao artigo 75, §§ 1º e 2º, introduzido no ADCT pela Emenda
Constitucional nº 21/99, isso implica, em virtude da “causa petendi”
aberta em ação dessa natureza, a integral constitucionalidade desses
dispositivos com eficácia “erga omnes”.
- Ademais, é de notar-se que, nesse julgamento, se afastou,
inclusive, a alegação de ofensa ao artigo 150, I, da Carta Magna por
causa da perda de eficácia das Leis 9.311/96 e 9.539/97 pela
promulgação tardia dessa Emenda, bem como se firmou o
entendimento de que Emenda Constitucional pode criar ou majorar
tributo, além de se decidir que não ocorreu violação do disposto no
artigo 60, § 2º, da Carta Magna pela supressão, por parte da Câmara
dos Deputados, da expressão “ou restabelecê-la”, sem que a proposta
houvesse retornado ao Senado” (RE 372535 AgR-ED, Relator
Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, Dje 11.4.2008).

16. Ainda para o Ministro Gilmar, atento ao disposto no art. 24 da
Lei n. 9.868/99, o caráter dúplice da ação direta de inconstitucionalidade e
da ação declaratória de constitucionalidade (art. 241 da Lei n. 9.868/1999),
tornam-nas “praticamente, uma mesma ação com sinal trocado” (ADPF-QO
72, DJ 2.12.2005). Assim, “proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á
improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória; e,
proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou
improcedente eventual ação declaratória’“2.
Nesse mesmo sentido, André Ramos Tavares acentua: “qualquer dos
resultados possíveis (constitucionalidade e inconstitucionalidade) pode ser obtido
por meio de qualquer uma das ações diretas (ADC ou ADI). Uma vez fixada a
conclusão sobre a constitucionalidade ou não do ato impugnado, os efeitos das
decisões proferidas em cada uma dessas ações serão absolutamente idênticos” 3.

2

MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo Gustavo
Gonet. Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2009 (p. 1178).

3

TAVARES,

André

Ramos.

ADI

versus

ADC.

Disponível

em:

http://www.cartaforense.com.br/Materia.aspx?id=132
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17. Voto, pois, pelo conhecimento da ação.
Mérito:
autorização da Assembleia Legislativa para a deflagração de processo crime
contra o Governador. Opção política fundada na autonomia do Estado-membro e
no princípio republicano.
18. Há se distinguir, inicialmente, o objeto da presente ação direta
daquele levado a julgamento na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
4.792, de minha relatoria, sessão 12.2.2015 (Dje 24.4.2015).
Naquela Ação Direta n. 4.792, foi analisado o art. 93 4 da Constituição
do Espírito Santo que, expressamente, exigia a autorização da respectiva
Assembleia Legislativa para deflagração de processo criminal contra o
Governador do Estado, nas infrações penais comuns (e nos crimes de
responsabilidade).
Por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, decidiu-se pela
“constitucionalidade das normas estaduais que, por simetria, exigem a
autorização prévia da assembleia legislativa como condição de procedibilidade
para instauração de ação contra governador (art. 51, inc. I, da Constituição da
República)”:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS.
56, INC. XXI, E 93 DA CONSTITUIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO.
INCOMPETÊNCIA DE ESTADO-MEMBRO PARA LEGISLAR
SOBRE PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE CRIMES DE
RESPONSABILIDADE COMETIDOS POR GOVERNADOR.
EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO CONTRA
O GOVERNADOR POR PRÁTICA DE CRIMES DE
4

Art. 93 - Depois que a Assembleia Legislativa declarar a admissibilidade da acusação
contra o Governador do Estado, pelo voto de dois terços de seus membros, será ele
submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns
ou perante a Assembleia Legislativa, nos crimes de responsabilidade”.
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RESPONSABILIDADE. 1. Inconstitucionalidade formal decorrente
da incompetência dos Estados-membros para legislar sobre
processamento e julgamento de crimes de responsabilidade (art. 22,
inc. I, da Constituição da República). 2. Constitucionalidade das
normas estaduais que, por simetria, exigem a autorização prévia da
assembleia legislativa como condição de procedibilidade para
instauração de ação contra governador (art. 51, inc. I, da Constituição
da República). 3. Ação julgada parcialmente procedente para declarar
inconstitucional o inc. XXI do art. 56 (“processar e julgar o
governador e o vice-governador do estado nos crimes de
responsabilidade e os secretários de estado nos crimes da mesma
natureza conexos com aqueles”); e da segunda parte do art. 93 da
Constituição do Estado do Espírito Santo (“ou perante a assembleia
legislativa, nos crimes de responsabilidade”)” (ADI n. 4.792, de
minha relatoria, Pleno, Dje 24.4.2015).

19. Naquela assentada, julguei constitucional a necessidade de
licença prévia da Assembleia Legislativa para deflagração de processo
penal contra o Governador de Estado, com base nos seguintes
fundamentos:
a) a licença assemblear constitui-se “corolário da independência
harmônica que deve existir entre os Poderes”;
b) a autorização evita “que a instauração de processo contra Governador
seja exclusivamente decidida pelo Poder Judiciário, o que representaria um
desequilíbrio entre os Poderes”.
c) tem-se na medida, uma “garantia de manutenção da autonomia dos
Estados e do Distrito Federal, uma vez que a instauração de processo judicial
contra os Governadores dessas unidades federadas pode resultar no afastamento
provisório do exercício do mandato”;
d) “conforme decidido por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento do
referido Habeas Corpus n. 86015, a eventual denegação, pela Assembleia
11
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Legislativa, de autorização para a abertura de processo penal contra o
Governador implica a suspensão do prazo prescricional respectivo, revelando-se
como "simples obstáculo temporário ao curso de ação penal". Também nesse
sentido o RE 159230, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 10.6.1994.
Adotei, naquele julgamento, como fundamentos do voto:
“No plano federal, a exigência de autorização por 2/3 dos
membros da Câmara dos Deputados para a instauração de processo
contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de
Estado está prevista no art. 51, inc. I, da Constituição da República.
16. Instado a se manifestar sobre a validade das normas que
estenderam essa exigência para o plano estadual, desde meados da
década de 1990, este Supremo Tribunal Federal tem confirmado a
constitucionalidade das normas estaduais que estabelecem a
autorização prévia da assembleia legislativa como condição de
admissibilidade (ou de procedibilidade) de ações (judiciais)
relacionadas a crimes comuns ou de responsabilidade supostamente
praticados por governador e vice-governador.
No julgamento do Recurso Extraordinário n. 159.230/PB,
Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, ao confirmar a competência
originária do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar
ações relacionadas a crimes comuns praticados por governadores, a
Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou a inexistência de
inconstitucionalidade da exigência de autorização
prévia da
assembleia legislativa:
“EMENTA: Governador de Estado: processo por crime comum:
competência originária do Superior Tribunal de Justiça que não
implica a inconstitucionalidade da exigência pela Constituição
Estadual da autorização prévia da Assembleia Legislativa. I - A
transferência para o STJ da competência originária para o processo por
crime comum contra os Governadores, ao invés de elidi-la, reforça a
constitucionalidade da exigência da autorização da Assembleia
Legislativa para a sua instauração: se, no modelo federal, a exigência
da autorização da Câmara dos Deputados para o processo contra o
Presidente da República finca raízes no princípio da independência
dos poderes centrais, a mesma inspiração se soma o dogma da
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autonomia do Estado-membro perante a União, quando se cuida de
confiar a própria subsistência do mandato do Governador do primeiro
a um órgão judiciário federal. II - A necessidade da autorização prévia
da Assembleia Legislativa não traz o risco, quando negadas, de
propiciar a impunidade dos delitos dos Governadores: a denegação
traduz simples obstáculo temporário ao curso de ação penal, que
implica, enquanto durar, a suspensão do fluxo do prazo prescricional”
(DJ 10.6.1994, grifos nossos).
Nessa linha foi o julgamento pelo Plenário deste Supremo
Tribunal da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade
n. 978/PB, Relator o Ministro Ilmar Galvão e Redator para o acórdão
o Ministro Celso de Mello:
“EMENTA:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DA PARAIBA - OUTORGA DE PRERROGATIVAS DE
CARÁTER PROCESSUAL PENAL AO GOVERNADOR DO
ESTADO - IMUNIDADE A PRISÃO CAUTELAR E A
QUALQUER PROCESSO PENAL POR DELITOS ESTRANHOS
A FUNÇÃO GOVERNAMENTAL - INADMISSIBILIDADE OFENSA AO PRINCÍPIO REPUBLICANO - USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO - PRERROGATIVAS
INERENTES AO PRESIDENTE DA REPUBLICA ENQUANTO
CHEFE DE ESTADO (CF/88, ART. 86, PAR. 3. E 4.) - AÇÃO
DIRETA PROCEDENTE. PRINCÍPIO REPUBLICANO E
RESPONSABILIDADE
DOS
GOVERNANTES.
A
responsabilidade dos governantes tipifica-se como uma das pedras
angulares essenciais a configuração mesma da ideia republicana. A
consagração do princípio da responsabilidade do Chefe do Poder
Executivo, além de refletir uma conquista básica do regime
democrático, constitui consequência necessária da forma republicana
de governo adotada pela Constituição Federal. O princípio
republicano exprime, a partir da ideia central que lhe e subjacente, o
dogma de que todos os agentes públicos - os Governadores de Estado e
do Distrito Federal, em particular - são igualmente responsáveis
perante a lei. RESPONSABILIDADE PENAL DO GOVERNADOR
DO ESTADO. - Os Governadores de Estado - que dispoem de
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prerrogativa de foro ratione muneris perante o Superior Tribunal de
Justiça (CF, art. 105, I, a) - estão permanentemente sujeitos, uma vez
obtida a necessária licença da respectiva Assembleia Legislativa (RE
153.968-BA, Rel. Min. ILMAR GALVAO; RE 159.230-PB, Rel. Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE), a processo penal condenatório, ainda que
as infrações penais a eles imputadas sejam estranhas ao exercício das
funções governamentais. - A imunidade do Chefe de Estado a
persecução penal deriva de cláusula constitucional exorbitante do
direito comum e, por traduzir consequência derrogatória do postulado
republicano, só pode ser outorgada pela própria Constituição Federal.
Precedentes: RTJ 144/136, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; RTJ
146/467, Rel. Min. CELSO DE MELLO” (DJ 24.11.1995, grifos
nossos).
E ainda:
“EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Expressões: "...depois de declarada, por aquela, pelo voto de dois terços
de seus membros, a procedência da acusação", insertas no caput do
art. 73, da Constituição do Estado de Santa Catarina e expressões:
"por dois terços dos membros da Assembleia concluindo pelo
recebimento da representação..." constantes do § 4º do art. 243, do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina. 3. A Corte, no julgamento de cautelar na ADIN 1628- 8SC, já adotou posição quanto à aplicabilidade do quorum de 2/3
previsto na Constituição Federal como o a ser observado, pela
Assembléia Legislativa, na deliberação sobre a procedência da
acusação contra o Governador do Estado. Fundamentos inacolhíveis
para determinar a suspensão da vigência das expressões. 4. Orientação
desta Corte, no que concerne ao art. 86, §§ 3º e 4º, da Constituição, na
ADIN 1028, de referência à imunidade à prisão cautelar como
prerrogativa exclusiva do Presidente da República, insuscetível de
estender-se aos Governadores dos Estados, que institucionalmente,
não a possuem. 5. Medida cautelar indeferida” (ADI 1.634/SC,
Relator o Ministro Néri da Silveira, Plenário, DJ 8.9.2000, grifos
nossos).
“EMENTA: HABEAS CORPUS - GOVERNADOR DE
ESTADO - INSTAURAÇÃO DE PERSECUÇÃO PENAL -
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COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO A SER
DADA PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO EXIGÊNCIA QUE DECORRE DO PRINCÍPIO DA FEDERAÇÃO
- HABEAS CORPUS DEFERIDO. PRINCÍPIO REPUBLICANO E
RESPONSABILIDADE PLENA DOS GOVERNANTES. - A
responsabilidade dos governantes tipifica-se como uma das pedras
angulares essenciais à configuração mesma da ideia republicana (RTJ
162/462-464). A consagração do princípio da responsabilidade do
Chefe do Poder Executivo, além de refletir uma conquista básica do
regime democrático, constitui consequência necessária da forma
republicana de governo adotada pela Constituição Federal. O
princípio republicano exprime, a partir da ideia central que lhe é
subjacente, o dogma de que todos os agentes públicos - os
Governadores de Estado e do Distrito Federal, em particular - são
igualmente responsáveis perante a lei. RESPONSABILIDADE
PENAL DO GOVERNADOR DO ESTADO. - Os Governadores de
Estado - que dispõem de prerrogativa de foro ratione muneris, perante
o Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, a) - estão sujeitos, uma
vez obtida a necessária licença da respectiva Assembleia Legislativa
(RTJ 151/978-979 - RTJ 158/280 - RTJ 170/40-41 Lex/Jurisprudência do STF 210/24-26), a processo penal condenatório,
ainda que as infrações penais a eles imputadas sejam estranhas ao
exercício das funções governamentais. CONTROLE LEGISLATIVO
DA
PERSECUÇÃO
PENAL
INSTAURADA CONTRA
GOVERNADOR DE ESTADO. - A jurisprudência firmada pelo
Supremo Tribunal Federal, atenta ao princípio da Federação, impõe
que a instauração de persecução penal, perante o Superior Tribunal de
Justiça, contra Governador de Estado, por supostas práticas delituosas
perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública ou de iniciativa
privada, seja necessariamente precedida de autorização legislativa,
dada pelo Poder Legislativo local, a quem incumbe, com fundamento
em juízo de caráter eminentemente discricionário, exercer verdadeiro
controle político prévio de qualquer acusação penal deduzida contra o
Chefe do Poder Executivo do Estado-membro, compreendidas, na
locução constitucional "crimes comuns", todas as infrações penais
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(RTJ 33/590 - RTJ 166/785-786), inclusive as de caráter eleitoral (RTJ
63/1 - RTJ 148/689 - RTJ 150/688-689), e, até mesmo, as de natureza
meramente contravencional (RTJ 91/423). Essa orientação - que
submete, à Assembléia Legislativa local, a avaliação política sobre a
conveniência de autorizar-se, ou não, o processamento de acusação
penal contra o Governador do Estado - funda-se na circunstância de
que, recebida a denúncia ou a queixa-crime pelo Superior Tribunal de
Justiça, dar-se-á a suspensão funcional do Chefe do Poder Executivo
estadual, que ficará afastado, temporariamente, do exercício do
mandato que lhe foi conferido por voto popular, daí resultando
verdadeira "destituição indireta de suas funções", com grave
comprometimento da própria autonomia político-institucional da
unidade federada que dirige” (HC 80.511/MG, Relator o Ministro
Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 14.9.2001, grifos nossos).
“EMENTA: Governador de Estado: processo por crime comum:
competência originária do Superior Tribunal de Justiça que não
implica a inconstitucionalidade da exigência pela Constituição
Estadual da autorização prévia da Assembleia Legislativa. 1. A
transferência para o STJ da competência originária para o processo por
crime comum contra os Governadores, ao invés de elidi-la, reforça a
constitucionalidade da exigência da autorização da Assembléia
Legislativa para a sua instauração: se, no modelo federal, a exigência
da autorização da Câmara dos Deputados para o processo contra o
Presidente da República finca raízes no princípio da independência
dos poderes centrais, à mesma inspiração se soma o dogma da
autonomia do Estado-membro perante a União, quando se cuida de
confiar a própria subsistência do mandato do Governador do primeiro
a um órgão judiciário federal. 2. A necessidade da autorização prévia
da Assembléia Legislativa não traz o risco, quando negadas, de
propiciar a impunidade dos delitos dos Governadores: a denegação
traduz simples obstáculo temporário ao curso de ação penal, que
implica, enquanto durar, a suspensão do fluxo do prazo prescricional.
3. Precedentes do Supremo Tribunal (RE 159.230, Pl, 28.3.94,
Pertence, RTJ 158/280;HHCC 80.511, 2ª T., 21.8.01, Celso, RTJ
180/235; 84.585, Jobim, desp., DJ 4.8.04). 4. A autorização da
Assembléia Legislativa há de preceder à decisão sobre o recebimento ou
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não da denúncia ou da queixa. 5. Com relação aos Governadores de
Estado, a orientação do Tribunal não é afetada pela superveniência da
EC 35/01, que aboliu a exigência da licença prévia antes exigida para
o processo contra membros do Congresso Nacional, alteração que, por
força do art. 27, § 1º, da Constituição alcança, nas unidades federadas,
os Deputados Estaduais ou Distritais, mas não os Governadores” (HC
86.015/PB, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma,
DJ 2.9.2005, grifos nossos).
Na mesma linha: RE 153.968/BA, Relator o Ministro Ilmar
Galvão, Plenário, DJ 10.12.1993; ADI 1.008/PI, Relator o Ministro
Ilmar Galvão, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello,
Plenário, DJ 24.11.1995; ADI 1.011/MA, Relator o Ministro Ilmar
Galvão, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Plenário,
DJ 17.11.1995; ADI 1.017/AC, Relator o Ministro Ilmar Galvão,
Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ
17.11.1995; ADI 1.018/MG, Relator o Ministro Ilmar Galvão,
Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ
17.11.1995; ADI 1.020/DF, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Redator
para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 17.11.1995;
ADI 1.022/RJ, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Redator para o
acórdão o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 17.11.1995; ADI
1.023/RO, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Redator para o acórdão o
Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 17.11.1995; ADI 1.024/SC,
Relator o Ministro Ilmar Galvão, Redator para o acórdão o Ministro
Celso de Mello, Plenário, DJ 17.11.1995; ADI 1.028/PE, Relator o
Ministro Ilmar Galvão, Redator para o acórdão o Ministro Celso de
Mello, Plenário, DJ 17.11.1995; MS 24.297/DF, Relator o Ministro
Maurício Corrêa, Plenário, DJ 14.2.2003.
17. Para justificar a necessidade de alteração desse consolidado
posicionamento adotado há algumas décadas por este Supremo
Tribunal Federal, o Autor alega que “a exigência de prévia autorização
da Assembleia Legislativa para fins de autorizar a instauração de ação
penal em desfavor do Governador (art. 93 - Depois que a Assembleia
Legislativa declarar a admissibilidade da acusação contra o
Governador do Estado, pelo voto de dois terços de seus membros’)
ofende os princípios republicano e da Separação dos Poderes (arts. 1º e
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2º, CF), bem como do acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, CF)”
Para a análise da constitucionalidade de normas estaduais que, à
luz do princípio da simetria, estendem aos governadores algumas
prerrogativas originariamente garantidas ao presidente da República,
necessário observar:
a) as limitações impostas pela própria Constituição da
República;
b) se foram atendidas as finalidades insculpidas nos princípios
constitucionais regentes do ordenamento jurídico brasileiro, com
destaque para o democrático, o republicano, o da responsabilidade dos
agentes públicos, o da moralidade, o da impessoalidade, o da probidade
administrativa e o da dignidade da pessoa humana; e, ainda,
c) se a prerrogativa a ser estendida está em harmonia com as
diferenças decorrentes da natureza do cargo ocupado e a esfera de
atuação de cada um deles (presidente e governador).
19. É certo que este Supremo Tribunal tem assentado a
invalidade da invocação do princípio da simetria para justificar a
extensão de prerrogativas inerentes a determinado cargo e suas
respectivas atribuições a outros cargos que não guardam, na essência e
na complexidade, as mesmas características.
Um dos exemplos paradigmáticos nessa matéria foi objeto de
quase duas dezenas de ações diretas de inconstitucionalidade julgadas
em 1995, nas quais, repito, o Plenário deste Supremo Tribunal teve a
oportunidade de afirmar que “os Estados-membros não podem
reproduzir em suas próprias Constituições o conteúdo normativo dos
preceitos inscritos no art. 86, par. 3º e 4º, da Carta Federal, pois as
prerrogativas contempladas nesses preceitos da Lei Fundamental - por
serem unicamente compatíveis com a condição institucional de Chefe
de Estado - são apenas extensíveis ao Presidente da República” (ADI
978/RO, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Redator para o acórdão o
Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 24.11.1995. E, ainda: ADI
1.008/PI, ADI 1.011/MA, ADI 1.012/GO, ADI 1.013/ES, ADI
1.014/BA, ADI 1.015/AM, ADI 1.017/AC, ADI 1.018/MG, ADI
1.019/RR, ADI 1.020/DF, ADI 1.021/SP, ADI 1.022/RJ, ADI
1.023/RO, ADI 1.024/SC, ADI 1.025/TO, ADI 1.027/RS).
Ao contrário do que sustentado pelo Autor, inexiste vedação
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constitucional quanto à (im)possibilidade de normas estaduais
estenderem aos governadores algumas das prerrogativas que foram
expressamente asseguradas ao presidente da República.
A exigência de autorização prévia por 2/3 dos membros da
Câmara dos Deputados para a instauração de processo contra o
presidente não se vincula a nenhuma prerrogativa típica e exclusiva
inerente às atribuições do presidente da República, no exercício do
cargo de chefe de Estado.
Se, por um lado, é a própria norma contida no inc. I do art. 51
da Constituição da República que garante idêntica prerrogativa ao
vice-presidente da República e aos ministros de Estado, por outro não
se pode olvidar que historicamente o constituinte brasileiro, nas
ocasiões em que instituiu as prerrogativas exclusivas do cargo de chefe
de Estado, mencionou apenas o presidente da República, como se deu
com relação, por exemplo, ao art. 86, §§ 3º e 4º, da Constituição.
20. A formação de grupos de coalização entre partidos e
componentes dos Poderes Legislativo e Executivo faz parte da história
política brasileira e, como tal, não pode ser desconsiderada como
própria do regime republicano democrático.
Em um Estado que se pretende democrático e de direito é
legitimamente esperado que as condições de governabilidade sejam
entabuladas a partir de debates e de alianças firmadas entre os
representantes eletivos, os cidadãos que compõem a estrutura
organizacional do Estado e a sociedade civil.
Reconhecer a existência desses arranjos republicanos não
significa tomar parte de suas vicissitudes perversas e antijurídicas.
Menos ainda quer dizer, como sugerido pelo Autor, que este Supremo
Tribunal estaria a chancelar a validade de um subterfúgio voltado para
a impunidade daqueles que, contrariando as expectativas de toda a
coletividade que lhes outorgou parcela considerável de seu poder
soberano pelo voto, cedem a pressões nada jurídicas, pouquíssimo
morais e absolutamente reprováveis.
Em certa ocasião tive a oportunidade de ponderar que:
“A Constituição de 1988 acolhe, como se dava no
constitucionalismo pátrio desde os seus primórdios, o princípio da
responsabilidade do Estado como corolário dos demais que compõem o
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sistema, tais como o da Democracia e o da República, postos
expressamente nessa data como fundamentais ao Estado nacional
modelado naquele documento. Democracia irresponsável é absoluta
impossibilidade jurídica e política. A irresponsabilidade gera,
necessariamente, formas autoritárias de governo, ainda que
trasvestidas de democracia por conta da realização de eleições, por
exemplo. Cuidando-se de cargos políticos, cujo provimento se faz por
aquela forma de escolha do cidadão, é bem certo que a eleição é
necessária, mas não suficiente para garantir a existência e a eficiência
da democracia. Toda irresponsabilidade é antidemocrática e antirepublicana. Não há democracia irresponsável ou agente público que
sobrepaire ao princípio da responsabilidade. A responsabilidade
política do Estado perante o cidadão determina paralela
responsabilidade política do agente político ou membro de poder (e até
mesmo se pode cogitar dessa figura abarcando os demais servidores
eleitos no sistema como sujeitos a esse tipo de responsabilização)
perante o Estado (e, consequentemente, perante os cidadãos)”
(ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos
servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 380-381/396).
E no julgamento do Habeas Corpus n. 102.732 afirmei:
“Digo que a Constituição não distingue o agente público para
privilegiá-lo. Aliás o Ministro Marco Aurélio começou e terminou o
seu voto, com outras palavras, falando exatamente isso, não há quanto
ao agente público por essa necessidade de aprovação do órgão
legislativo, nenhum privilégio, até porque os privilégios são
incompatíveis com a República. (…)
(…) o que se garante é a imunidade não a impunidade. Aqui, no
caso relatado pelo Ministro Marco Aurélio, não tivesse ou chegarmos
à conclusão que não se tem a possibilidade de se investigar,
obviamente nem precisaria de ter essa norma das constituições
estaduais e da distrital por um motivo simples: porque nunca se
chegará a saber de nada porque quem detém o poder tem uma força
enorme, inclusive, se quiser desvirtuar, para impedir que qualquer
fato, qualquer, digamos, suposta malfeitoria venha a ser de
conhecimento e de apuração e depuração do sistema.
Por isso é que, como afirmava Geraldo Ataliba, pensar que a
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impunidade possa ser acolhida no Estado de direito sob qualquer
disfarce é imaginar que se pode construir uma fortaleza para dar
segurança e nela instalar uma porta de papelão. Isso o que teria sido
construído constitucionalmente se se admitisse que a Constituição
estabeleceu os princípios da República com os consectários
principiológicos que lhes são próprios para garantir a liberdade do
eleitor para escolher o seu representante a fim de que ele crie e aplique
o Direito, atendendo às demandas sociais, a garantia da moralidade, a
obrigação da probidade dos representantes para segurança ética dos
eleitores. E, paralelamente, se tivesse permitido que, se o representante
trair e fraudar a lei e a Constituição, rui o Estado de Direito, afundase a Constituição, sossega-se o juiz constitucional, mas cala-se o
Direito porque não haveria nada a fazer diante de uma regra a se
sobrepor a toda e qualquer outra, tal como demonstrado, aliás, pelo
Ministro-Relator: uma norma não pode se sobrepor a outra de tal
maneira que conduza ao absurdo de impedir a aplicação do sistema”
(DJ 7.5.2010).
À luz dos princípios da transparência, da legalidade e da
responsabilidade, parece que a manutenção da exigência de
autorização prévia para fins de instauração de processo contra o
governador consiste na tutela de um instrumento político-jurídico que
credencia, em um primeiro momento, os Poderes Legislativo e
Executivo e, posteriormente, se for o caso, o Poder Judiciário, a
construírem a aclamada harmonia entre os poderes independentes, nos
termos do art. 2º da Constituição da República.
Esse diálogo, como lembrado o Advogado-Geral da União, evita
“que a instauração de processo contra o Governador seja
exclusivamente decidida pelo Poder Judiciário, o que representaria um
desequilíbrio entre os Poderes. Desse modo, as disposições sob
invectiva contribuem para resguardar o exercício das funções do Poder
Executivo de eventuais arbitrariedades e interferências indevidas”.
A despeito de existirem episódios recentes na história brasileira
que infirmam essa expectativa e estarrecem até os constitucionalistas
mais otimistas, não encontro fundamentos jurídicos para afirmar que
a anormalidade das situações ensejadoras da atuação das assembleias
legislativas em casos nos quais as autoridades competentes pretendem

21
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13412605.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA

Inteiro Teor do Acórdão - Página 224 de 267

ADI 5540 / MG
a instauração de processo judicial contra governador justificaria, de
plano e indiscriminadamente, a abolição dessa condição de
procedibilidade.
Por maior que seja a frustração experimentada pela sociedade,
que se percebe desamparada em razão de eventuais práticas
inescusáveis imputadas ao seu representante, e por mais complexa que
seja a apuração e eventual punição desses agentes políticos, não se
pode concluir, de plano, que todas as casas legislativas e seus
respectivos membros sejam parciais e estejam em conluio com os
representantes do executivo.
Não é esse o espírito que orienta a noção republicana do Estado
que se tem tentado construir no território brasileiro. Também não
parece ser essa a ideia que se extrai da secular norma constitucional
segundo a qual os poderes constituídos são independentes e
harmônicos entre si, ou que pelo menos assim deveriam ser.
Na dinâmica inerente ao sistema de freios e contrapesos, quando
o Poder Legislativo intervém em matéria que ultrapassa suas funções
ordinárias e alcança esfera alheia ao seu campo de atuação, caberá ao
Poder Executivo e ao Poder Judiciário promoverem medidas de
fiscalização e controle para que a situação de excepcionalidade não
exorbite a tênue linha que, a um só tempo, separa e une cada uma das
funções conformadoras dos poderes constituídos.
De se ver que o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder
Judiciário, no exercício de suas funções típicas e atípicas, respondem,
nos termos da Constituição da República, pela concretização dos
direitos e das garantias fundamentais, assim como pelo pleno
funcionamento dos órgãos que os compõem.
Esse mister exige, no mínimo, a atuação lisa e íntegra dos seus
membros e a fiscalização pelo povo que outorgou os mandatos aos
responsáveis pela aludida autorização (deputados) e também ao
suposto agente político que cometeu o crime a ser apurado, processado
e julgado (governador).
Como advertido pelo Ministro Sepúlveda Pertence, ao refutar a
alegação de que a manutenção das normas impugnadas no
ordenamento jurídico aumentaria o risco de impunidade, “a eventual
denegação, pela Assembleia Legislativa, de autorização para a abertura
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de processo penal contra o Governador implica a suspensão do prazo
prescricional respectivo, revelando-se como ‘simples obstáculo
temporário ao curso de ação penal’” (HC 86.015/PB, Primeira Turma,
DJ 2.9.2005).
21. Isso evidencia a inadequação do argumento segundo o qual a
exigência de autorização prévia contrariaria o art. 5º, inc. XXXV, da
Constituição da República.
A um porque o cumprimento dos pressupostos constitucionais e
legais para a instauração de processo contra o governador é essencial
para a devida prestação jurisdicional. A validade do pronunciamento
do Poder Judiciário não se limita ao respeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Garantir a regularidade na formação
do processo é tão importante quanto assegurar às partes o devido
processo legal.
A dois porque, tanto nos casos de negativa de autorização pela
assembleia legislativa quanto nos casos em que ela for omissa, findado
o mandato do governador, a autoridade responsável poderá ajuizar a
respectiva ação por crime comum ou de responsabilidade no Poder
Judiciário, que atuará nos limites da sua competência.
22. Cumpre rechaçar ainda o argumento de que a Emenda
Constitucional n. 35/2001 teria suprimido o sistema pelo qual a
instauração de processo relacionado a crime comum ou de
responsabilidade contra o chefe do Poder Executivo depende de
autorização prévia do Poder Legislativo.
Como advertido pelo Ministro Sepúlveda Pertence:
“Não há falar, ademais, que esse regime foi alterado com a
superveniência da EC 35/01, que deixou de exigir a licença prévia da
Câmara respectiva apenas quanto à instauração do processo contra
Deputados ou Senadores por fatos não cobertos pela imunidade
material, antes reclamada pelo § 1º do art. 53 da Constituição (v.g.,
Inq 1566 – QO, Pl., 18.2.02 Pertence, RTJ 182/80).
Referindo-se às imunidades, pois, a eliminação da exigência de
licença prévia contida na EC 35/01 - conjugada com o art. 27, § 1º, da
Constituição -, apenas alcançou os Deputados Estaduais ou Distritais,
mas não os Governadores” (HC 86.015/PB, Primeira Turma, DJ
2.9.2005, grifos nossos).
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23. Finalmente, tem-se que a manutenção do quórum de 2/3
aliada à circunstância de se tratar de autorização a ser dada pelo Poder
Legislativo em desfavor do chefe do Poder Executivo para que o Poder
Judiciário possa receber ação judicial, ao contrário do que
insistentemente alegado na petição inicial e defendido pela
Procuradoria-Geral da República, não caracteriza qualquer mácula
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
É que a condição de procedibilidade ora questionada em sua
constitucionalidade fundamenta-se na proteção do interesse público
afeto à governabilidade do Estado cujo governador pode vir a ser
afastado do cargo, caso seja instaurado processo para apuração e haja
eventual condenação por crime de responsabilidade ou comum
supostamente praticado por ele.
Ademais, não se pode perder de vista que o exercício da
autonomia legislativa pelo Estado do Espírito Santo, longe de
evidenciar as inconstitucionalidades anunciadas, configura uma
expressão do federalismo cooperativo, que não desconhece a
circunstância segundo a qual “as novas relações de poder amparam-se
não só na noção de legalidade, mas cumprem também as expectativas
de legitimidade, revelando-se compromissadas com a noção de
pluralismo que lhe é ínsita e que têm nas alternâncias do jogo político
– base da noção de interdependência –, a possibilidade de serem
sempre construídas e desconstruídas” (Bernardes, Wilba Lúcia Maia.
Os desdobramentos do federalismo cooperativo alemão: uma rica
experiência de releituras. Em: Estudos de direito constitucional:
homenagem ao professor Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza. Belo
Horizonte: Del Rey, 2009. p. 216).
24. No parecer em que analisa a “indispensabilidade da licença
prévia da Assembleia Legislativa do Estado para a instauração da ação
penal contra o governador do Estado” à luz da Constituição da
República de 1988, José Afonso da Silva assevera:
“12. Esse juízo político prévio para qualquer processo existe
também no sistema constitucional brasileiro, idêntico ao sistema
argentino e norte-americano, nas hipóteses em que a infração
constitua, a um tempo, crime de responsabilidade e crime comum.
Mas o antejuízo perdura também em relação ao julgamento de
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qualquer desses crimes, quando a Constituição exige um prévio juízo
de admissibilidade do processo, ou juízo de acusação, de competência
da Câmara dos Deputados, para que o Senado Federal possa processar
e julgar o presidente da República (e outras autoridades) por crime de
responsabilidade indicado no seu art. 85 e definido na Lei 1.079/50 e
para que possa o STF julgá-los nos crimes comuns (arts. 51, I, 52, 86
e 102, I, "b").
13. O juízo prévio de admissibilidade da acusação, que requer o
voto de 2/3 da representação popular, é um pré-julgamento que
embasa a suspensão do acusado de suas altas funções (art. 86, § 1º),
com aquela mesma ideia do sistema argentino e norte-americano de
que uma alta autoridade governamental não pode ser submetida a
processo político ou criminal enquanto estiver no exercício de sua
magistratura. Hamilton já advertia, faz dois séculos, que um tribunal
bem constituído para julgar denúncias é não menos desejável do que
difícil de se conseguir em um governo totalmente eletivo, pois as
ofensas resultantes da conduta de irregularidades de homens públicos
são de natureza política, de onde várias fórmulas sugeridas perante a
Convenção de Filadélfia, entendendo que a solução encontrada de
controle político prévio ao processo criminal fora um prudente meiotermo. O Brasil encontrou ainda um sistema mais adequado,
submetendo o processo de imposição de sanção política ou criminal a
condição prévia de oportunidade política a ser decidida pela
representação popular, o que corresponde a uma exigência democrática
de que o chefe do Poder Executivo, presidente ou governador, só deva
ser submetido a um processo que o afaste do cargo, para o qual foi
eleito pelo povo, com o consentimento ponderado pelo voto de 2/3 dos
membros da respectiva Assembleia representante desse mesmo povo.
(…)
14. O modelo federal, descrito acima, é adotado nas
Constituições estaduais para o processo dos crimes comuns e de
responsabilidade dos governadores com a diferença que decorre do
unicameralismo que vigora nos Estados. Mas, no que tange ao tema
deste parecer, isso não interfere: porque sempre exigiram que nos
delitos comuns o julgamento só pudesse realizar-se após declarada a
procedência da acusação pela Assembleia Legislativa. Foi assim no
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regime de 1891, segundo lição de Castro Nunes: "Nos delitos comuns,
a competência é em regra do STJ, ao qual cabem o processo e o
julgamento, depois de ouvida sobre a acusação a Câmara ou a
Assembleia". Assim foi nos regimes de 1934 e 1946, consoante se vê
das indicações de Víctor Nunes Leal no voto proferido no HC 42.108,
RDA 81/288. Assim foi no regime de 1969, em que todas as
Constituições estaduais estabeleciam que o governador, depois de a
Assembleia declarar procedente a acusação, pelo voto de 2/3 de seus
membros, será submetido a julgamento perante o tribunal de justiça
do Estado, nos crimes comuns, ou perante a Assembleia Legislativa ou
perante um tribunal especial composto de deputados e
desembargadores ou, mesmo, perante o tribunal de justiça, nos crimes
de responsabilidade.
15. Havia diferenças no que respeitava ao processo e julgamento
dos crimes de responsabilidade, visto que o unicameralismo não
possibilitava a aplicação estrita do modelo federal e porque o art. 78 da
Lei 1.079/50 estabeleceu que o governador será julgado, nos crimes de
responsabilidade, pela forma que determinar a Constituição do Estado.
Mas, no ponto fulcral da questão que nos ocupa aqui, não
discrepavam: todas as Constituições estaduais exigiam o julgamento
de procedência da acusação pela Assembleia Legislativa para a
admissão do processo e julgamento do governador nos crimes comuns
pelo tribunal de justiça
16. Os mesmos princípios orientaram os constituintes estaduais
de 1989 na formulação das regras sobre o tema. (…)
17. Nota-se, dessa amostra expressiva, que o constituinte
estadual de 1989 teve a percepção do correto sentido que lhe apontou o
constituinte nacional, orientando-se pelo modelo federal, tal como a
tradição, o espírito e a índole do regime constitucional adotado e a
autonomia federalista dos Estados requerem. A constitucionalidade
dessas normas dos Textos Maiores dos Estados encontra suporte em
vários princípios da Constituição de 1988, como em seguida
mostraremos. Se existem e são constitucionais, tais dispositivos das
Constituições dos Estados têm que ser observados e aplicados nas
situações concretas emergentes, como a que é posta pela consulta.
18. Um dos fundamentos de validade do sistema adotado nos
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Estados sobre o processo de apuração dos crimes de governador de
Estado esteia-se no system of checks and balances, ou regra dos pesos e
contrapesos, que rege as relações entre os Poderes e que é a regra
basilar do princípio da separação de Poderes, firmado no art. 2º da CF
de 1988, porque traduz, na vigência prática, a cláusula da
independência e harmonia entre os Poderes.
19. Esses fundamentos constitucionais é que embasaram a
compreensão de que a submissão de um governador a processo crime
reivindica as mesmas garantias que a Constituição Federal (...) confere
ao presidente da República em igual situação. Seria contrário ao
princípio da harmonia dos Poderes submeter um governador do
Estado a processo criminal perante um tribunal sem antes promover,
por meios adequados, o seu afastamento do cargo. É impensável que o
presidente da República e um governador de Estado possam estar
submetidos ao constrangimento de uma Corte de Justiça enquanto no
exercício do cargo. E será também intolerável que o mero recebimento
da denúncia ou queixa crime, ou seja, uma mera decisão preliminar
(RI/STJ, art. 222), possa ter o efeito de suspender um governante de
suas funções a que ascendeu pelo voto popular. Se "ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória", nos termos do art. 5.º, LVII, da CF (...) , como é
possível que um governador de Estado possa ser suspenso de suas
funções por simples recebimento da denúncia (ou queixa crime), sem a
prévia pronúncia da Assembleia Legislativa? Aí é que entra o
princípio da harmonia entre os Poderes: a admissibilidade da acusação
pelo órgão de representação popular pelo voto de 2/3 de seus membros,
como antejuízo ou juízo prévio de admissibilidade do processo,
fundamenta a legitimidade afastamento do acusado do cargo para que
seja submetido ao processo e julgamento, segundo o devido processo
legal.
20. O art. 25 da CF (...) confere autonomia aos Estados para se
organizarem e se regerem pelas Constituições e leis que adotarem,
observados os princípios nela estabelecidos. Significa isso que, se o
constituinte estadual adotara princípios modelados na Constituição
Federal (...) para a organização de seus Poderes, exerceu, por um lado,
a sua autonomia de decisão e atendeu, por outro lado, à regra de
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conformação harmônica do Direito Constitucional estadual ao Direito
Constitucional federal. Seria discutível a validade da solução estadual
se discrepasse daquilo que a jurisprudência chama de paradigma ou
modelo federal, que, na verdade, consiste em observar os limites de
organização que se contém na cláusula "observados os princípios desta
Constituição". Portanto, quando as Constituições atuais dos Estados
acolhem a regra de que o governador só pode ser submetido ao
processo judicial após ser admitida a acusação por 2/3 de seus
membros, estão observando princípio estabelecido na Constituição
Federal (...).
22. Uma reflexão mais atenta leva-nos a repensar a questão no
sentido de que o fato de se atribuir a competência para processar e
julgar o governador do Estado, nos crimes comuns, a um órgão
judicial de fora da estrutura judiciária do Estado não afasta a
incidências desses princípios.
23. Exatamente porque o órgão julgador é de fora da estrutura
judiciária do Estado é que existe razão maior para que o processo
contra o governador por crimes comuns deva ser precedido do
julgamento de procedência da acusação pela Assembleia Legislativa do
Estado, segundo o paradigma federal. Alguns julgamentos rumorosos
do STF puseram em destaque a proteção do princípio federalista da
autonomia estadual, contra julgamento de juízos federais, sem que a
Assembleia do Estado declarasse procedente a acusação. Esses
pronunciamentos foram prolatados nos habeas corpus impetrados em
favor dos Governadores Plínio Coelho, Parsifal Barroso, Mauro
Borges e Miguel Arraes, dos Estados do Amazonas, Ceará, Goiás e
Pernambuco, todos concedidos por unanimidade do Pretório Excelso
em sessões plenárias. Uma passagem do voto do Min. Pedro Chaves
põe a questão em termos suficientemente precisos no aspecto aqui
suscitado: "Negar ao governador de um Estado o foro a que tem
direito pela prerrogativa da função que exerce e a que foi levado pelo
voto do povo é sujeitá-lo a um processo segundo forma diferente
daquela que é a forma legal no foro a que está sujeito, é violar um
direito individual e atentar contra a autonomia do Estado, caráter
inerente à Federação" (cf. RDA 83/177).
(…)
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33. Os crimes comuns que os governadores de Estado podem
cometer são todos definidos por leis federais, que, por serem de
aplicação nacional, a doutrina entende que não são propriamente
federais, mas leis nacionais, criadas pelo Congresso Nacional. Na
verdade, diferentemente do que ocorre na Federação americana, a
Constituição outorgou à União competência exclusiva para legislar
sobre o Direito nacional, tanto o material como o formal; em outras
palavras, estabeleceu a unidade do Direito nacional. É o que está no
art. 22, pelo qual compete à União legislar sobre Direito Civil,
Comercial, Penal, Processual, Eleitoral, Agrário, Marítimo,
Aeronáutico, Espacial e do Trabalho. Quer isso dizer que, em matéria
civil, penal, processual etc., o juiz, seja federal ou estadual, aplica leis
nacionais. Isso já era dito por João Mendes: ‘O Poder Judiciário,
delegação da soberania nacional, implica a ideia de unidade e
totalidade da força, que são as notas características da ideia de
soberania. O Poder Judiciário, em suma, quer pelos juízes da União,
quer pelos juízes dos Estados, aplica leis nacionais para garantir os
direitos individuais; o Poder Judiciário não é federal nem estadual; é
eminentemente nacional, quer se manifestando na jurisdição federal,
quer se manifestando nas jurisdições estaduais, quer se aplicando no
Cível e quer se aplicando no Crime, quer decidindo em superior, quer
decidindo em inferior instância’ (grifos do Autor).
Nessa mesma linha de raciocínio, também nós tivemos
oportunidade de dizer em modesto livro, há mais publicado, in verbis:
‘Ora, se o Poder Judiciário tem como função primordial a aplicação do
Direito a casos concretos para solucionar conflitos de interesses e se
esses conflitos são qualificados juridicamente por um Direito que é
único e é o Direito nacional, revelado, portanto, pelos órgãos da
soberania nacional - os da União - evidentemente não se pode falar
numa Justiça regional, de âmbito estadual, local, mas, sim, numa
Justiça Nacional. A unidade do Direito nacional impõe a unidade
jurisdicional’.
34. Isso quer dizer, em suma, que os mesmos fundamentos que
embasavam a validade da condição de procedibilidade - declaração de
procedência da acusação pela Assembleia Legislativa - para o processo
por crime comum do governador perante o tribunal de justiça do
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Estado, no sistema da Constituição revogada, persistem em face da
Constituição de 1988, que transferiu essa competência para o STJ.
Pois ambas exercem a mesma jurisdição nacional. (…)
35. Mais ainda: condição de procedibilidade é condição prévia, é
pressuposto processual, que interfere com a aplicação do Direito
Material e Processual. No caso, temos uma condição de
procedibilidade que interfere com a atuação do processo penal, com
normas do Código de Processual Penal, que é uma lei nacional, não
estadual. Não é, pois, uma condição que diga respeito ao órgão
judiciário que vai aplicar o Código de Processo Penal (...), mas com a
aplicação mesma do Direito Material e Processual. Portanto, não
importa que órgão aplica o Código, porque a condição não diz respeito
a ele, mas a este. A não verificação da condição, por isso, impedia o
tribunal de justiça do Estado de aplicar uma lei ao caso concreto. Isso
sempre foi tido como válido. Vimos que a jurisprudência do nosso mais
alto Tribunal prestigiou sempre a norma de Constituição do Estado,
que, seguindo o modelo federal, estatuía que só depois de declarada
procedente a acusação pela Assembleia Legislativa do Estado poderia o
governador ser processado criminalmente.
Esta mesma regra consta da Constituição de..., como vimos (art.
63, XVIII e XX), segundo a qual o governador só pode ser processado
criminalmente depois da licença da Assembleia Legislativa, que
significa declarar procedente a acusação. É a mesma norma que
sempre foi tida como válida nos regimes anteriores, e não há por que se
lhe negar validade e eficácia no regime vigente, já que ela se
harmoniza como o disposto no art. 51, I, que estabelece competir à
Câmara dos Deputados "autorizar, por 2/3 de seus membros, a
instauração de processo contra o presidente da República...", e com o
disposto no art. 86, já antes transcrito. O fato de ser outro juízo que
processa e julga o governador não pode ter influência na validade de
uma norma que interfere não com o julgador (senão por
consequência), mas com o Direito Material e o Direito Processual
aplicável, que já era nacional e continua o mesmo.
VIII - Conclusão
(…) A questão é demasiadamente importante, pela interferência
de princípios básicos do sistema constitucional (…).
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37. Com essas considerações e à vista do exposto, com base no
Direito Constitucional vigente, na doutrina dos autores e na
jurisprudência do STF, podemos passar a responder sinteticamente aos
quesitos da consulta, como segue.
Ao 1º quesito: Sim. É indispensável a licença da Assembleia
Legislativa do Estado, mediante a declaração de procedência da
acusação, para a instauração do processo contra o governador do
Estado perante o STJ na hipótese de crime comum. É válida a norma
de Constituição de Estado que, seguindo o paradigma federal, dispõe
que o governador do Estado só pode ser processado, nos crimes
comuns, pelo STJ, depois de declarada a procedência da acusação pela
Assembleia Legislativa pelo voto de 2/3 de seus membros. (...). O
modelo federal, consoante remansosa jurisprudência do nosso Pretório
Excelso, é de rigor em tal caso. Se a Constituição Federal (LGL
1988\3) estabelece que o presidente da República só pode ser
submetido a processo e julgamento por crime comum depois de
declarada a procedência da acusação pelo voto de 2/3 dos membros da
Câmara dos Deputados, assim também terá que ser em relação a
processo de governador nos crimes comuns, que fica condicionado à
declaração de procedência da acusação por 2/3 dos membros da
Assembleia Legislativa, como preveem as Constituições de 1989 de
Alagoas (art. 110), do Espírito Santo (art. 93), de São Paulo (art. 49),
do Rio Grande do Sul (art. 84). A da Paraíba fala em maioria absoluta
(art. 88). Não tivemos acesso às demais ainda, para saber como
trataram o assunto, mas podemos supor que seguem o mesmo esquema
da Constituição Federal (...), de acordo com velha tradição” (SILVA,
José Afonso da. Responsabilidade de governador – crime comum –
processo – necessidade de aprovação prévia da assembleia legislativa.
Revista dos Tribunais. v. 657. jul. 1990, grifos nossos).
25. Para corroborar esse abalizado estudo elaborado por José
Afonso da Silva, colaciono excerto da manifestação do AdvogadoGeral
da
União,
que,
igualmente,
posiciona-se
pela
constitucionalidade das normas estaduais que preveem a exigência de
autorização prévia de 2/3 dos membros da assembleia legislativa para
instauração de processo contra governador:
“Cumpre ressaltar, inicialmente, a compatibilidade dos
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dispositivos questionados com o princípio republicano, previsto pelo
artigo 1°, caput, da Lei Maior.
Desenvolvida em contraponto ao exercício absoluto do Poder
estatal, a forma republicana de governo tem, como uma das pedras
angulares essenciais à sua configuração, o princípio da
responsabilidade dos governantes, que constitui consequência
necessária da adoção daquela.
O preceitos questionado, no entanto, não impede a
responsabilização da autoridade que menciona, cingindo-se a prever
requisito de procedibilidade para a válida instauração de processo
contra o Governador do Estado do Espírito Santo.
De fato, a disposição hostilizada apenas dispõe que a decisão pela
instauração de processo contra tal autoridade deve ser tomada pelos
Poderes Legislativo e Judiciário (e não somente por este último), o que
se justifica em razão de o processo voltar-se contra a chefia do Poder
Executivo.
Trata-se, como se vê, de mero requisito de procedibilidade,
especificamente criado para situações em que certas autoridades
políticas do Poder Executivo encontrem-se no polo passivo da
demanda, em absoluta simetria com as regras inscritas nos artigos 51,
inciso I, e 86, caput, da Constituição Federal.
Constata-se, portanto, que as normas atacadas não violam o
princípio republicano. De modo diverso, ela evita que a instauração de
processo contra Governador seja exclusivamente decidida pelo Poder
Judiciário, o que representaria um desequilíbrio entre os Poderes.
Desse modo, a disposição sob invectiva contribui para
resguardar o exercício das funções do Poder Executivo de eventuais
arbitrariedades e interferências indevidas, em atendimento ao
princípio da separação dos Poderes, previsto no artigo 2° da Carta da
República.
A respeito de referido postulado, cumpre notar que a Carta
Magna estabeleceu que diversas ações políticas devem ser efetivadas de
maneira complexa ou composta, com a participação de mais de um
Poder estatal. Nesse sentido, a previsão contida no artigo 51, inciso I,
da Lei Maior (que condiciona a instauração de processo contra o
Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado à
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autorização da Câmara dos Deputados) é apenas mais um exemplo de
tal prática, que nada tem de excepcional.
Reafirma-se, portanto, que a expressão questionada
compatibiliza-se com os princípios republicano e da separação de
Poderes, além de guardar simetria com o disposto pelo referido artigo
51, inciso I, da Constituição Federal, uma vez que a norma estadual
prevê prerrogativa idêntica à constitucionalmente conferida ao
Presidente da República que desempenha, no âmbito da União,
funções correlatas à exercida pelos Governadores dos Estadosmembros.
Com efeito, acerca do tema em questão, o princípio da simetria
somente não pode ser aplicado em relação às prerrogativas conferidas
ao Presidente da República em razão de sua condição de Chefe de
Estado. Nesse sentido, esse Supremo Tribunal Federal decidiu, por
ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
978-4, que as prerrogativas prisionais do Presidente da República
(previstas pelo artigo 86, §§ 3° e 4°, da Carta Magnas), por
decorrerem da sua qualidade de Chefe de Estado, não podem ser
estendidas aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal,
ressaltando, no entanto, ser válida a previsão de autorização
parlamentar para a instauração de processo contra esses governantes.
Destaque-se, igualmente, que, no julgamento do Habeas Corpus
n. 86015, essa Suprema Corte concluiu pela validade da exigência de
autorização parlamentar para a instauração de processo contra
Governador de Estado, entendimento, esse, que não foi afetado pela
superveniência da Emenda Constitucional n. 35/01. (…)
Ademais, as disposições sob invectiva também não atentam
contra o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto
pelo artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição da República.
É que o exercício da garantia assegurada por referido preceito da
Lei Maior depende da observância dos pressupostos constitucionais e
legais necessários à prestação da tutela jurisdicional. De fato, somente
quando legitimamente provocado é que pode o Judiciário proferir
decisão válida, sendo necessário, portanto, o atendimento aos
pressupostos e condições de ordem processual, ao contraditório e à
ampla defesa.
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Nesse sentido, nota-se que as normas atacadas trataram, tão
somente, de prever requisito de procedibilidade para a instauração
válida de processo contra o Governador do Estado do Espírito Santo,
sem, com isso, excluir ou impedir a apreciação pelo Poder Judiciário a
respeito de qualquer matéria ou controvérsia.
Com efeito, as disposições impugnadas apenas condicionam a
prestação jurisdicional à satisfação de pressuposto processual
específico que se caracteriza por ser razoável, uma vez que se
fundamenta no interesse público envolvido nos casos em que se
pretende colocar a chefia de um Poder estatal na posição de réu. (…)
Em outros termos, o exercício do direito de petição (artigo 5°,
inciso XXXIV, alínea "a", da Constituição Federal) e do direito à
tutela jurisdicional (artigo 5°, inciso XXXV, da Carta) condiciona-se
à observância dos requisitos processuais estabelecidos constitucional e
legalmente. (…)
Assim, por preverem limitação razoável à garantia
constitucional à tutela, as previsões normativas impugnadas não
afrontam o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Com efeito, restou demonstrado que a licença em exame
constitui corolário da independência harmônica que deve existir entre
os Poderes. Consiste, também, em garantia de manutenção da
autonomia dos Estados e do Distrito Federal, uma vez que a
instauração de processo judicial contra os Governadores dessas
unidades federadas pode resultar no afastamento provisório do
exercício do mandato. (…)
Demais disso, revela-se insubsistente a alegação de que as
normas questionadas ensejariam risco de impunidade. É que,
conforme decidido por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento
do referido Habeas Corpus n. 86015, a eventual denegação, pela
Assembleia Legislativa, de autorização para a abertura de processo
penal contra o Governador implica a suspensão do prazo prescricional
respectivo, revelando-se como "simples obstáculo temporário ao curso
de ação penal".
Assim, nos termos das razões expostas e da jurisprudência atual
dessa Suprema Corte, constata-se a compatibilidade entre o Texto
Constitucional, especialmente em relação aos princípios republicano,
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da separação de Poderes e da inafastabilidade da tutela jurisdicional, e
a expressão ‘depois que a Assembleia Legislativa declarar a
admissibilidade da acusação contra o Governador do Estado, pelo
voto de dois terços de seus membros’, contida no artigo 93 da
Constituição do Estado do Espírito Santo” (grifos nossos).
26. Não há, pois, inconstitucionalidade na expressão “Depois
que a Assembleia Legislativa declarar a admissibilidade da acusação
contra o Governador do Estado, pelo voto de dois terços de seus
membros” contida na primeira parte do art. 93 da Constituição do
Estado do Espírito Santo, pelo que, nessa parte, julgo improcedente o
pedido.
27. Pelo exposto, voto no sentido de julgar parcialmente
procedente a presente ação para declarar a inconstitucionalidade do
inc. XXI do art. 56 (“processar e julgar o Governador e o ViceGovernador do Estado nos crimes de responsabilidade e os Secretários
de Estado nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles”); e da
segunda parte do art. 93 da Constituição do Estado do Espírito Santo
(“ou perante a Assembleia Legislativa, nos crimes de
responsabilidade”)” (voto condutor, por mim proferido na ADI n.
4.792, de minha relatoria, Pleno, Dje 24.4.2015).

20. Entendimento reafirmado no julgamento conjunto, havido em
18.5.2015, também das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4800
(minha relatoria, Estado de Rondônia) e 4.791, de relatoria do Ministro
Teori Zavaski (Pleno, Dje 24.4.2015):
“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
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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 Ministro Teori Zavaski, Pleno, Dje 24.4.2015)

21. Esses precedentes cuidaram unicamente de avalizar a exigência
da prévia autorização assemblear para processamento criminal do
Governador, quando assim expressamente exigida pela constituição
estadual, sem incursão na, também deliberada, ausência dessa exigência
por parte do ente federado.
22. Deve ser realçado o teor controvertido da matéria 5, com retorno
previsto para rediscussão no Plenário deste Supremo Tribunal no
julgamento das Ações Diretas ns. 4764/AC, 4797/MT e 4798/PI, todas elas
5

“Participaram do julgamento conjunto [ADIs 4792, 4800 e 4791, em 18.2.2015] 8 (oito)
Ministros (Celso de Mello, Marco Aurélio, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori
Zavascki e Roberto Barroso). Da atenta leitura dos votos, verifica-se que 7 (sete) ministros
consignaram que a regra da autorização anterior do legislativo não ofendia a Constituição da
República. Ressalte-se: sete ministros reputaram serem válidas as regras existentes em Constituições
Estaduais que prevêem, como requisito de procedibilidade, a "licença-prévia" (nas palavras do
Ministro Teori Zavascki) da Assembleia Legislativa” (STJ, voto da Ministra Laurita Vaz no MS
22.623, 7.6.2016).
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com vista ao Ministro Roberto Barroso (em 5.8.2015). Como asseverou o
Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça:
“A despeito de nenhum dos membros do STF ter acompanhado a
divergência inaugurada pelo Ministro Marco Aurélio, na ocasião os
Ministros Luiz Fux e Roberto Barroso manifestaram expressamente
que poderão rever suas conclusões. Até a Ministra Relatora das ADIs
4792 e 4800 mencionou que a questão poderia ser revista "[n]um
encontro marcado que teremos, com certeza, de novo, com esse
[tema]".
Prosseguindo no julgamento das demais ações diretas, no dia 05
de agosto de 2015 foi iniciado o julgamento das três ADIs sob a
relatoria do Ministro Celso de Mello (4764, 4797 e 4798,
respectivamente do Acre, de Mato Grosso e do Piauí). O Ministro
Roberto Barroso, então, pediu vista nesses três feitos (que se
encontram, agora, no aguardo de nova inclusão na pauta do Plenário).
O que se pode concluir, portanto, é que a questão da validade das
"licenças-prévias" previstas nas Constituições Estaduais continua em
aberto, diante da existência concreta de indicativos de que ministros
da Suprema Corte poderão rever seu entendimento na matéria. Dos
oito ministros presentes no julgamento conjunto ocorrido no dia 18 de
fevereiro de 2015, um julgou a regra inválida (Ministro Marco
Aurélio); dois admitiram expressamente que podem rever seu
entendimento (Ministros Luiz Fux e Roberto Barroso); uma
consignou que a autorização é medida de péssimo alvitre (Ministra
Rosa Weber); e a própria relatora de duas das ações (Ministra Carmen
Lúcia), admitiu que a Suprema Corte deve enfrentar novamente a
controvérsia” (STJ, AP 836, Relator Ministro Herman Benjamin).

23. Ainda que assim não fosse, o objeto da presente ação é
sensivelmente diverso dos julgados naquelas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade ns. 4.791, 4.792 e 4.800.
Na espécie, a norma da Constituição de Minas Gerais, ao invés de
expressamente exigir a autorização assemblear para o processo criminal
contra o Governador de Estado, como havido na Constituição do Espírito
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Santo (ADI n. 4.792) e de tantos outros Estados 6, silenciou a respeito,
fazendo essa previsão tão somente para os casos de crimes de
responsabilidade (inc. II do § 1º do art. 92 da Constituição mineira):
Art. 92 – O Governador do Estado será submetido a processo e
julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nos crimes
comuns.
§ 1º – O Governador será suspenso de suas funções:
I – nos crimes comuns, se recebida a denúncia ou a queixa pelo
Superior Tribunal de Justiça; e
II – nos crimes de responsabilidade, se admitida a acusação e
6

“Conforme notícia publicada no site oficial do Supremo Tribunal Federal na internet,
no ano de 2012 o Conselho Federal da OAB ajuizou, perante aquela Corte, dezoito ações
diretas de inconstitucionalidade impugnando as regras expressas de Constituições Estaduais
que prevêem a necessidade de autorização prévia das respectivas Assembleias Legislativas
para que governadores possam ser sejam processados e julgados por crimes comuns (e de
responsabilidade) perante o Superior Tribunal de Justiça. São elas:
Acre (4764) – ministro Celso de Mello;
Amapá (4765) – ministro Luiz Fux;
Alagoas (4766) – ministro Luiz Fux;
Amazonas (4771) – ministro Joaquim Barbosa;
Rio de Janeiro (4772) – ministro Luiz Fux;
Goiás (4773) – ministro Luiz Fux;
Ceará (4775) – ministra Rosa Weber;
Bahia (4777) – ministro Dias Toffoli;
Paraíba (4778) – ministra Rosa Weber;
Mato Grosso do Sul (4781) – ministro Joaquim Barbosa;
Pará (4790) – ministro Ricardo Lewandowski;
Paraná (4791) – ministro Cezar Peluso;
Espírito Santo (4792) – ministra Cármen Lúcia;
Pernambuco (4793) – ministro Gilmar Mendes;
Mato Grosso (4797) – ministro Celso de Mello;
Piauí (4798) – ministro Celso de Mello;
Rio Grande do Norte (4799)– ministro Joaquim Barbosa;
Rondônia (4800) – ministro Joaquim Barbosa” (STJ, voto da Ministra Laurita Vaz no MS
22.623, 7.6.2016).
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instaurado o processo, pela Assembleia Legislativa.

24. Delimita-se, portanto, esta análise em saber se o constituinte
estadual poderia não adotar essa prerrogativa, espelhada na Constituição
da República, no exercício de autonomia político-administrativa
resguardada aos entes federados.
25. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.792,
iniciei por ressaltar que “dos princípios que merecem observância integral
pelos Estados-membros destacam-se o republicano e o federativo, essenciais para
elucidar a conclusão que se segue, pois, como se verá, concretizam as normas
constitucionais que autorizam a elaboração de normas estaduais à luz da
autonomia que lhes é assegurada” (voto condutor na ADI 4792, de minha
relatoria, Pleno, Dje 24.4.2015).
26. Quanto ao princípio da simetria, valendo-me, dentre outros, da
doutrina de Marcelo Labanca Corrêa de Araújo, tratar-se de “princípio de
interpretação da nova hermenêutica constitucional destinado a identificar
normas de extensão na Constituição Federal que devem ser necessariamente
reproduzidas pelas Constituições estaduais, bem como destinado a identificar as
normas da Constituição Federal que, mesmo não gerando a obrigação de
reprodução, geram a imitação facultativa de um modelo federal válido para os
estados-membros, funcionando, inclusive, como argumento de exclusão das
vedações para reprodução desses mesmos modelos”.
E ainda:“A Constituição da República erige, em seu art. 1º, o princípio
federativo que explicita o espaço constitucional de autonomia de cada Estado e
assegura aos entes federados, para cumprimento desse princípio, a competência
privativa. Em seu art. 25, a Constituição autoriza os Estados-membros a se
organizarem segundo suas respectivas Constituições e leis que adotarem,
observados os princípios constitucionais. O modelo de federalismo de equilíbrio
adotado no Brasil acolhe o princípio da simetria, segundo o qual a principiologia
harmoniza as estruturas e as regras que formam o sistema nacional e os sistemas
estaduais, de modo a não desconstituir os modelos adotados no plano nacional e
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nos segmentos federados em suas linhas mestras. Nesse quadro, o equilíbrio
federativo, vem com a unidade que se realiza na diversidade congregada e
harmoniosa. 11. Nesse sentido são os ensinamentos de Raul Machado Horta:
“A precedência da Constituição Federal sobre a do EstadoMembro é exigência lógica da organização federal, e essa precedência,
que confere validez ao sistema federal, imprime a força de matriz
originária ao constituinte federal e faz do constituinte estadual um
segmento derivado daquele.
A precedência lógico-jurídica do constituinte federal na
organização originária da Federação torna a Constituição Federal a
sede de normas centrais que vão conferir homogeneidade aos
ordenamentos parciais constitutivos do Estado Federal, seja no plano
constitucional, no domínio das Constituições Estaduais, seja na área
subordinada da legislação ordinária” (HORTA, Raul Machado.
Direito constitucional. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 69).
Em estudo dedicado ao tema, Marcelo Labanca Corrêa de Araújo
destaca que o princípio da simetria consiste em:
“princípio de interpretação da nova hermenêutica constitucional
destinado a identificar normas de extensão na Constituição Federal
que devem ser necessariamente reproduzidas pelas Constituições
estaduais, bem como destinado a identificar as normas da
Constituição Federal que, mesmo não gerando a obrigação de
reprodução, geram a imitação facultativa de um modelo federal válido
para os estados-membros, funcionando, inclusive, como argumento de
exclusão das vedações para reprodução desses mesmos modelos”
(ARAÚJO, Marcelo Labanca Corrêa de. Jurisdição constitucional e
federação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 129).
Dos princípios que merecem observância integral pelos Estadosmembros destacam-se o republicano e o federativo, essenciais para
elucidar a conclusão que se segue, pois, como se verá, concretizam as
normas constitucionais que autorizam a elaboração de normas
estaduais à luz da autonomia que lhes é assegurada. Saber se a
condição de procedibilidade instituída pelo art. 51, inc. I, da
Constituição da República quanto ao presidente da República, do vicepresidente da República e dos ministros de Estado pode, ou não, ser
estendida, por simetria, aos governadores é a questão constitucional a
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ser respondida neste tópico” (voto condutor proferido na ADI n.
4.792, de minha relatoria, Pleno, Dje 24.4.2015).

27. No ponto, impressiona a manifestação do Ministro Celso de
Mello no Habeas Corpus n. 80.5117 (DJ 14.9.2001) quanto à relevância
central da autonomia dos estados-membros na avaliação da matéria,
qualificada como “valor essencial à compreensão do sistema federativo”. A
impetração, no caso, deu-se em favor do Governador Itamar Franco
contra ato de recebimento de queixa crime por Ministro do Superior
Tribunal de Justiça.
Embora tenha concluído pela imprescindibilidade da autorização da
Assembleia, asseverou o Ministro Celso:
“A ideia fundamental - que motivou essa orientação
jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal - traduz, na
realidade, a consagração de um valor constitucional básico que
informa e dá consistência à própria teoria da Federação: a autonomia
institucional dos Estados-membros.
A importância político-jurídica dessa insuprimível prerrogativa
institucional dos Estados-membros é tão intensa que, sem ela,
descaracterizar-se-ia, por completo, a própria noção de Estado Federal,
pois - não custa enfatizar - a autonomia das unidades federadas
qualifica-se como valor essencial à compreensão do sistema federativo.
Mais do que isso, a ideia de Federação - que tem, na autonomia
dos Estados-membros, um de seus “cornerstones” - revela-se elemento
cujo sentido de fundamentalidade torna-a imune, em sede de revisão
7

“O ora paciente - que é Governador de Estado [Itamar Franco] - foi denunciado pelo
Ministério Público Federal, perante o Superior Tribunal de Justiça, pela suposta prática dos delitos de
difamação e injúria, tipificados nos arts. 21 e 22 da Lei de Imprensa, pois, segundo a peça acusatória,
teria ofendido a honra do Ministro Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República, General Alberto Mendes Cardoso (fls. 19/21)” (voto do Ministro Celso de Mello, HC
50.511).
Segundo a acusação, “o Governador Itamar Franco haveria ofendido a honra do Ministro do
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Alberto Mendes Cardoso”
(STJ, AP 836, voto do Ministro Herman Benjamin).
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constitucional, à própria ação reformadora do Congresso Nacional,
por representar categoria política inalcançável, até mesmo, pelo
exercício do poder constituinte derivado (CF, art. 60, § 4º, I).
Por tal razão, tendo-se presente a natureza eminentemente
constitucional
da
autonomia
inerente
aos
Estados-membros, torna-se essencial - notadamente quando se tratar
de persecução penal in judicio, promovida contra os Governadores
dessas unidades federadas, de cuja instauração poderá resultar o seu
afastamento provisório do exercício do mandato - que o postulado da
Federação seja considerado como dado juridicamente relevante na
definição dos requisitos que devem condicionar o processamento de
qualquer acusação criminal, perante o Superior Tribunal de Justiça,
contra o Chefe do Poder Executivo estadual.
Esse entendimento - que submete, à Assembleia Legislativa
local, a avaliação política sobre a conveniência de autorizar-se, ou não,
o processamento de acusação penal contra o Governador do Estado funda-se na circunstância de que, recebida a denúncia ou a queixacrime pelo Superior Tribunal de Justiça, dar-se-á a suspensão
funcional do Chefe do Poder Executivo estadual, que ficará afastado,
temporariamente, do exercício do mandato que lhe foi conferido por
voto popular, daí resultando verdadeira “destituição indireta de suas
funções”, com grave comprometimento da própria autonomia políticoinstitucional da unidade federada que dirige.
Na realidade, a diretriz jurisprudencial que prevalece no
Supremo Tribunal Federal (RTJ 151/978-979, Rel. Min. ILMAR
GALVÃO
- RTJ 158/280, Rel. Min. SEPÚLVEDA
PERTENCE) nada mais reflete senão a observância de paradigma
revestido de inquestionável coeficiente de federalidade e que, fundado
na Carta Política (art.
86, § 1º, I), impõe-se, enquanto
padrão referencial inderrogável, ao respeito dos Estados-membros e
dos Tribunais da República.
Em suma: a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal
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Federal impõe que a instauração de persecução penal, em juízo, contra
Governador de Estado, por supostas práticas delituosas perseguíveis
mediante ação penal de iniciativa pública ou de iniciativa privada, seja
necessariamente precedida de autorização legislativa, dada pelo Poder
Legislativo local, a quem incumbe, com fundamento em juízo de
caráter eminentemente discricionário, exercer verdadeiro controle
político prévio de qualquer acusação penal deduzida contra o Chefe do
Poder Executivo do Estado-membro, compreendidas, na locução
constitucional “crimes comuns”, todas as infrações penais (RTJ
33/590 - RTJ 166/785-786), inclusive as de caráter eleitoral (RTJ 63/1
- RTJ 148/689 - RTJ 150/688-689) ou as de natureza meramente
contravencional (RTJ 91/423).
A ratio subjacente a essa orientação jurisprudencial, que
prestigia o princípio da Federação e que busca preservar a
intangibilidade da autonomia estadual - impedindo que ocorra a
suspensão provisória do exercício do mandato pelo Governador do
Estado, motivada pelo recebimento judicial da denúncia ou da queixacrime, exceto se houver consentimento prévio emanado da Assembleia
Legislativa local - reflete-se no próprio magistério da doutrina
(ALEXANDRE DE MORAES, “Direito Constitucional”, p.
429/430, 7ª ed., 2000, Atlas; JULIO FABBRINI MIRABETE,
“Código de Processo Penal Interpretado”, p. 296, item n. 84.8, 7ª ed.,
2000, Atlas; DAMÁSIO E. DE JESUS, “Código de Processo Penal
Anotado”, p. 99, 17ª
ed., 2000, Saraiva, v.g.), cuja percepção do
tema em exame põe em destaque a imprescindibilidade dessa
autorização legislativa, qualificada, sob tal aspecto, como requisito de
procedibilidade que condiciona a instauração, em juízo, de persecução
penal contra o Chefe do Poder Executivo estadual, a quem se tem
reconhecido, enquanto in officio, relativa imunidade formal em face
dos processos penais condenatórios.
Mostra-se lapidar, sob todos os aspectos, a autorizada lição de
JOSÉ AFONSO DA SILVA (“Curso de Direito Constitucional
Positivo”, p. 614/615, item n. 17, 19ª ed., 2001, Malheiros), que, a
propósito da questão ora em análise, expende as seguintes
considerações:
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“É que o juízo prévio de admissibilidade da acusação, que requer
o voto de dois terços da representação popular, é um prejulgamento
que embasa a suspensão do acusado de suas altas funções, com aquela
mesma idéia dos sistemas argentino e norte-americano de que uma
alta autoridade governamental não pode ser submetida a um processo
político ou criminal, enquanto estiver no exercício de sua
magistratura.
...................................................
O Brasil encontrou ainda um sistema mais adequado,
submetendo o processo de imposição de sanção política ou criminal a
uma condição prévia de oportunidade política a ser decidida pela
representação popular, o que corresponde a uma exigência democrática
de que o Governador, como o Presidente da República, só deva ser
submetido a um processo que o afaste do cargo, para o qual foi eleito
pelo povo, com o consentimento ponderado pelo voto de dois terços dos
membros da respectiva assembléia representante desse mesmo povo.”
(grifei)
É por tal razão que a douta Procuradoria-Geral da República, ao
opinar pela concessão da ordem de habeas corpus, também entendeu
imprescindível, à incidência da norma inscrita no art. 4º da Lei nº
8.038/90, a prévia autorização da Assembléia Legislativa estadual,
assim fundamentando, no ponto, o seu parecer (fls. 105):
“O juízo prévio de admissibilidade da acusação constitui
condição de procedibilidade para preservação da autonomia das
Unidades Federativas e entre os poderes constituídos, em razão de que
a instauração da persecutio suspende o exercício das funções do
acusado, com afetação ao normal funcionamento de um desses poderes.
Para o resguardo dessa interindependência, estabeleceu o
Colendo Supremo Tribunal Federal, em aplicação simétrica com o
modelo federal, a incidência dos arts. 25 e 86, inc. I da Constituição
Federal, submetendo, à prévia autorização da Assembléia Legislativa,
o processo contra Governadores de Estado, afastando, com isto, a
notificação prevista no art. 4º da Lei nº 8.083/90.
Ante o exposto, o alvitre é no sentido do deferimento do presente
writ, para garantia do requisito prévio de autorização pela Assembléia
Legislativa.” (grifei)
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Registre-se, por relevante, que, também esse, foi o procedimento
observado pelo Supremo Tribunal Federal, quando determinou, nos
autos do Inq 705-DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, que a notificação
do então Presidente da República, Fernando A. Collor de Mello, para
os fins e efeitos a que alude o art. 4º da Lei
nº
8.038/90 - e presente o que dispõe o art. 51, n. I, da Carta Política -,
fosse precedida de formulação, à Câmara dos Deputados, do necessário
pedido de autorização, que se teve, no entanto, por prejudicado, em
razão da renúncia do denunciado ao mandato presidencial.
Sendo assim, tendo presentes as razões expostas, defiro o pedido
de “habeas corpus”, para, ao invalidar a decisão ora questionada (fls.
99/100), assegurar, ao paciente, o direito de apresentar a resposta, a
que se refere o art. 4º da Lei nº 8.038/90, somente após a eventual
concessão, por parte da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, da pertinente e necessária autorização.
É o meu voto”.

28. Exsurge, pois, a questão central a ser respondida, qual seja,
quando esse prévio consentimento da Assembleia dá-se de forma ampla e
irrestrita, na dicção da Constituição Estadual, a autorizar o
processamento criminal imediato pelo Poder Judiciário? Não seria essa
decisão política uma opção autônoma e constitucionalmente válida?
29. Na espécie, a necessidade de autorização foi discutida pelo
constituintes mineiros e formalmente rejeitada quando da promulgação
da Constituição do Estado.
30. O Constituinte derivado-decorrente adotou “apropriado que o
recebimento da denúncia contra o Governador ficasse a cargo de tribunal
‘independente das injunções políticas naturais do sistema presidencialista’, pelo
que dispensou a possibilidade autorizada pelo art. 51, inc. I, da
Constituição da República:
“A Constituição do Estado de Minas Gerais afasta
expressamente a necessidade de prévia licença da Casa Legislativa
para o desencadeamento de Ação Penal contra o Governador do
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Estado. E a omissão de dispositivo de tal natureza não decorreu de
deficiente técnica legislativa ou de descuido. A matéria foi amplamente
debatida pelo constituinte derivado-decorrente local e objeto de três
Emendas Modificativas que alteravam a redação original, tendo
prevalecido a Emenda Modificativa 1564-4, que conferiu a atual
redação do artigo 92 da Carta Estadual.
6. A primeira Emenda Modificativa, de número 0676-9,
propunha que a acusação fosse admitida pela maioria simples da
Assembleia. A segunda , 2189-0, estipulava que a acusação fosse
admitida pela maioria absoluta dos Deputados, em escrutínio secreto.
A terceira, e que foi escolhida pelos deputados constituintes, depois de
amplo debate, foi a citada Emenda Modificativa 1564-4, de autoria da
Deputada Sandra Starling, que justificou a proposta argumentando
ser apropriado que o recebimento da denúncia contra o Governador
ficasse a cargo de tribunal "independente das injunções políticas
naturais do sistema presidencialista.”
7. Como se vê, o tema foi amplamente debatido pelo legislador
constituinte e objeto de três diferentes Emendas Modificativas” (STJ,
aditamento ao voto do Ministro Herman Benjamin na AP 836).

31. Essa significativa opção política do constituinte decorrente
mineiro, além de respaldada pelo art. 25 da Constituição da República,
vê-se plenamente amparada pelo princípio da moralidade administrativa.
32. Interessante observar, no ponto, a lição de José Afonso da Silva
que, apesar de contrário à ideia de prescindibilidade da autorização
assemblear, assevera, ao tratar das limitações expressas ao constituinte
estadual:
“Assim, por exemplo, o constituinte estadual tem que dispor:
(…) sobre sua Administração Pública, mas não pode senão adotar os
princípios referidos nos arts. 37 a 41; não só na organização
constitucional estaual tais princípios há se ser obedecidos –
praticamente nada mais os Estados podem fazer senão transcrevê-los
em sua essência, - mas ainda terão que ser seguidos na sua legislação
ordinária e nas práticas governamentais, sob pena de
inconstitucionalidade; os Estados, contudo, poderão inovar no sentido

46
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13412605.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA

Inteiro Teor do Acórdão - Página 249 de 267

ADI 5540 / MG
mais rigoroso, por exemplo, na adoção dos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência” (SILVA, José
Afonso da. Comentário contextual à Constituição. São Paulo:
Malheiros, 2009, 5ª ed., p. 286).

E, ainda, quanto a preponderância da autonomia das unidades
federadas:
“Tais princípios limitam, como se viu, a autonomia
organizatória do constituinte estadual. Significa isso que se cogita de
normas limitativas de um dos princípios fundamentais da ordem
constitucional brasileira: a autonomia dos Estados (art. 18),
verdadeira decisão política fundamental, que é o princípio federativo,
que descansa na autonomia das unidades federadas, fulcro da
estrutura do Estado Brasileiro, tão importante o considerou o
constituinte nacional que o erigiu em núcleo imutável por via de
emenda constitucional (art. 60, § 4º). Daí sua preeminência em
relação àqueles princípios que constituem limitações à capacidade
organizatória dos Estados, salvo quanto aos que decorrem do sistema
constitucional, há pouco mencionados, porquanto estes são superiores,
dado que revelam os fins e fundamentos do próprio Estado brasileiro.
Afora a consideração destes últimos, os demais princípios
enumerados ou estabelecidos pela Constituição Federal que impliquem
limitações à autonomia estadual – cerne e essência do princípio
federalista – há que ser compreendidos e interpretados restritivamente
e segundo seus expressos termos. Admitir o contrário seria superpor a
vontade constituída à vontade constituinte” (SILVA, José Afonso da.
Comentário contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros,
2009, 5ª ed., p. 286).

33. No caso, o princípio da moralidade adquire relevo maior,
balizando a atuação do constituinte decorrente não como fator de
limitação, mas como autorizador do recrudescimento na tutela da
República. Funciona, a um só tempo, como catalizador do princípio
republicano e federativo.
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34. Como realçou o Ministro Celso de Mello, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 1.018 (Sessão 19.10.1995), na qual declarados
inconstitucionais os dispositivos da Constituição mineira que obstavam a
a prisão do Governador, toda norma constitucional a ostentar caráter
derrogatório do direito comum
"reclama e impõe, em função de sua própria excepcionalidade,
exegese estrita (RTJ 146/467, Rel. Min. CELSO DE MELLO), do que
deriva a sua total inaplicabilidade a situações jurídicas subjetivamente
diversas, tais como aquelas que digam respeito a Governadores de
Estado ou do Distrito Federal, os quais devem estar permanentemente
sujeitos, ainda que por atos delituosos estranhos à sua função, a
procedimento penal-persecutório" (ADI 1018, Relator para o
acórdão Ministro Celso de Mello, Pleno, Dj 17.11.1995)

35. Nesse sentido, o voto do Ministro Herman Benjamin, na
discussão da matéria que inicialmente aportou no Superior Tribunal de
Justiça (AP 836):
“Em respeito à soberania do constituinte originário de Minas
Gerais e ao princípio da federação, bem assim aos poderes de autoorganização e autogoverno do Estado federado, descabe ao Poder
Judiciário, como regra geral, aplicar, por analogia, norma não
agasalhada pelo legislador local. A ideia de autonomia de poderes e de
não interferência da União nos Estados, empregada pelo agravante
para sustentar a necessidade, pela via da construção analógica, de
prévia autorização, em realidade fortalece, ao oposto, a
imprescindibilidade de respeito à inequívoca e firme opção do
legislador constituinte mineiro. Nessas condições, tirante flagrante
inconstitucionalidade, não parece próprio ao Judiciário comportar-se
como legislador positivo constitucional.
O art. 25 da Constituição Federal conferiu autonomia aos
Estados para se organizarem e se regerem pelas Constituições e leis
que adotarem, observados os princípios nela estabelecidos:
Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas
Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta
Constituição.
A Constituinte mineira, à luz do citado dispositivo, era soberana para
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decidir pela replicação ou não da norma inserta na Carta Federal.
Disposta a ela a opção, escolheu não reproduzir a norma em
questão.
Efetivamente, não se concebe que uma decisão judicial possa
substituir a vontade do constituinte derivado-decorrente estadual,
comportando-se como se legislador positivo fosse.
A norma constitucional federal que exige prévia licença
legislativa para inaugurar o processo contra o chefe do Poder
Executivo Federal não é de reprodução obrigatória nos Estados, na
medida em que o artigo 25 da Constituição Federal impõe ao poder
constituinte derivado-decorrente tão só a observância dos princípios
contidos na Constituição Federal.
Como se sabe, esses princípios dividem-se em sensíveis (forma
republicana, regime representativo e democrático, direitos da pessoa,
autonomia municipal, prestação de contas da Administração Pública e
aplicação do mínimo exigido da receita na manutenção e
desenvolvimento de ensino e serviços públicos de saúde), extensíveis
(normas centrais comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos municípios) e estabelecidos (explicitamente espalhados no texto da
Constituição Federal, estabelecendo de forma expressa preceitos
centrais de observância obrigatória aos Estados-membros em sua autoorganização).
A norma de proteção do Presidente da República não se insere
entre os princípios constitucionais extensíveis de observância
obrigatória no poder de organização dos Estados e muito menos entre
os princípios classificados como sensíveis ou estabelecidos.
Vale rememorar que se princípio federal extensível fosse, seria
norma central comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
municípios.
E prova maior de que não o é está na inexigibilidade da
autorização pretendida para a deflagração de processo criminal contra
os prefeitos municipais.
Como muito bem colocou o Ministério Público Federal, ainda
que fosse o caso de se entender (mas não o é) a exigência de licença da
casa legislativa como princípio extensível, mesmo nessa hipótese, não
competiria ao Superior Tribunal de Justiça estender, ainda que por
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declaração incidental de inconstitucionalidade, norma constitucional
de alcance restrito a destinatários certos e limitados.
A desdúvidas, a pretensão externada pelo agravante contraria os
mais veementes anseios da sociedade brasileira.
Como salientado pelo Eminente Ministro Luis Roberto Barroso,
em voto já tratado em exórdio anterior, regra análoga vigorou em
relação à instauração de Ação Penal contra parlamentares federais,
regra essa que trazia as consequências costumeiramente encontradas
no STJ: ou a deliberação é negativa ou, como sói ocorrer, nem sequer
chega a ser votada pelo Legislativo.
A mobilização social levou à aprovação da Emenda
Constitucional 35, que extinguiu a imposição de prévia licença aos
membros do Congresso Nacional.
Constatou-se, naquela ocasião, absoluta inconveniência política
dessa exigência. E esse juízo de inconveniência ocasionou uma
Emenda Constitucional.
Quer-se, agora, aplicar a mesma regra extirpada da Carta
Política federal, admitindo-a existente de forma implícita, onde ela não
existe.
Trata-se de genuína e indevida blindagem, na dicção do
Eminente Ministro Luiz Fux. A vingar o entendimento sustentado no
Agravo Interno, estarse-á na contramão de todos os movimentos
sociais, políticos e de reformas legislativas que tentam imprimir
efetividade ao processo penal, perseguindo o fim da ausência de
resposta estatal à criminalidade do colarinho branco e àquela contra as
bases da República.
Ao mesmo tempo que a Constituição Federal não admite
impunidade, impõe responsabilidade daqueles que empolgam
indevidamente o que é público e que claudicam.
Os fatos aqui versados são gravíssimos: trata-se de Governador
a quem se imputa prática de corrupção passiva e lavagem de dinheiro,
na casa de milhões.
Não é possível que se queira contrariar o primado do Judiciário
e, fora das situações excepcionalmente previstas na Carta da
República, quanto ao Presidente da República, condicionar a
deflagração de processo criminal por crimes de acentuada gravidade a
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um ato essencialmente político.
O artigo 105 da Constituição Federal estipulou a competência
do Superior Tribunal de Justiça para julgar os Governadores de
Estado e não condicionou a tramitação do processo-crime a qualquer
licença.
Ademais, a exigência de autorização legislativa, por
reconhecimento judicial, implica ampliação de privilégios atrelados ao
foro por prerrogativa de função, hipótese em que a analogia opera, no
campo da responsabilização penal, para afastar ainda mais a isonomia
que deveria ser comum a governantes e simples cidadãos.
Licença da Assembleia Legislativa é exceção; preceito que a
imponha ou dela trate somente admite interpretação restritiva. Daí
não caber a ampliação pretendida pela via da analogia, em atentado
aos princípios republicanos e à letra do artigo 105 da Constituição
Federal.
Isso porque as normas que tratam da prerrogativa de foro e de
privilégios deles decorrentes, cujos fundamentos repousam na
Constituição da República, possuem caráter de direito estrito (previsão
numerus clausus).
Nesse sentido, cita-se:
As prerrogativas de foro, pelo privilégio que, de certa forma,
conferem, não devem ser interpretadas ampliativamente, numa
Constituição que pretende tratar igualmente os cidadãos comuns".
(Inq. 687/SP, Tribunal do Pleno, Rel. Min. Sydney Sanches, julgado
em 25.8.1999).
A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO
ESTRITO. - A competência originária do Supremo Tribunal Federal,
por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de
extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito
estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser
estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus
clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da
República. (Agr na PET 1.738/ MG, Tribunal do Pleno, Rel. Min.
Rel. Celso de Mello, julgado em 1.9.1999, DJ 1.10.1999.).
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Assim, ante o princípio da igualdade, é inadmissível a interpretação
ampliativa de privilégios.
Condenar a instrução processual penal a esperar oito anos (dois
mandatos de quatro anos) é enfraquecê-la profundamente, quando não
a inviabilizar de fato, embora não de direito: testemunhas esquecem,
desaparecem ou morrem; rastros materiais somem; Relator muda de
Turma, se aposenta ou, infelizmente, falece no exercício do cargo; o
sentimento popular de impunidade e o distanciamento temporal das
infrações desidrata os crimes de sua gravidade, sobretudo na
malversação dos bens públicos”.

36. Se de um lado, o art. 51, inc. I, da Constituição da República
autorizaria os Estados-membros a optarem pela autorização da
Assembleia Legislativa para a deflagração de processo crime contra o
Governador de Estado, de outro, os arts. 25 e 37, caput, igualmente
possibilitam o afastamento dessa exigência, preservada, em ambos os
casos, a sua autonomia político-administrativa, nos moldes dos princípio
federativo, democrático e republicano.
37. Tampouco estar-se-ia a afrontar a harmonia entre os poderes no
momento em que, formal e substancialmente, o Poder Legislativo opta,
prévia e irrestritamente, pela atuação de “um tribunal ‘independente das
injunções políticas naturais do sistema presidencialista’”, como se demonstrou
na concepção do art. 92 da Constituição de Minas Gerais.
38. Este Supremo Tribunal tem cuidado do aprimoramento do
princípio federativo brasileiro.
Como asseverado pelo Ministro Luiz Fux na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 4.060 “a prospective overruling, antídoto ao
engessamento do pensamento jurídico, revela oportuno ao Supremo Tribunal
Federal rever sua postura prima facie em casos de litígios constitucionais em
matéria de competência legislativa, para que passe a prestigiar, como regra geral,
as iniciativas regionais e locais, a menos que ofendam norma expressa e
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inequívoca da Constituição de 1988” (ADI 4060, Relator Ministro Luiz Fux,
Pleno, DJ 4.5.2015).
E prossegue, o Ministro Luiz Fux:
“As vantagens de um modelo como este foram apresentadas, em
doutrina, pelo magistério dos professores Daniel Sarmento e Cláudio
Pereira de Souza Neto, verbis:
“Ao invés de assumir os riscos envolvidos nas grandes apostas
de reforma global das instituições nacionais, como tem sido feito,
talvez seja melhor experimentá-las no plano local de governo. A
aplicação de novas ideias ou arranjos políticos em algum estado ou
município precursor pode servir como teste. É claro que muitas
experiências podem dar errado, mas os riscos para a sociedade são
menores do que quando se pretende realizar reformar nacionais de um
só golpe. Não por outra razão, o Juiz Louis Brandeis, da Suprema
Corte norteamericana, chamou os governos estaduais de ‘laboratórios
da democracia’: ‘É um dos felizes incidentes do sistema federal que um
único e corajoso Estado possa, se os seus cidadãos escolherem, servir
de laboratório; e tentar experimentos econômicos e sociais sem risco
para o resto do país’.” (SARMENTO, Daniel; PEREIRA NETO,
Cláudio Pereira de. Direito constitucional: teoria, história e métodos
de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 335)
Essa necessidade de revitalização descentralizadora do
federalismo brasileiro já foi registrada em doutrina pelo Ministro e
professor Ricardo Lewandoski, cujas lições reproduzo e subscrevo
integralmente, verbis:
“Entre nós, o resgate do princípio federativo passa pela
valorização da chamada ‘competência residual’ dos estados,
consagrada no artigo 25, §1°, da Constituição Federal: ‘São
reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas
por esta Constituição’. Essa competência nos vem da tradição norteamericana segundo a qual as treze ex-colônias britânicas,
transformadas em Estados, ao se unirem, entregaram à União apenas
algumas das rendas e competências que possuíam originalmente,
mantendo as demais. Não se ignora que o rol de competências
enumeradas à União (arts. 21 e 22 da CF) é muito vasto, mas é preciso

53
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13412605.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA

Inteiro Teor do Acórdão - Página 256 de 267

ADI 5540 / MG
descobrir novas searas normativas que possam ser trilhadas pelos
estados.
Depois, cumpre explorar ao máximo as ‘competências
concorrentes’ previstas no art. 24 da Constituição vigente, impedindo
que a União ocupe todos os espaços legislativos, usurpando a
competência dos estados e do Distrito Federal nesse setor. Afinal, o
§1° do art. 24 estabelece, com todas as letras, que, ‘no âmbito da
legislação concorrente, a competência da União limita-se a estabelecer
normas gerais’. E mais: o § 3°consigna que, ‘inexistindo lei federal
sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa
plena, para atender às suas peculiaridades’.
No Supremo Tribunal Federal, considerada a sua atual
composição, já há uma visível tendência no sentido do fortalecimento
do federalismo, prestigiando-se a autonomia dos estados e dos
municípios, a partir de inúmeras decisões, especialmente nas áreas da
saúde, do meio ambiente e do consumidor”. (LEWANDOWSKI,
Enrique Ricardo. “Considerações sobre o federalismo brasileiro” in
Revista de Justiça e Cidadania, nº 157. Rio de Janeiro: Editora JC,
2013, p. 17)
Não se pode perder de mira que a República Federativa do Brasil
tem como um de seus fundamentos o pluralismo político (CRFB, art.
1º, V). Propõe-se, assim, que a regra geral deva ser a liberdade para
que cada ente federativo faça as suas escolhas institucionais e
normativas, as quais já se encontram bastante limitadas por outras
normas constitucionais materiais que restringem seu espaço de
autonomia.
Fixadas estas premissas, passo então ao exame do caso concreto”
(voto condutor do Relator, Ministro Luiz Fux, na ADI 4060, DJe
4.5.2015).

Naquela assentada, ponderei a urgência desse fortalecimento
federativo segundo os ditames da moralidade, da responsabilidade e do
princípio republicano:
“Compartilho das preocupações de todos os Ministros no sentido
de ser extremamente necessário que o Supremo Tribunal Federal seja o
juiz constitucional da Federação no sentido até mesmo de dar a
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interpretação que seja mais coerente com os princípios que são fixados
pela Constituição.
Também acho que é verdadeira essa experiência, que foi
lembrada aqui tantas vezes, e agora pelo Ministro Celso de Mello, de
que há uma tendência de que, nas constituintes, um dos temas chaves
seja exatamente como retomar a Federação desde 1934, uma vez que
ela tinha sido estabelecida em 1891. Num primeiro momento as
competências dos Estados eram muitas a tal ponto que Rui Barbosa
escreveu:
"Ontem, de Federação não tínhamos nada. Hoje, não há
Federação que nos baste."
Talvez, se Rui vivesse hoje, iria dizer ao contrário: Ontem - era o
contrário -, de unitarismo não tínhamos nada. Hoje, parece que não há
unitarismo que nos baste.
E há uma tendência permanente. Na Constituinte de 1946, o
Ministro Victor Nunes afirmava que a questão não era discutir a
autonomia, mas a falta de autonomia e por que se chegava a ela a
partir de textos constitucionais que garantiam esse espaço de atuação
autônoma que acabava, na prática, sendo conduzida no sentido oposto,
sendo praticada no sentido oposto.
Então, temo que, cada vez mais, isso aconteça. E acontece de
uma forma muito subliminar - não é, Ministro Celso? - porque,
muitas vezes, como o Ministro Gilmar lembrou, no caso da Lei de
Licitações, a competência é entregue aos Estados. Os Estados têm as
suas leis de licitações que, muitas vezes, apenas repetem sem exercer,
inclusive, a autonomia, tal a prática contumaz de se ter
questionamentos quando se inova de alguma forma, como se tem neste
caso de Santa Catarina.
Considero essa reflexão, que é feita a partir dos princípios e dos
fundamentos do voto do Ministro-Relator, da maior importância e da
maior significação. Voltemos a isso para evitar que essa tendência
histórica acabe por frustrar as entidades federadas no exercício de suas
competências.
Também eu julgo improcedente a ação, considerando hígidos e
legítimos constitucionalmente os dispositivos questionados” (voto
por mim proferido na ADI 4060, Relator Ministro Luiz Fux, DJe
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4.5.2015).

38. Neste caso, o princípio da moralidade desponta como vetor
interpretativo do princípio federativo de modo a fortalecê-lo sob a
perspectiva republicana. Não há ofensa aos parâmetros constitucionais
quando o ente federado preconiza, em norma constitucional decorrente, a
favor da moralidade administrativa e da especialidade do Poder
Judiciário, a desnecessidade de autorização assemblear para a
deflagração de processo crime, contra o Governador de Estado.
39. Como ressaltei noutra ocasião “democracia irresponsável é absoluta
impossibilidade jurídica e política. A irresponsabilidade gera, necessariamente,
formas autoritárias de governo, ainda que travestidas de democracia por conta de
realização de eleições, por exemplo. Cuidando-se de cargos políticos, cujo
provimento se faz por aquela forma de escolha do cidadão, é bem certo que a
eleição é necessária, mas não suficiente para garantir a existência e a eficiência da
democracia. Toda irresponsabilidade é antidemocrática a anti-republicana, Não
há democracia irresponsável ou agente público que sobrepaire ao princípio da
responsabilidade” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios
constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 381).
Nesse contexto, revestem-se de legitimidade constitucional as
normas que, no exercício da autonomia federativa, promovam o princípio
da moralidade e da responsabilidade democrática. É nesse contexto (e
somente neste) que a Constituição da República franqueia a unificação da
nação brasileira.
40. Improcede, ainda, a alegada inconstitucionalidade da expressão
“ou a queixa” prevista na parte final do inc. I do § 1º do art. 91 da
Constituição de Minas Gerais.
A norma reproduz, com fidelidade, o disposto no art. 86, § 1º, da
Constituição da República o que, na linha da fundamentação expendida,
justifica-se igualmente por imposição da autonomia do ente federado, dos
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princípios republicano, democrático e da separação dos poderes:
Constituição do Estado de Minas Gerais.
"Art. 92 ( ...)
§ 1º - o Governador será suspenso de suas funções:
I- nos crimes comuns, se recebida a denúncia ou a queixa pelo
Superior Tribunal de Justiça; e "
Constituição da República.
"Art. 86. (...)
§ 1º - O Presidente ficará suspenso de suas funções:
I -nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa
crime pelo Supremo Tribunal Federal;"

41. A compatibilidade e espelhamento da norma estadual e a federal,
conduziria a um juízo de eventual inconstitucionalidade desta última, o
que não é possível, como decidido por este Supremo Tribunal na Ação
Direta de Inconstitucionalidade n. 4078, de minha redatoria para o
acórdão,
“O Supremo Tribunal Federal tem rejeitado a tese de controle de
normas originárias do texto constitucional deixando de conhecer das
ações que a veiculam. Foi o que ocorreu recentemente em ADIn em
que se impugnava o art. 14, §4º, da Constituição Federal, que
estabelece a inelegibilidade do analfabeto. O preceito seria inválido por
estabelecer tratamento discriminatório, incompatível com os
princípios da igualdade e da dignidade humana. Como a regra do art.
14, §4º, compõe o texto constitucional desde a origem, o STF se negou
a apreciar a ADIn, classificando a hipótese como de carência da ação.”
(ADI 4078, relatora para o acórdão Ministra Cármen Lúcia,
Pleno, Dje 13.4.2012).

Naquela assentada observei:
“O inciso I do artigo 1º da lei questionada, Lei n. 7.646, repete
rigorosamente, textualmente, o que se contém no inciso I do parágrafo
único do artigo 104 da Constituição, razão pela qual, se há uma
pluralidade de sentidos que se poderia atribuir a essa norma,
evidentemente isso não a faz inconstitucional, nem se poderia ter que
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alguma das que tenha sido adotada pela prática até aqui, possa ser
considerada inconstitucional.
E essa norma de repetição, a meu ver, não contém
inconstitucionalidade pela singela razão de que, como norma
constitucional, fixa-se uma regra a ser cumprida em seus rigorosos
termos. E é o que se contém na regra legal questionada. Norma de
repetição que é, não veria como se dar interpretação ou, de alguma
forma, considerar inconstitucional a própria norma legal e não a
norma constitucional” (voto condutor, de minha lavra, na ADI
4078).

42. A norma do inc. I do § 1º do art. 92 da Constituição mineira
limitou-se a reproduzir os termos do art. 86, § 1º, inc. I, da Constituição
da República. Como realçado nesse voto, encampa-se a opção política do
ente federado por força dos princípios federativo, republicano e da
moralidade administrativa.
43. Todavia, assentada a constitucionalidade daquelas normas, a
adoção de medidas cautelares como as de afastamento do cargo, hão de
igualmente submeter-se ao juízo do órgão técnico, no caso, o Superior
Tribunal de Justiça, observada a disciplina processual penal, as
peculiaridades e gravidade do caso concreto.
Nesse sentido, a conclusão a que chegou o Plenário, nos termos da
seguinte tese formulada pelo Ministro Relator, Edson Fachin:
“não há necessidade de prévia autorização da Assembleia
Legislativa para o recebimento de denúncia ou queixa e instauração de
ação penal contra Governador de Estado por crime comum, cabendo
ao Superior Tribunal de Justiça no ato de recebimento ou no curso do
processo dispor, fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas
cautelares penais, inclusive o afastamento do cargo”.

44. Pelo exposto, acompanho o Relator para julgar parcialmente
procedente os pedidos para: a) dar interpretação conforme ao art. 92, § 1º,
I, da Constituição do Estado de Minas Gerais, para consignar não haver
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necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa para o
recebimento de denúncia e instauração de ação penal contra Governador
de Estado, por crime comum, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça, no
ato de recebimento da denúncia ou no curso do processo, dispor,
fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas cautelares penais,
inclusive afastamento do cargo; b) julgar improcedente o pedido de
declaração de inconstitucionalidade da expressão "ou queixa" do art. 92, §
1º, I, da Constituição de Minas Gerais.
É o meu voto.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540 MINAS GERAIS
PROPOSTA
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Senhora
Presidente, à luz da conclusão do julgamento, extraio do próprio
arremate que Vossa Excelência fez, que é coerente com o voto que proferi
e com as achegas que nós acolhemos, a seguinte proposta de tese:
Não há necessidade de prévia autorização da Assembleia Legislativa
para o recebimento de denúncia e instauração de ação penal contra
governador de estado por crime comum, cabendo ao Superior Tribunal
de Justiça, no ato de recebimento da denúncia, ou no curso do processo,
dispor, fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas cautelares
penais, inclusive afastamento do cargo.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540 MINAS GERAIS
DEBATE
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Só um
esclarecimento: denúncia ou queixa-crime, não? Para ficar a mesma
situação na ação penal pública e privada.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - É
que o voto do Ministro era no sentido de julgar improcedente nessa parte.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - O pedido
de interpretação conforme se refere à ação penal pública.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Nesse caso, não alcançou a queixa-crime.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Na verdade,
são dois pedidos. Um, de interpretação conforme, que não precisaria,
nunca, de autorização da Assembleia. O segundo pedido é que não
ocorreria o afastamento imediato no caso de queixa-crime. Mas o
primeiro pedido engloba tanto denúncia, quanto queixa-crime. No
segundo, o que pretendeu o autor é que não houvesse o afastamento
automático no caso de queixa-crime. Então só como sugestão...
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Eu
acredito que o Ministro Alexandre de Moraes tem razão, porque, de fato,
nós não estamos acolhendo... Por isso a procedência parcial. Nós não
estamos acolhendo a declaração de constitucionalidade no que se refere à
queixa.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Então teria que ser incluída na tese exatamente a instauração de ação
penal.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - E o § 1º,
inciso I, fala: "Se recebida a denúncia ou queixa". Portanto, creio que
podemos...
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Tem
que acrescentar também essa parte.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: A formulação da
tese consubstanciará o resultado deste julgamento, considerada,
especificamente, a Constituição do Estado-membro.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Nós até
conversamos brevemente, internamente, Ministro Celso, e combinamos
que a tese mais abrangente ficaria para os processos de Vossa Excelência,
de que eu pedi vista.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Ficaria para os casos da relatoria de Vossa Excelência que nós
chamaríamos amanhã, então, por causa do horário... Porque aí é mais
amplo e tem um quadro que é diferente deste.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Pois não...
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Exatamente.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Matéria já
pacificada.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: É verdade, já se
enunciou súmula a respeito da matéria.

2
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VOTO
(s/ proposta)
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Acompanho o
eminente Relator no que se refere à formulação da tese.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.540
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
REQTE.(S) : DEMOCRATAS - DEM
ADV.(A/S) : FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS (27581/DF) E OUTRO(A/
S)
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), dando
parcial procedência à ação para: i) dar interpretação conforme ao
art. 92, § 1º, I, da Constituição do Estado de Minas Gerais para
consignar que não há necessidade de autorização prévia da
Assembléia Legislativa para o processamento e julgamento do
Governador por crime comum perante o STJ e ii) julgar improcedente
o pedido de declaração de inconstitucionalidade da expressão “ou
queixa” do art. 92, § 1º, I, da Constituição do Estado de Minas
Gerais, no que foi acompanhado, em parte, pelo Ministro Roberto
Barroso,
e
o
voto
do
Ministro
Marco
Aurélio,
julgando
improcedentes os pedidos formalizados, pediu vista o Ministro
Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de
Mello. Falou pelo requerente, DEMOCRATAS – DEM, o Dr. Márcio
Cammarosano; pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, o Dr. Bruno de Almeida Oliveira, Procurador-Geral da
Assembleia Legislativa do Estado; e, pelo Ministério Público
Federal, o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Presidência da
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 14.12.2016.
Decisão: Após o voto da Ministra Rosa Weber e o voto do
Ministro Luiz Fux, ambos acompanhando o voto do Relator, e o voto
do Ministro Dias Toffoli, que não conheceu da ação direta de
inconstitucionalidade, o Tribunal deliberou colher os votos dos
Ministros em relação ao conhecimento da ação. Pelo conhecimento da
ação direta de inconstitucionalidade, computaram-se os votos dos
Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e
Cármen Lúcia (Presidente), e, pelo não conhecimento da ação direta
de inconstitucionalidade, os votos dos Ministros Dias Toffoli,
Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Melo. Em seguida, o
Tribunal suspendeu o julgamento para colher os votos dos Ministros
ausentes. Ausentes, justificadamente, os Ministros Gilmar Mendes e
Roberto Barroso. Plenário, 02.03.2017.
Decisão: Preliminarmente, o Tribunal, por maioria, vencidos os
Ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso
de Mello, conheceu da ação direta. Em seguida, por maioria e nos
termos do voto do Ministro Edson Fachin (Relator), ora reajustado,
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julgou parcialmente procedente a ação para: (i) dar interpretação
conforme ao art. 92, § 1º, I, da Constituição do Estado de Minas
Gerais, para consignar que não há necessidade de autorização
prévia da Assembleia Legislativa para o recebimento de denúncia e
instauração de ação penal contra Governador de Estado, por crime
comum, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça, no ato de
recebimento da denúncia ou no curso do processo, dispor,
fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas cautelares penais,
inclusive afastamento do cargo; e (ii) julgar improcedente o
pedido de declaração de inconstitucionalidade da expressão “ou
queixa” do art. 92, § 1º, I, da Constituição do Estado de Minas
Gerais. Vencidos os Ministros Dias Toffoli e Celso de Mello, que
julgavam a ação improcedente. Nesta assentada, o Ministro Roberto
Barroso esclareceu que acompanha o Ministro Relator, e o Ministro
Marco Aurélio esclareceu que, ultrapassada a preliminar de
admissibilidade da ação, acompanha o Ministro Relator. Ao final, o
Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator,
estabeleceu tese nos seguintes termos: “Não há necessidade de
prévia autorização da Assembleia Legislativa para o recebimento de
denúncia ou queixa e instauração de ação penal contra Governador
de Estado, por crime comum, cabendo ao STJ, no ato de recebimento
ou no curso do processo, dispor, fundamentadamente, sobre a
aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do
cargo”. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 3.5.2017.
Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar
Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber,
Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.
Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de
Barros.
p/ Doralúcia das Neves Santos
Assessora-Chefe do Plenário
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