
 

UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA 

JULIO FELICIANO DE SOUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO Nº 26 DO STF E 

O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL NA TIPIFICAÇÃO DE CONDUTAS 

CRIMINOSAS:  

A POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NA FUNÇÃO TÍPICA DO 

LEGISLATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tubarão 

2020 



 

JULIO FELICIANO DE SOUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO Nº 26 DO STF E 

O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL NA TIPIFICAÇÃO DE CONDUTAS 

CRIMINOSAS:  

A POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NA FUNÇÃO TÍPICA DO 

LEGISLATIVO 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Curso de Direito da Universidade do Sul de 

Santa Catarina como requisito parcial à 

obtenção do título de Bacharel em Direito. 

 

 

Orientador: Prof. Cristiano de Souza Selig, Esp. 

 

 

Tubarão 

2020 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha esposa Inês, meus pais Jorge e 

Jucilene, e ao meu irmão Jonas, que são minhas 

raízes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Agora é hora de sair do vale escuro e desolado da segregação para o caminho 

iluminado da justiça racial.” Martin Luther King Jr. 



 

RESUMO 

O objetivo do presente trabalho é efetuar a análise da possibilidade de o Poder Judiciário 

interferir no Poder Legislativo para efetivar a criação de um tipo penal. Quanto ao método 

utilizado, trata-se do dedutivo, ao passo que no tipo de pesquisa, quanto ao nível, classifica-se 

como exploratória. Quanto à abordagem da pesquisa, sua categorização é qualitativa e, em 

relação ao procedimento, bibliográfica, notadamente na utilização de livros jurídicos, bem 

como legislação, jurisprudência e periódicos. O resultado obtido com esta pesquisa é que o 

sistema de freios e contrapesos (checks and balances) trazido pela doutrina é efetivo e de 

extrema necessidade para preservação de um Estado Democrático de Direito e para a 

manutenção da segurança jurídica, de modo que a decisão proferida na ADO nº 26 não viola o 

Princípio da Reserva Legal, mas apenas o relativiza para proteção de garantias fundamentais. 

Verificou-se, também, que o Poder Legislativo, de forma omissiva, deveria legislar para os 

cidadãos, todavia o faz em prol de interesses próprios, a fim de garantir uma futura candidatura, 

na grande maioria das vezes. Representam a maioria da população, contudo deixam a minoria 

à mercê da própria sorte ou dependentes de algum membro militante oprimido que, com muito 

esforço, conseguiu preservar as garantias que lhe foram concedidas. Constata-se que, no 

decorrer da história mundial, foram necessárias mortes, conflitos e coragem para que novos 

direitos fossem conquistados, fazendo, desse modo, com que o poder não estivesse apenas nas 

mãos do monarca. Isso nos mostra que o sistema tripartite, ainda que possua imperfeições, é o 

mais efetivo ao garantir direitos e preservar garantias, como ocorreu com o grupo LGBT que, 

por meio da ADO nº 26, conseguiu assegurar sua integridade física e psíquica, de modo que 

qualquer conduta homofóbica, a partir da decisão, ensejará na tipificação do crime de racismo, 

assim como acontece contra atos de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião 

ou procedência nacional. 

 

Palavras-chave: Racismo; Segurança jurídica; Poder Legislativo. 



 

ABSTRACT 

The objective of the present work is to analyze the possibility of the Judiciary to interfere in the 

Legislative to effect the creation of a criminal type. As for the method used, it is the deductive, 

whereas in the type of research, as for the level, it is classified as exploratory. As for the research 

approach, its categorization is qualitative and, in relation to the procedure, bibliographic, 

notably in the use of legal books, as well as legislation, jurisprudence and periodicals. The result 

obtained with this research is that the system of checks and balances (checks and balances) 

brought by the doctrine is effective and extremely necessary for the preservation of a 

Democratic State of Law and for the maintenance of legal security, so that the decision rendered 

in ADO nº 26 it does not violate the Principle of Legal Reserve, but only relativizes it to protect 

fundamental guarantees. It was also found that the Legislative Branch, in an omissive manner, 

should legislate for citizens, however it does so in the interests of its own interests, in order to 

guarantee a future candidacy, in most cases. They represent much of the population, yet they 

leave the minority to their own devices or dependent on an oppressed militant member who, 

with much effort, managed to preserve the guarantees granted to them. It appears that, 

throughout the history of the world, deaths, conflicts and courage were necessary for new rights 

to be conquered, thus making the power not only in the hands of the monarch. This shows us 

that the tripartite system, even though it has imperfections, is the most effective in guaranteeing 

rights and preserving guarantees, as happened with the LGBT group that, through ADO nº 26, 

managed to ensure their physical and mental integrity, so that any homophobic conduct, from 

the decision, will give rise to the typification of the crime of racism, as it happens against acts 

of discrimination or prejudice of race, color, ethnicity, religion or national origin. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como finalidade averiguar se a decisão proferida nos autos da 

Ação Direta de Constitucionalidade por Omissão nº 26 viola o Princípio da Reserva Legal, 

tendo em vista a criação de um tipo penal por intermédio desta ação judicial. 

 

1.1 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece em seu texto 

diversos direitos e garantias, sendo que estas servem para proteger aqueles. Os direitos podem 

ser considerados valores importantes em determinadas sociedades, enquanto as garantias, ainda 

que ligadas a esses valores, possuem aspecto instrumental. As garantias, de fato, são 

instrumentos para a efetivação de um direito substancial (NOVELINO, 2017, p. 397). 

A legalidade é garantia voltada à proteção de direitos fundamentais ligados a diversos 

valores, principalmente, à segurança jurídica. Conforme explica Novelino (2017, p. 398), a 

Constituição confere ao Legislativo a função basilar de elaborar leis, onde, por meio da vontade 

popular, o legislador limita o poder do Estado, evitando, assim, ações arbitrárias e abusos.  

Do mesmo modo, Beccaria (2012, p. 15) ao abordar as consequências dos princípios das 

leis expõe: 

 

[...] é que somente elas podem determinar a pena para crimes, e a autoridade para 

aplicar as leis penais só pode residir no legislador, que representa toda a sociedade, 

unida por um pacto social. Nenhum magistrado (que é parte da sociedade) pode, com 

justiça, infligir a qualquer outro membro da mesma sociedade penas não estabelecidas 

por lei.  

 

O Princípio da Legalidade é gênero da espécie reserva legal, uma vez que aquele é 

amplo, Silva (apud MORAES, 2017, p. 43) ensina “que a doutrina não raro confunde ou não 

distingue suficientemente o princípio da legalidade e o da reserva legal. O primeiro significa a 

submissão e o respeito à lei, ou a atuação dentro da esfera estabelecida pelo legislador.” 

Será criada a infração penal somente por meio de lei em sentido estrito, isto é, lei 

complementar ou lei ordinária aprovadas e sancionadas conforme o processo legislativo 

respetivo, com previsão constitucional e nos regimentos internos da Câmara e do Senado 

Federal (SANCHES, 2017, p. 85). O comando constitucional está presente no artigo 5º, inciso 

XXXIX: “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal” 

(BRASIL, 1988), e de mesmo modo no artigo 1º do Código Penal Brasileiro. Greco (2017, p. 

177) reforça o objetivo do Princípio da Reserva Legal:  
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O princípio da reserva legal não impõe somente a existência de lei anterior ao fato 

cometido pelo agente, definindo as infrações penais. Obriga, ainda, que no preceito 

primário do tipo penal incriminador haja uma definição precisa da conduta proibida 

ou imposta, sendo vedada, portanto, com base em tal princípio, a criação de tipos que 

contenham conceitos vagos ou imprecisos. A lei deve ser, por isso, taxativa. 

 

Dessa forma, observa-se a necessidade de lei específica, que amolda um verbo a uma 

conduta típica, prevendo com perfeição o crime para que seja aplicada sua devida sanção.  

Conforme se desenvolve um Estado Democrático de Direito, uma série de garantias 

serão vislumbradas, porém não estarão todas as hipóteses previstas, até mesmo pelo fato de as 

minorias dentro do Congresso Nacional não possuírem influência política para articular 

interesses de pequenos grupos, devendo o ofendido provocar o Poder Judiciário para que 

determinado abuso seja cessado ou impedido. 

Porém, há mandamento constitucional no artigo 5º para coibir quaisquer práticas 

decorrentes de preconceito, o inciso XLI da Constituição Federal aduz que “a lei punirá 

qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais” (BRASIL, 1988). O 

dispositivo traduz a intenção do constituinte em igualar socialmente todos os indivíduos por 

meio de um direito prestacional, de forma que, havendo omissão dos poderes públicos em 

adotar medidas constitucionalmente adequadas, a igualdade é diretamente ofendida, pois não 

atua para contribuir com a redução das desigualdades sociais (NOVELINO, 2017, p. 342). 

Conforme Mello Filho (2019, p. 105) ao fundamentar seu voto na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade de nº 26, esclareceu que regimes democráticos não podem conviver com 

práticas intolerantes, nem mesmo com comportamentos de ódio,  pois sua ideia é baseada no 

pluralismo e diversidade de visões de mundo, onde, dentro de um contexto social, haverá uma 

comunidade inclusiva, onde todos os cidadãos possam se sentir livres e protegidos contra 

qualquer ação decorrente do Estado ou de particulares que possam restringir o exercício de 

prerrogativas e liberdades constitucionais por motivo de orientação ou identidade de gênero.  

Desse modo, o problema a ser enfrentado está nos fundamentos da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão de nº 26 em relação ao Princípio da Reserva legal, pois 

estariam em conflito: o direito à vida, igualdade e segurança, perante a sociedade civil contra o 

Princípio da Reserva Legal. É cediço o entendimento de que é vedado o recurso à analogia in 

malam partem para a criação de crimes, e a obrigação de que no preceito primário do tipo penal 

haja a descrição específica da conduta imposta, não se admitindo conceitos vagos ou imprecisos 

(GRECO, 2017, p. 147). Por isso, observa-se a necessidade de tomada de medidas urgentes 

para sanar a violação de Direitos Humanos no Brasil decorrente de homicídios e outros crimes 

contra a vida, liberdade e integridade cometidos contra vítimas do grupo LGBT.  
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Dessa forma, o problema a ser tratado na ADO nº 26 é a decisão de criminalizar 

especificamente a homofobia e a transfobia, por meio de decisão judicial aplicando-se a Lei nº 

7.716/89 (Lei Antirracismo) com interpretação conforme a Constituição, e determinar que o 

Poder Legislativo implemente legislação para proteção dos integrantes do grupo LGBT.  

Por fim, a presente monografia jurídica terá ênfase na apreciação dos fundamentos 

utilizados pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente os argumentos do voto 

vencedor, tendo em vista a relevância da decisão, inovação jurisprudencial do Tribunal 

Constitucional brasileiro e sua suposta interferência no Poder Legislativo. 

 

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 26 viola o Princípio 

da Reserva Legal? 

 

1.3  DEFINIÇÃO DOS CONCEITOS OPERACIONAIS 

 

Para maior compreensão acerca do tema, serão definidas as conceituações de termos 

que estarão presentes devido sua importância na pesquisa. Torna-se imprescindível a definição 

de termos variáveis para a delimitação do tema, conforme Marcomim e Leonel (2015, p. 36) “é 

necessário definir as variáveis teóricas em termos de variáveis empíricas. O processo lógico de 

operacionalização de uma variável requer primeiramente a definição teórica da variável”. Dessa 

maneira, temos: 

Tipificação de condutas criminosas: uma conduta criminosa, isto é, um crime, deve ser 

criado por meio de lei (complementar ou lei ordinária) como já foi observado. Para sua 

adequação à conduta praticada, o operador do direito elabora o juízo de tipicidade, promovendo 

a conexão entre o fato e o modelo disposto na legislação penal (NUCCI, 2019, p. 362). 

A interferência do Poder Judiciário na função típica do Legislativo: a Constituição 

Federal de 1988 atribuiu as funções estatais de soberania aos três Poderes de Estado, sendo eles 

o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Por mais que haja essa ideia de tripartição de 

poderes, Moraes (2019, p. 435) afirma que “o Estado democrático de direito assenta-se na ideia 

de unidade, como bem disse Rousseau, o poder soberano é uno e indivisível”. Porém, cumpre 

observar que houve tal divisão de atribuições para que cada Poder fosse responsável por 

executá-las, sendo o Poder Legislativo incumbido da função de elaborar leis.  
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A atividade legislativa submete-se ao princípio da tipicidade dos atos legislativos, que 

indica a espécie taxativa prevista na Constituição Federal quanto as espécies normativas 

elencadas. Também deve observância ao princípio da indelegabilidade da função legislativa, 

que indica a impossibilidade da transferência da legislação ordinária para outro Poder do Estado 

(MORAES, 2017 p. 488).  

Ao fundamentar seu voto, Mello Filho (2019, p. 151)  afirma que o Supremo Tribunal 

Federal ao suprir as omissões inconstitucionais dos órgãos estatais cumpre seu dever de 

guardião da Constituição da República ao atender um pedido com respaldo em sofrimentos 

causados por abusos, preconceito, violência e arbítrio, não havendo dessa forma qualquer gesto 

de interferência por parte do Supremo Tribunal Federal nos demais Poderes da República. 

Deste modo, percebe-se a incompatibilidade entre a necessidade de lei para punição 

penal de uma conduta e a possibilidade de um dos Poderes do Estado interferir no outro quanto 

a adoção de medidas para proteção às afrontas discriminatórias. Torna-se essencial a definição 

de ambos os conceitos para maior contextualização. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O interesse pela elaboração do presente trabalho teve início com o estudo aprofundado 

do Direito Penal e Constitucional, uma vez que se esteve acompanhando as principais decisões 

oriundas do STF. Quando o Direito Penal é explorado, é evidente a demonstração de que as 

infrações penais servem para coibir práticas contrárias ao objetivo da sociedade, e como já visto, 

o aplicador da lei deve fiel observância aos princípios sedimentados no ordenamento jurídico, 

sobretudo, os que possuem caráter constitucional. A não obediência de princípios norteadores 

do direito pode causar certa instabilidade no entendimento jurisprudencial, ao qual se deve 

extremo cuidado. 

Ademais, nas pesquisas científicas relacionadas ao tema proposto efetuadas na base de 

dados da BDTD, ao utilizar os filtros “homofobia” e “criminalização”, foram encontrados 11 

resultados conexos, porém em nenhum deles foi abordada a ADO n. 26 do STF, principalmente 

devido a atualidade da decisão. Ao buscar com os mesmos filtros no Repositório de 

Monografias da Unisul, foram encontrados 16 trabalhos, mas apenas um realizado por Shultz 

(2016) teve como objeto pesquisa com temática semelhante, intitulado de “A criminalização 

dos atos discriminatórios contra a diversidade sexual e transgeneridades à luz do princípio da 

dignidade humana”. Demonstrando que os parâmetros até então pesquisados são amplos, não 
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havendo pesquisa direcionada especificamente à Ação Direta de Inconstitucionalidade por 

Omissão nº 26 do Supremo Tribunal Federal. 

O presente trabalho justifica-se, principalmente, em função da relevância para o meio 

acadêmico e profissional, pois abordará um entendimento recente, onde princípios 

fundamentais são confrontados. Ademais, é de suma importância o debate por conta do 

crescente ativismo judicial direcionado à efetivação de direitos e garantias constitucionais, fato 

diretamente relacionado ao sistema de freios e contrapesos de Montesquieu, que estabelece para 

o judiciário, de acordo com Bonavides (2000, p. 179) a função legislativa limitada a 

determinação de sua jurisdição, fixação de despesas, majoração de vencimentos e sua 

organização.  

Para a comunidade o presente projeto possui grande importância em razão do que está 

em discussão na ADO nº 26, um objetivo maior, consagrado no artigo 3º da  Constituição da 

República Federativa do Brasil: a erradicação das desigualdades sociais, promoção do bem de 

todos sem qualquer tipo de discriminação e a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária (BRASIL, 1988). 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

De forma a descrever os objetivos inerentes ao presente trabalho de pesquisa jurídica, 

dividiu-se em duas espécies, uma tratando o tema de modo amplo, e outra minuciando, 

conforme observa-se: 

 

1.5.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a possibilidade de o Poder Judiciário interferir no Poder Legislativo para a 

efetivar a criação de um tipo penal. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Examinar a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 26 do STF, discorrer 

sobre o controle abstrato de inconstitucionalidade, bem como apresentar a ordem descumprida 

em relação à norma constitucional de eficácia limitada e o resultado do julgamento da ADO nº 

26, com direcionamento ao voto vencedor. 
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Explicar acerca do Princípio da Reserva Legal, seus desdobramentos históricos, 

conceitos e considerações, seu reconhecimento no âmbito do Direito Constitucional e Penal, 

explorando o princípio na jurisprudência do STF. 

Mostrar a possível interferência do Poder Judiciário no Poder Legislativo, abordando 

suas funções típicas e observar a criação da conduta em ofensa a reserva legal diante da 

possibilidade de criação de um tipo penal judicial. 

 

1.6 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O delineamento da pesquisa é onde o planejamento de estudos se formará, as estratégias 

concernentes à elaboração da pesquisa serão demonstradas, bem como sua tipologia 

(MARCOMIM; LEONEL, 2015, p. 36). Do mesmo modo, é aqui que o pesquisador define 

métodos compostos destinados à captação da complexidade do problema, respondendo aos 

interessados o questionamento proposto (GIL, 2018, p. 153). 

 

1.6.1 CARACTERIZAÇÃO BÁSICA 

 

A classificação da presente pesquisa, quanto ao nível é de natureza exploratória, uma 

vez que sua principal característica é aproximar o pesquisador do tema a ser abordado, de forma 

a familiarizar-se. Por tratar de questões básicas, na maioria das vezes, faz com que se obtenha 

uma melhor condição de dominar o problema e apresentar suposições de resposta. Por tratar-se 

de um trabalho cuja linha de pesquisa é justiça e sociedade, tema esse dinâmico e de uma 

complexidade especial, tendo em vista seu desdobramento e impacto social, exige uma 

abordagem inicial, para que o problema seja tratado de forma a se desenvolver em próximas 

pesquisas (MARCOMIM; LEONEL, 2015).  

Quanto a abordagem de pesquisa, sua categorização é qualitativa, uma vez que serão 

buscados os fundamentos utilizados na decisão objeto do presente estudo (Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão nº 26 do Supremo Tribunal Federal), inclusive tratando da 

análise principiológica e debate doutrinário sobre o tema. Serão utilizadas estruturas 

interpretativas e teóricas aptas a informar o estudo dor problemas propostos na pesquisa, 

abordando o sentido atribuído a um problema social ou humano (CRESWELL, 2014). 

No que concerne a coleta de dados, serão utilizados os métodos bibliográficos e 

documental, utilizando conteúdos doutrinários e teóricos, analisando-os e buscando aspectos 

relacionados ao tema. Juntamente com o acórdão em questão, também serão buscadas outras 
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decisões para estudo dos fundamentos correlacionados ao Princípio da Legalidade e Reserva 

Legal. 

Dito isso, o presente trabalho será elaborado por meio de estudo de caso, que conforme 

ensina Gil (2018) “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos casos, de maneira 

que permita seu amplo e detalhado conhecimento; tarefa praticamente impossível mediante 

outros delineamentos já considerados”. Amolda-se, dessa forma, com o objeto da presente 

pesquisa: o acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão de nº 26 

do Supremo Tribunal Federal. 

 

1.7 ESTRUTURAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

A presente pesquisa está dividida em três capítulos, além da introdução. 

O segundo capítulo trata da apresentação da ADO nº 26 do STF, bem como a ferramenta 

de controle abstrato de constitucionalidade, as normas de eficácia limitada, seus 

desdobramentos e a ordem descumprida pelo legislador, por fim, expõe o resultado da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade por Omissão com análise do voto vencedor.  

O terceiro capítulo versa sobre o princípio da reserva legal, seus desdobramentos, 

conceitos e considerações, também será explorado todo o aparato histórico e o princípio na 

jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 

O quarto capítulo versa sobre a possível interferência do Poder Judiciário no Poder 

Legislativo, fazendo a distinção entre suas funções típicas e auferindo a possibilidade 

constitucional de ingerências entre os poderes. Ao final, disporá sobre a possível criação da 

conduta criminosa em ofensa a reserva legal e o tipo penal judicial criado pelo Supremo 

Tribunal Federal. 
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2 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO Nº 26 – 

STF 

 

Neste capítulo, será abordado acerca da iniciativa da ação, seus fundamentos, objeto, e 

motivação para propositura como forma de contextualizar a discussão sequente. Além disso, 

será desenvolvida explicação acerca do sistema de controle de constitucionalidade brasileiro, 

mais especificamente, o controle abstrato de constitucionalidade, como garantia de direitos na 

sociedade. Ainda, serão tratadas as normas objeto da ADO nº 26: as de eficácia limitada, bem 

como a ordem constitucional descumprida pelo legislador federal.  Por fim, a discussão, nesse 

particular, encerra-se com a apreciação do resultado da ADO nº 26 e posterior análise do voto 

vencedor. 

 

2.1 DA INICIATIVA DA ADO Nº 26 E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

A iniciativa de propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão de nº 26 

adveio de um partido político chamado Partido Popular Socialista – PPS, atualmente 

denominado como Cidadania (2019, p. 1), que conforme a redação de seu Estatuto no art. 3º é 

um partido que: 

 

[...] defende o Estado laico e se dedica a promover igualdade de oportunidades para 

todos os que residem no Brasil, independentemente da nacionalidade, a combater as 

diferentes formas de preconceito e discriminação, afirmando o compromisso com a 

participação cidadã de todos os segmentos da sociedade, incluindo mulheres, negros, 

indígenas, LGBTI+, pessoas com deficiência, idosos e jovens. 

 

Dessa forma pode-se observar dentro de seus preceitos institucionais o intuito de 

estabelecer uma democracia participativa e pluralista, elementos estes presentes nos objetivos 

da República Federativa do Brasil, destacado no art. 3º: 

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988). 

 

O que permite um partido político possuir legitimidade para ajuizamento de ação direta 

de inconstitucionalidade é sua conexão com os direitos políticos, direitos estes fundamentais. 

Localizados na Constituição Federal de 1988, em seu Título II denominado “Dos direitos e 
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Garantias Fundamentais”, o capítulo IV dispõe acerca dos direitos políticos e o capítulo V sobre 

os partidos políticos. Da mesma forma, o art. 60, §4º da Carta Maior ao tratar das emendas 

constitucionais, elenca algumas matérias das quais não poderão ser objeto de deliberação com 

o intuito de aboli-las, veja-se: 

 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

 

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

[...] 

II - o voto direto, secreto, universal e periódico (BRASIL, 1988). 

  

Por isso, verifica-se que além de ser um direito fundamental previsto na Constituição 

Federal, está elencado da mesma forma, e explicitamente, como cláusula pétrea, isto é, a 

impossibilidade da criação de emenda constitucional com o objetivo de restringir o direito ao 

voto.  

Alexandre de Moraes (2018, p. 68-69) aduz que “modernamente, a doutrina apresenta-

nos a classificação de direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira gerações, baseando-

se na ordem histórica cronológica em que passaram a ser constitucionalmente reconhecidos”, 

sendo que os direitos de primeira geração são os direitos e garantias individuais e políticos 

clássicos, isto é, liberdades públicas, surgidos institucionalmente a partir da Magna Charta. 

Tais direitos, pautados como alicerce do Estado, são essenciais para caracterização da 

demonstração da titularidade da res publica, conforme preleciona Ataliba (1986, p. 2), “isto 

está estampado nos textos constitucionais e gravado indelevelmente na consciência cívica dos 

cidadãos, como algo de sagrado (“todo poder emana do povo e em seu nome é exercido” – art. 

1, §1º)”. Ainda que a redação seja da Constituição de 1969, esta já carregava traços da Bill of 

Rights, limitando o poder estatal, bem como reproduzido no art. 1º, parágrafo único da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

De acordo com as linhas iniciais do voto do Ministro Alexandre de Moraes (2019, p. 1), 

a ADO nº 26 possui como objeto,  

 

obter a criminalização específica de todas as formas de homofobia e transfobia, 

especialmente (as não exclusivamente) das ofensas (individuais e coletivas), dos 

homicídios, das agressões e discriminações motivadas pela orientação sexual e/ou 

identidade de gênero, real ou suposta, da vítima, por ser isto (a criminalização 

específica) ou subsidiariamente, às discriminações atentatórias a direitos e liberdades 

fundamentais (art. 5º XLI) ou, ainda, subsidiariamente, ao princípio da 

proporcionalidade na acepção de proibição de proteção deficiente (art. 5º, LIV, da 

CF/88) 

 

Dentre os pedidos, tem-se: o reconhecimento da homofobia e da transfobia no conceito 

ontológico-constitucional de racismo, sendo dessa forma, enquadrada no mandamento 
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constitucional do art. 5º, inciso XLII da CF/88; a declaração da mora inconstitucional do 

Congresso Nacional com a fixação de prazo razoável para que aprove legislação 

criminalizadora de todas as formas de homofobia e transfobia; e, caso transcorrido o prazo 

determinado pelo Supremo Tribunal Federal, que fosse fixada a responsabilidade civil do 

Estado determinando a indenização de todas as vítimas de todas as formas de homofobia e 

transfobia. 

A principal motivação para ajuizamento da presente ação direta de inconstitucionalidade 

por omissão, é a ausência de previsão legal ou menção em qualquer dispositivo de forma 

expressa de punir, de forma razoável, a prática de crimes com motivação discriminatória, 

especificamente a discriminação dos homossexuais, transexuais e afins. 

Desse modo, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão nº 26 foi ajuizada para 

assegurar um direito de minorias, grupo social amparado por políticas públicas de Direitos 

Humanos, mas que ainda sofre, até mesmo com a criminalização de suas escolhas, fatores esses 

inalcançáveis pelo direito penal. Oliva (2012, p. 5) diz que: 

 

Em 2012, 78 países continuam a criminalizar o ato sexual consentido entre adultos do 

mesmo sexo, sendo que em cinco deles – e em parte de outros dois – aplica-se a pena 

de morte como forma de sanção. Somando-se esse número – já bastante significativo 

– ao dos países que não perseguem oficialmente as minorias sexuais, sem, contudo, 

garantir a sua proteção, é possível estimar o grau de violação dos direitos humanos 

dos indivíduos LGBTT em escala mundial. Em situações extremas, a violência 

generalizada perpetrada contra as minorias sexuais tem por objetivo a “limpeza 

social”, a qual, analogamente à limpeza étnica, constitui a tentativa de eliminar 

sistematicamente um grupo determinado de pessoas de um dado território. 

 

A medida judicial não se restringe à um membro do grupo LGBT, mas estende-se a 

todos por possuir caráter abstrato, diante de uma omissão do Estado frente aos direitos e 

garantias fundamentais, diferente do controle difuso de inconstitucionalidade, que se dá por 

meio de um litígio entre duas ou mais partes.  

A lide, conforme Carnelutti (2017, p. 26), é um desacordo, pautado sobre um conflito 

de interesses, uma pretensão resistida, “se satisfazer o interesse de um, fica-se sem satisfazer o 

interesse do outro e vice-versa”. A finalidade do controle de constitucionalidade, afirma 

Pizzorusso (1984, p. 238 apud MORAES, 2018, p. 972) é a proteção dos direitos fundamentais, 

cabendo ao Poder Judiciário no controle difuso, manifestar-se sobre questão prévia, por meio 

de exceção, e não sobre o objeto principal da lide. Nesta via, ensina Moraes (2018, p. 983) “o 

que é outorgado ao interessado é obter a declaração de inconstitucionalidade somente para 

efeito de isentá-lo, no caso concreto, do cumprimento da lei ou ato, produzidos em desacordo 

com a Lei Maior”.  
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No controle abstrato de inconstitucionalidade, isto é, o controle exercido pela via 

principal, de acordo com Barroso (2017, p. 182) “é pela qual algumas pessoas, órgãos ou 

entidades, constantes do art. 103 da Constituição Federal, podem propor uma ação direta 

perante o Supremo Tribunal Federal, na qual se discutirá a constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade, em tese, de determinada lei ou ato normativo.  

Por isso a importância do estudo do controle abstrato de inconstitucionalidade, uma vez 

que os efeitos dela decorrentes são erga omnes, ou seja, aplicáveis a todos. Ademais, afirmam 

Mendes, Coelho e Branco (2009, p. 1169) que as decisões emanadas pelo Supremo Tribunal 

Federal, são dotadas de efeito vinculante, e não se limitam à parte dispositiva, mas se estendem 

a todos os fundamentos categóricos da sentença. 

 

2.2 CONTROLE ABSTRATO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADO  

 

Inicialmente, cumpre abordar no presente trabalho, a ideia central do controle de 

constitucionalidade. Moraes (2018, p. 973) ao tratar do assunto, esclarece que o conceito de 

controle de constitucionalidade está conectado à Supremacia da Constituição em relação ao 

ordenamento jurídico brasileiro, bem como à rigidez constitucional e proteção dos direitos 

fundamentais.  

Ainda, de forma didática, Novelino (2017, p. 172) expõe que o controle de 

constitucionalidade das leis e atos normativos se realiza de diversas formas, por órgãos diversos 

e em momentos distintos, por isso recebe algumas classificações.  

Quanto ao momento, temos o controle preventivo e repressivo, sendo o último 

conhecido como o típico, tendo em vista o seu objetivo principal: a manutenção de uma lei ou 

ato normativo elaborado por um dos poderes do Estado que passa a ser analisado por outro, 

destacando a importância do sistema de freios e contrapesos. Por isso, Silva (2014, p. 112) aduz 

que existem interferências que visam o estabelecimento desse sistema, em “busca do equilíbrio 

necessário à realização do bem da coletividade e indispensável para evitar o arbítrio e o 

desmando de um em detrimento do outro e especialmente dos governados”. Quanto à natureza 

do órgão divide-se também em dois: político e jurisdicional, sendo o primeiro exercido pelo 

Poder Executivo e Legislativo, e o último pelo Poder Judiciário. 

O controle jurisdicional, é utilizado unicamente no controle repressivo de 

inconstitucionalidade, exceto na hipótese de Mandado de Segurança impetrado no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal por parlamentar no exercício de seu mandato, visando direito líquido 
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e certo quanto ao processo legislativo constitucional, conforme observa-se na ementa do 

Mandado de Segurança nº 24.667: 

 

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE 

PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE PROJETO DE 

LEI. INVIABILIDADE. 1. Não se admite, no sistema brasileiro, o controle 

jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de lei (controle preventivo de 

normas em curso de formação). O que a jurisprudência do STF tem admitido, como 

exceção, é “a legitimidade do parlamentar - e somente do parlamentar - para impetrar 

mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de 

aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições 

constitucionais que disciplinam o processo legislativo (BRASIL, 2003a). 

 

 A impetração de Mandado de Segurança nesse caso, serve para preservar aspectos 

formais de constitucionalidade, pois “a inconstitucionalidade formal propriamente dita procede 

da violação de norma constitucional referente ao processo legislativo” (NOVELINO, 2017, p. 

169).  

Dentro dos requisitos formais, há a divisão nos aspectos subjetivo e objetivo. Moraes 

(2018, p. 975) expõe que a inconstitucionalidade formal subjetiva é referente à fase inicial do 

processo legislativo, isto é, decorre da inobservância da atribuição de legitimidade para 

iniciativa legislativa em relação à determinado assunto; já a inconstitucionalidade objetiva está 

ligada às outras fases do processo legislativo: a constitutiva e complementar. Desse modo, 

qualquer espécie normativa deverá respeitar o trâmite constitucional previsto na Constituição 

Federal nos artigos 60 a 69 sob pena de inconstitucionalidade formal objetiva ou subjetiva. 

Além da inconstitucionalidade formal, há também a inconstitucionalidade material, que 

conforme Lépore (2016, p. 556) “afeta o conteúdo substantivo das normas constitucionais”, 

ideia complementada por Novelino (2017, p. 169) em sua obra, onde explica que tal 

inconstitucionalidade ocorre quando a lei ou ato normativo contraria normas constitucionais 

que definem direitos ou deveres, violando o princípio da unidade do ordenamento jurídico. 

Dessa forma, entende-se que a inconstitucionalidade material quando existente, está 

incorporada em lei ou ato normativo completamente incompatível com a Constituição, devendo 

ser retirado do ordenamento jurídico, parcial ou totalmente. 

Por fim, ao tratar de controle de constitucionalidade, é necessário atenção para a última 

e principal classificação: controle abstrato de inconstitucionalidade, ou controle concentrado. 

O controle abstrato “recebe tal denominação pelo fato de “concentrar-se” em um único tribunal” 

(LENZA, 2012, p. 122), é exercido de modo direto no Supremo Tribunal Federal, órgão 

responsável pela guarda da constituição. 

O controle abstrato, surgiu na Constituição de 1920 da Áustria, e teve como principal 

idealizador Hans Kelsen. Essa modalidade de controle é realizada em abstrato, e possui como 
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pedido principal a constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Não há litígio conforme 

discorrido anteriormente, não há pretensão resistida, afirma Masson (2016, p. 1090). Do mesmo 

modo, Moraes (2000, p. 22) explica que na constituição austríaca foi onde surgiu, de forma 

inédita, o Tribunal Constitucional, diferente dos Estados Unidos, que pretendia apenas a 

solução dos casos concretos. A partir de então, foi possível atacar diretamente e anular lei ou 

ato normativo genérico conflitante com as normas constitucionais. 

No Brasil, adota-se um sistema misto com a união do controle difuso de 

inconstitucionalidade (SILVA, 2013, p. 564), utilizado no caso concreto, a todo litígio que 

possui como pedido incidental e não principal, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato 

normativo. O controle concentrado de inconstitucionalidade abarca a ação direta de 

inconstitucionalidade e a ação declaratória de inconstitucionalidade, exercido tão somente pelo 

Supremo Tribunal Federal, a “decisão proveniente desse processo possui eficácia erga omnes, 

ou seja, efeitos que se opõem a todos (MASSON, 2016, p. 1091). Ademais, Mendes, Coelho e 

Branco (2009, p. 1152) explicam que: 

 

A ampla legitimação, a presteza e a celeridade processual do modelo abstrato, dotado 

inclusive da possibilidade de suspender imediatamente a eficácia do ato normativo 

questionado, mediante pedido de cautelar, fazem com que as grandes questões 

constitucionais sejam solvidas, na sua maioria, mediante utilização da ação direta, 

típico instrumento do controle concentrado. 

 

De todo modo, ainda tratando da ação direta de inconstitucionalidade, cujo objeto é 

destinado a atacar lei ou ato normativo incompatível com a constituição de um Estado para 

assegurar sua supremacia, tem-se a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que possui 

como objeto uma omissão legislativa. 

A ADO é de fato o caminho contrário ao do que é tratado na ação direta de 

inconstitucionalidade: enquanto uma é destinada a combater lei ou ato normativo já existente, 

a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é proposta para impugnar ato omissivo do 

legislativo. Conforme Novelino (2017, p. 232), “esta ocorre quando o Poder Público deixa de 

atuar da forma exigida por uma norma da constituição cuja plena efetividade dependa de medida 

integradora de seus comandos”.  

Assegura Mendes, Coelho e Branco (2009, p. 1215), que a omissão legislativa não resta 

configurada apenas quando não há norma elaborada pelo órgão legiferante, mas também 

quando o faz de maneira incompleta. Dessa forma, ainda que parcialmente, poderá ocorrer 

hipótese sujeita a ação direta de inconstitucionalidade por omissão em razão de lei ou ato 

normativo que descumpre comando constitucional.  
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No presente caso, a omissão legislativa é parcial, uma vez que os dispositivos atacados 

(artigo 4º, VIII e artigo 5º, XLII) já possui lei editada, por ser o comando constitucional uma 

norma de eficácia limitada. Esta classificação foi explorada por Meirelles Teixeira e 

aperfeiçoada por José Afonso da Silva, e conforme Barroso (2017, p. 132) são normas 

definidoras de princípios programáticos, em geral dependem de integração infraconstitucional 

para o surgimento de seus efeitos. 

A lei nº 7.716/89 define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, foi a Lei 

Complementar responsável por atribuir complementação à normatização constituinte e 

satisfazer a vontade do Poder Originário.  

Entretanto, o legislador ao selecionar os bens jurídicos tutelados pela norma, não 

observou todas as modalidades de preconceito existentes na sociedade de 1989, foi falho e 

restritivo ao punir apenas algumas modalidades de discriminação ou preconceito, conforme 

observa-se no artigo 1º da Lei 7.716/89: “Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes 

resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência 

nacional” (BRASIL, 1989). 

Conforme expõe Habib (2014, p. 150), “o legislador não inseriu outras formas de 

discriminação, como sexual, idade, filosófica, política ou preferência esportiva”. Sendo dessa 

forma, atípica qualquer conduta que atente contra esses bens jurídicos, pois não estão previstos 

esses motivos na lei de racismo. 

 

2.3 NORMAS CONSTITUCIONAIS DE EFICÁCIA LIMITADA: A ORDEM 

DESCUMPRIDA 

 

A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu texto, que determinados dispositivos 

somente terão eficácia a partir da edição da norma pelo Poder Legislativo. De mesmo modo, 

também impõe normas que possuem eficácia desde logo, não necessitando de qualquer 

regulamentação. Por outro lado, existem normas constitucionais que podem ser restringidas por 

legislação posterior. 

Todas essas três modalidades possuem perspectivas distintas quanto a sua 

aplicabilidade, e vários autores discorrem sobre o tema. As normas constitucionais de eficácia 

plena independem de legislação posterior para sua operatividade, a partir da entrada em vigor 

da Constituição, possui aplicabilidade direta e imediata; as normas de eficácia contida, embora 

possuam aplicabilidade direta e imediata, ficará subordinada à discricionariedade do 

Legislativo, podendo ser aplicada integralmente ou não; contudo, as normas de eficácia 
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limitada, são normas com aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, elas asseguram um 

direito, porém ao legislador ordinário foi deixada a tarefa de complementar a normatividade 

essencial ao exercício pleno do direito (BARROSO, 2017; MASSON, 2016; NOVELINO, 

2017). 

Antes mesmo da Constituição Federal de 1988, já havia previsão legal, de acordo 

com a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial 

promulgada por intermédio do Decreto nº 65.810/69, a Lei 7.437/85. 

Essa legislação previu a inclusão “entre as contravenções penais a prática de atos 

resultantes de preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil, dando nova redação à Lei 

nº 1.390, de 3 de julho de 1951 - Lei Afonso Arinos (BRASIL, 1985)”. Porém a reprimenda da 

norma prevê pena máxima de 3 meses de prisão simples, prisão esta branda e de pouca utilidade 

prática quando visto sob a ótica do sistema penitenciário brasileiro, dispõe o artigo 6º da Lei de 

Contravenções Penais: 

 

 Art. 6º A pena de prisão simples deve ser cumprida, sem rigor penitenciário, em 

estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, em regime semi-aberto 

ou aberto. 

 

§ 1º O condenado a pena de prisão simples fica sempre separado dos condenados a 

pena de reclusão ou de detenção (BRASIL, 1941). 

 
Considerando seu § 1º, dada a desorganização carcerária onde já era evidente a 

ausência de separação dos presos, conforme explica Chies (2004) em estudo elaborado em cima 

dos relatórios de Fernando Salla, desde a independência do Brasil isso já era uma realidade. 

 

A análise de Salla, com referência aos relatórios, apresenta-nos o quadro de um 

encarceramento já, então, permeado por precariedades que ainda nos são atuais, ou 

seja, a deterioração e a insalubridade das instalações; a aglomeração excessiva, a 

mistura indistinta de categorias de transgressores, assim como a inadequação de um 

único prédio abrigar ambos os sexos; a carência alimentar, o poder arbitrário dos 

carcereiros e a omissão das autoridades judiciais em visitar os estabelecimentos, 

também são pontos freqüentes no contexto analisado. 

 

Seria praticamente impossível atingir o objetivo da pena, ou seja, evitar que outro 

crime aconteça, cessando os danos à sociedade e impedindo que outro criminoso cause mais 

danos à sociedade (BECCARIA, 2012, p. 37).  

Todo crime e sua punição, na fala de Beccaria (2012, p. 37) “devem causar a mais 

forte e duradoura impressão na mente de outros, com o mínimo tormento ao corpo do 

criminoso”. Portanto, não seria possível em meio ao caos nas prisões, a ressocialização dos 

agentes que cometessem tais crimes, de modo que o ambiente seria propício ao incentivo à 

prática de outras condutas delitivas após o cumprimento da pena. 
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Promulgada a Constituição Federal em 1988, com o comando disposto no artigo 5º, 

inciso LXII, seria inevitável a edição de lei mais gravosa quanto aos crimes de racismo, uma 

vez que previu, de forma expressa, sua imprescritibilidade e inafiançabilidade, bem como sua 

sujeição à pena de reclusão. 

Entretanto, mesmo com a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Racial, o legislador ordinário ao redigir a lei, pautou-se apenas sob a 

ótica das 4 modalidades já observadas (raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional). 

Deveria aqui ser elaborado estudo mais eficiente da norma e sua adequação no ordenamento 

jurídico-penal, de modo a abarcar toda e qualquer forma de conduta discriminatória, uma vez 

que no delito disposto no artigo 140 § 3º do Código Penal já houve este equívoco, punindo a 

conduta nos mesmos termos, porém, com a finalidade de atingir a honra subjetiva da vítima, 

segue julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 

Não se confunde a injúria racial ou preconceituosa (art. 140, § 3º do Código Penal) 

com os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça e cor, definidos e 

punidos pela Lei nº 7.716/1989: enquanto aquela é a ofensa à honra subjetiva 

relacionada com a raça ou a cor, a nota distintiva dos crimes de racismo consta da 

prática de atos de segregação, que visam a impedir ou obstar a alguém, por amor dos 

acidentes de sua cor ou etnia, o acesso aos bens da vida, ou o livre exercício de seus 

direitos (BRASIL, 2007b). 

 

Por isso, torna-se dificultosa a aplicação da lei 7.716/89 em relação aos membros do 

grupo LGBT, por ausência de previsão expressa e iminente violação ao Princípio da Reserva 

Legal. Santos (2015) expõe que “o racismo é compreendido como discriminação a qual tem 

como objeto um grupo inteiro de pessoas”, dessa forma, entende-se que ainda naquela época, 

seria possível vislumbrar não só a criminalização do racismo ligado à raça ou cor, que estava 

muito evidente, mas também ao racismo relacionado às pessoas do grupo LGBT. 

Porém, pautado sob o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, da igualdade, bem 

como atendendo o disposto no comando constitucional destinado a assegurar as garantias e 

direitos fundamentais, verifica-se que não há óbice para interpretação conforme à Constituição. 

Greco (2016, p. 92) explica que deverá o julgador aferir se a norma atende o princípio da 

proporcionalidade, comparando-a com os demais tipos penais, para que seja buscado a 

preservação de igualdade de tratamento ao sujeito passivo. 

Por fim, obtém-se do desfecho voltado à ADO nº 26, que fora aplicada interpretação 

conforme em sede de controle abstrato de constitucionalidade, para assegurar a aplicação da 

Lei 7.716/89 contra atos homofóbicos, tendo em vista o descumprimento do Poder Legislativo 

em relação à previsão constitucional. Até que seja editada nova lei com o fim de assegurar 
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expressamente os direitos fundamentais do grupo LGBT, estarão protegidos em razão de 

decisão vinculante com eficácia erga omnes. 

 

2.4 RESULTADO DO JULGAMENTO DA ADO. ANÁLISE DO VOTO VENCEDOR 

 

O julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 26 do STF teve 

como resultado, o acolhimento do voto do relator do processo, Ministro Celso de Melo. De 

forma preliminar, a fim de pontuar constatações iniciais, o relator esclareceu que o intuito da 

ADO nº 26 é proteger vítimas de atos de homofobia e transfobia, com base no precedente HC 

82.424/RS. 

O Habeas Corpus nº 82.424 considerou racismo a conduta de Siegfried Ellwanger 

Castan, que acabou por ofender judeus por meio de livro de sua autoria que negava o 

holocausto. No caso, os impetrantes defenderam o argumento de que judeus não seriam uma 

raça, logo, requereram o afastamento da imprescritibilidade do delito disposto no art. 20, caput 

da Lei 7.716/89. Segue o teor da ementa do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que 

indeferiu o habeas corpus: 

 

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE RACISMO. EDIÇÃO E VENDA 

DE LIVROS FAZENDO APOLOGIA DE IDEIA PRECONCEITUOSAS E 

DISCRIMINATÓRIAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA 

IMPRESCRITIBILIDADE DO DELITO. CONSIDERAÇÕES ACERCA DE SE 

TRATAR DE PRÁTICA DE RACISMO, OU NÃO. ARGUMENTO DE QUE OS 

JUDEUS NÃO SERIAM RAÇA. SENTIDO DO TERMO E DAS AFIRMAÇÕES 

FEITAS NO ACÓRDÃO. IMPROPRIEDADE DO WRIT. LEGALIDADE DA 

CONDENAÇÃO POR CRIME CONTRA A COMUNIDADE JUDAICA. 

RACISMO QUE NÃO PODE SER ABSTRAÍDO. PRÁTICA, INCITAÇÃO E 

INDUZIMENTO QUE NÃO DEVEM SER DIFERENCIADOS PARA FINS DE 

CARACTERIAÇÃO DO DELITO DE RACISMO. CRIME FORMAL. 

IMPRESCRITIBILIDADE QUE NÃO PODE SER AFASTADA. ORDEM 

DENEGADA (BRASIL, 2003).  

 

Diante da não concessão da ordem, houve nova análise pelo Supremo Tribunal Federal, 

por meio de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Nas alegações do advogado 

impetrante, argumentou no sentido de que não haveria raça judaica, pois a discriminação em 

face desse grupo não possuiria conotação racial. 

A decisão pautou-se sob conceitos antropológicos de racismo, pois não há de forma 

expressa o conceito de racismo no texto constitucional, apenas está demonstrado na Carta 

Magna que o racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, nada além disso.  

Para o julgamento do feito, buscou-se os argumentos utilizados na justificação da 

Assembleia Constituinte para inclusão do artigo 5º, inciso XLII, da Constituição, e o que se 
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pôde concluir com a fala de OLIVEIRA (apud LACERDA et al. 2018, p. 38), militante do 

movimento negro no Brasil, é que: 

 

Passados praticamente cem anos da data da abolição, ainda não se completou a 

revolução política deflagrada e iniciada em 1888. Pois impera no País diferentes 

formas de discriminação racial, velada ou ostensiva, que afetam mais da metade da 

população brasileira constituída de negros ou descendentes de negros, privados do 

exercício da cidadania em sua plenitude. Como a prática do racismo equivale à 

decretação de morte civil, urge transformá-lo em crime. 

 

Dessa forma, pode-se extrair que a intenção principal era a de punir atos de racismo 

naquela época, era para evitar a desigualdade existente entre negros e brancos diante do período 

vivido durante a escravidão, o que levou o crime de racismo ser inafiançável e imprescritível. 

Tanto o caso narrado no HC nº 82.424 quanto a decisão na ADO nº 26 possuem extrema 

proximidade, pois os argumentos encontrados para afastar o cometimento do crime disposto na 

lei antirracismo, são que o entendimento do conceito de racismo estaria limitado à cor, raça, 

etnia, religião ou procedência nacional. 

O Ministro relator, após abertura e indicações conceituais, decidiu por analisar os 

pedidos, e quanto à Responsabilidade Civil pleiteada pelo autor, Mello Filho (2019, p. 24) 

entendeu pela não admissão, tendo em vista que não seria cabível, em sede de controle 

concentrado de constitucionalidade, investigar cada caso concreto e analisar elementos 

probatórios para concessão do pleito ressarcitório, em razão da natureza objetiva do controle 

normativo abstrato. 

Quanto ao pedido de que o Supremo Tribunal Federal, mediante decisão judicial, 

superasse o princípio da reserva legal para tipificar delito que criminalizasse a homofobia e a 

transfobia, entendeu que carece de viabilidade, “é que a pretensão em referência – por importar 

em inadmissível substituição do Congresso Nacional – veicula clara transgressão ao postulado 

constitucional da separação de poderes e, também, ofensa manifesta ao princípio da reserva 

absoluta de lei formal em matéria de índole penal” (BRASIL, 2019). 

Acrescentou que o princípio da reserva legal, além de disposição expressa na 

Constituição Federal no artigo 5º, inciso XXXIX, também encontra respaldo na Convenção 

Americana de Direitos Humanos (1969) e no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos (ONU, 1966) e o Brasil aderiu a ambos. 

Ainda, entendeu haver omissão do Estado, Mello Filho entende que o Congresso 

Nacional ao deixar de cumprir determinada imposição do texto constitucional, além de 

desrespeitar à Constituição, também ofende direitos e impede a própria aplicabilidade dos 

direitos fundamentais (BRASIL, 2019, p. 51). 
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Por fim, em relação ao pedido de interpretação conforme à Constituição para enquadrar 

a homofobia e a transfobia no conceito de racismo, previsto na Lei nº 7.716/89, acolheu o 

parecer da Procuradoria-Geral da República, confirmando que racismo e qualquer ato 

atentatório aos direitos e liberdades de um cidadão, encontra respaldo no princípio da dignidade 

da pessoa humana, destacou a fala do Ministro Maurício Corrêa (apud Fachin, 2018) no 

julgamento do Mandado de Injunção nº 4733: 

 

Limitar o racismo a simples discriminação de raças, considerado apenas o sentido 

léxico ou comum do termo, implica a própria negação do princípio da igualdade, 

abrindo-se a possibilidade de discussão sobre a limitação de direitos a determinada 

parcela da sociedade, o que põe em xeque a própria natureza e prevalência dos direitos 

humanos (BRASIL, 2018). 

 

Nesse contexto, em observância ao princípio da igualdade, os crimes previstos pela Lei 

7.716 de 5 de janeiro de 1989, abarcam as condutas homofóbicas, isto é, os atos de 

discriminação em virtude de orientação sexual, motivo por que o reconhecimento de sua 

inclusão naqueles tipos não ofende o princípio da legalidade em matéria penal. O conceito de 

raça sob o viés biológico é obsoleto, e deve sua interpretação ser conferida de acordo com o 

princípio da dignidade do ser humano e o Estado Democrático de Direito. 

A fundamentação, quanto o enquadramento de quaisquer condutas que importem em 

atos de homofobia e transfobia, está pautada no conceito de racismo além da discriminação em 

razão da raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pôde-se concluir que o conceito de 

racismo é muito mais amplo, como afirma Hofbauer (2016, p. 66), vai além de um dado 

biológico, deve ser considerado uma construção social. 

Por isso, diante da análise do voto vencedor verifica-se sua insistência nos argumentos 

utilizados no precedente histórico do caso Ellwanger (HC nº 82.424), uma vez que fora decidido 

nos mesmos termos, quando se utilizou de conceitos antropológicos e sociais, descartando-se 

os conceitos biológicos para definir racismo. O racismo transcende a genética, de modo que 

considerar e manter o caráter imprescritível e inafiançável de condutas atentatórias à dignidade 

da pessoa humana, é preservar direitos e garantias fundamentais para atingir o fim de um Estado 

Democrático de Direito. 
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3 O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL 

 

O princípio da reserva legal está dentro do princípio da legalidade, conforme exposto 

anteriormente. É uma garantia destinada à proteção dos direitos fundamentais, logo, são normas 

de direitos fundamentais. Alexy (1986, p. 53) ao conceituar norma, a distingue de enunciado 

normativo, meio pelo qual é exteriorizada pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, 

inciso XXXIX, que diz: “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 

cominação legal.”  

Esse enunciado disposto na Carta Magna, bem como no artigo 1º do Código Penal de 

1940, expressa a norma de que somente haverá crime se houver pré-disposição na legislação, 

seja ela complementar ou ordinária.  

A norma, divide-se em regras e princípios, por isso, cumpre verificar sua distinção para 

melhor compreensão do princípio da reserva legal. Dessa forma, explica Alexy (1986, p. 87) 

que: 

 

Tanto regras quanto princípios são normas, porque ambos dizem o que deve ser. [...] 

Princípios são, tanto quanto regras, razões para juízos concretos do dever ser, ainda 

que de espécie muito diferente. A distinção entre regras e princípios é, portanto, uma 

distinção entre duas espécies de normas. 

 

Complementa Dworking (2002, p. 39-43) que normas e regras se distinguem quanto à 

natureza da orientação que oferecem, as regras são aplicáveis ou não, e ponto. Já os princípios, 

possuem uma dimensão que as regras não possuem, quando os princípios estão em “conflito”, 

o julgador deve ponderar e auferir a força relativa de cada um. Se duas regras entram em 

conflito, uma delas é inválida.  

Porém, um sistema jurídico poderá atribuir sustentação a uma regra pelos princípios 

mais importantes, específicos ou mais recentes, assim como ocorre no conflito aparente de 

normas. Não se trata de conflito efetivo de normas, sob pena de o Direito Penal deixar de 

constituir um sistema, ordenado e harmônico, onde suas normas apresentam entre si uma 

relação de dependência e hierarquia, permitindo a aplicação de uma só lei ao caso concreto, 

excluindo ou absorvendo as demais (BITENCOURT, 2018, p. 374). 

É possível compreender, após análise anterior, que o “princípio da legalidade e da 

reserva legal representam a garantia política de que nenhuma pessoa poderá ser submetida ao 

poder punitivo estatal, se não com base em leis formais”, conforme observa a Constituição 

Federal em suas diretrizes relacionadas ao processo legislativo. 
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Além disso, é de conhecimento de muitos estudiosos do tema, que o princípio da 

legalidade – leia-se reserva legal – é representado pela expressão latina “nullum crimen, nulla 

poena sine lege”, que foi construída por Feuerbach, no século XIX. Entretanto, tal expressão 

foi desdobrada em quatro princípios, que formam a função da garantia da lei, pois a 

generalização da formalização da lei penal acaba resultando em insegurança jurídica.  

O quadro é composto por “nullum crimen, nulla poena sine lege praevia”, inadmitindo 

retroatividade de lei a crimes cometidos antes dela, “nullum crimen, nulla poena sine lege 

scripta”, que repudia o direito penal consuetudinário, “nullum crimen, nulla poena sine lege 

stricta” que representa vedação à interpretação analógica. Por último, “nullum crimen, nulla 

poena sine lege certa”, que impõe ao legislador a observância de limitação e definição dos 

conteúdos da lei (BITTENCOURT, 2018, p. 67; SANTOS, 2012, p. 20; TOLEDO, 1994, p. 

21).  

 

3.1 ORIGEM HISTÓRICA 

 

Para iniciar uma abordagem histórica, é importante destacar que não haverá um marco 

definindo determinado direito, até porque, Ramos (2017, p. 26) ao questionar em sua obra o 

sentido do estudo acerca das fases pretéritas dos direitos humanos, constata que “há um 

processo que desemboca na consagração de diplomas normativos, com princípios e regras que 

dimensionam um novo ramo do Direito. No caso dos direitos humanos, o seu cerne é a luta 

contra a opressão e busca do bem-estar do indivíduo.” 

Para compreensão do poder político e sua instituição, o estudo do jusnaturalismo se faz 

presente, pois o direito natural do homem é “um estado em que eles sejam absolutamente livres 

para decidir suas ações, dispor de seus bens e de suas pessoas como bem entenderem, dentro 

dos limites do direito natural, sem pedir autorização de nenhum outro homem nem depender de 

sua vontade” (LOCKE, 2018, p. 36). O jusnaturalismo era muito presente, ainda que houvesse 

leis oficiais, esse aspecto foi adquirido em razão da forte influência dos costumes bárbaros, que 

tem sua raiz no direito consuetudinário, levado à Inglaterra por Guilherme, o Conquistador. 

Há registros de que, por volta do século X, foi instalada a monarquia inglesa, e após sua 

última invasão por Guilherme, o Conquistador, foram introduzidas instituições feudais, que se 

desenvolveram e junto fizeram crescer a força política dos barões anglo-saxões. No início do 

século XII, a Inglaterra passava por um momento intenso, Guilherme impôs a primogenitura 

para aquisição do reino, e sua morte – consequente transmissão do reino a seu filho Guilherme 

II – causou instabilidade na monarquia (WEHMUTH, 2017, p. 12-13). 
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Surge, então, por determinação dos barões, durante o reinado de João Sem Terra, em 

1215, a Magna Charta, que foi a primeira demonstração de “enfrentamento” ao Estado, 

evidentemente uma forma de descentralização e limitação do poder, pois o absolutismo estava 

enfraquecido. Explica Barroso (2017, p. 27-28) que no século seguinte o Parlamento começa a 

tomar forma, controlado pelo rei e composto por clérigos e aristocratas, bem como por 

representantes da baixa aristocracia e da burguesia urbana, no século XVI, tornou-se uma 

monarquia estável. Ali seriam lançadas as bases do constitucionalismo moderno, e no decorrer 

do século XVII, havia uma turbulência institucional entre a monarquia absolutista e o 

parlamento aristocrata. 

Na mesma linha, Ramos (2017, p. 33) explica que essa busca pela limitação do poder, 

já presente na Carta Magna, é consagrada na Petition of Right de 1628, pela qual os barões 

ingleses, representados pelo parlamento, impuseram ao Rei que este não realizasse a cobrança 

de impostos sem a autorização do Parlamento (no taxation without representation), trazendo 

assim, como a Magna Carta, em seu texto, que a falta de lei disciplinando o tema, impediria 

qualquer detenção, prisão, ou privação de bens. 

Diante desse contexto histórico, surgiram tantos outros desdobramentos decorrentes 

dessa manifestação inicial em busca da limitação do poder estatal, dentre eles estão: o Habeas 

Corpus Act em 1679, que formalizou o princípio do devido processo legal; o Bill of Rights em 

1689 que destacou a redução definitiva do poder autocrático dos reis; e o Act of Settlement, que 

fixou a sucessão da coroa inglesa que reafirmou a vontade do Parlamento e impôs a necessidade 

da fiel observância da lei, repelindo toda tirania dos monarcas (ALGUSTIN et al., 2007, p. 11; 

BARROSO, 2017, p. 61; MASSON, 2016, p. 411; MORAES, 2018, p. 209; RAMOS, 2017, p. 

33-34).  

 

3.2 CONCEITO E CONSIDERAÇÕES 

 

O princípio da reserva legal “significa que a regulação de determinadas matérias deve 

ser feita, necessariamente, por meio de lei formal, de acordo com as previsões constitucionais 

a respeito” (BITENCOURT, 2018, p. 68). Dispõe o artigo 22, I, da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 que compete privativamente à União legislar sobre Direito Penal. 

Retoma-se a ideia de que o princípio da reserva legal nada mais é que o desdobramento 

do princípio da legalidade, que foi abordado seu aspecto repercussivo no âmbito da história. O 

princípio da legalidade nas palavras de Cirino (2012, p. 20) “é o mais importante instrumento 

constitucional de proteção individual no moderno Estado Democrático de Direito.” 
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Entretanto, para que o princípio da legalidade, ao menos na esfera penal, seja efetivo e 

pontual, deve observar quatro parâmetros trazidos pela doutrina.  

Como primeiro fundamento político do princípio da legalidade, tem-se a proibição à 

retroatividade, que de acordo com Ramos (2017, p. 799) reforça a segurança jurídica e evita 

qualquer surpresa causada por lei retroativa incriminadora elaborada sem respaldo dos 

representantes do povo. Representado pelo brocardo lex praevia, determina que “a pena deve 

ser anterior ao crime que se quer punir. E só a lei em sentido estrito pode criar crimes e penas 

criminais”. (TOLEDO, 1994, p. 23). 

Ainda, Cirino (2012, p. 21) explica que a retroatividade da norma penal deve ser 

observada no âmbito do crime em si, bem como no âmbito da pena ou medida de segurança 

cominada: 

 

No âmbito da norma de conduta proíbe todas as mudanças dos pressupostos de 

punibilidade prejudiciais ao réu, compreendendo os tipos legais, as justificações e as 

exculpações; b) no âmbito da sanção penal abrange as penas (e as medidas de 

segurança), os efeitos da condenação, as condições objetivas de punibilidade, as 

causas de extinção da punibilidade (especialmente os prazos prescricionais), os 

regimes de execução (incluindo os critérios de progressão e de regressão de regimes) 

e todas as hipóteses de excarceração. 
 

  A única hipótese de exceção em relação à retroatividade da lei penal é em caso de 

benesse, sendo ela mais benéfica, deve ser aplicada nos termos do artigo 5º, XL da Constituição 

da República. 

A analogia da lei penal (lex stricta) também é parcialmente vedada pelo ordenamento 

jurídico, Cirino (2012, p. 21) afirma que a analogia “significa aplicação da lei penal a fatos não 

previstos”, Zaffaroni (2011, p. 78-79) no mesmo sentido, explica que a proscrição da analogia, 

em virtude da concretização do princípio da legalidade, é presente no acervo de todos os países 

civilizados do mundo. Entretanto há vedação apenas para analogia in malam partem, Greco 

(2017, p. 95) salienta que é “terminantemente proibido o recurso da analogia quando esta for 

utilizada de modo a prejudicar o agente, seja ampliando o rol de circunstâncias agravantes, seja 

ampliando o conteúdo dos tipos penais incriminadores”, pois estaria o juiz desejando abranger 

hipóteses criminosas não previstas expressamente pelo legislador. 

Por isso, para interpretação da lei penal, o juiz poderá valer-se da analogia legal, ou 

analogia jurídica. A primeira decorre da aplicação de uma determinada lei que regula caso 

semelhante, já a última é aquela em que os “princípios gerais do direito são utilizados a fim de 

que seja suprimida uma lacuna existente” (GRECO, 2017, p. 94). 

 Ao tratar da exclusão ou admissibilidade dos costumes (lex scripta) Toledo (2012, p. 

25) explica que somente a lei pode criar crimes e cominar penas, proíbe-se a invocação do 
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direito consuetudinário para fundamentação ou agravação de sanções penais, como ocorreu no 

direito romano e medieval. Entretanto, o direito costumeiro não está totalmente abolido do 

âmbito penal, pois é de grande importância sua utilização para elucidação do conteúdo dos 

tipos, principalmente quando empregado nas causas de exclusão de ilicitude, atenuação da pena 

ou culpa, pois trata-se também de fonte do direito penal. 

Cirino (2012, p. 23) adverte, “assim como a analogia e a retroatividade da lei penal mais 

favorável são admitidas, também o costume pode ser admitido in bonam partem, para excluir 

ou reduzir a pena ou para descriminalizar o fato”. Um exemplo de atipicidade de conduta 

prevista pelo atual Código Penal é o crime de “Casa de prostituição”, de acordo com a ementa 

do Recurso Especial nº 1.683.375 SP: 

 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. CASA DE PROSTITUIÇÃO. 

TIPICIDADE. EXPLORAÇÃO SEXUAL. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO. 

VIOLAÇÃO À DIGNIDADE SEXUAL E TOLHIMENTO À LIBERDADE. 

INEXISTÊNCIA. FATO ATÍPICO. 1. Mesmo após as alterações legislativas 

introduzidas pela Lei nº 12.015/2009, a conduta consistente em manter Casa de 

Prostituição segue sendo crime tipificado no artigo 229 do Código Penal. Todavia, 

com a novel legislação, passou-se a exigir a “exploração sexual” como elemento 

normativo do tipo, de modo que a conduta consistente em manter casa para fins 

libidinosos, por si só, não mais caracteriza crime, sendo necessário, para a 

configuração do delito, que haja exploração sexual, assim entendida como a violação 

à liberdade das pessoas que ali exercem a mercancia carnal. 2. Não se tratando de 

estabelecimento voltado exclusivamente para a prática de mercancia sexual, 

tampouco havendo notícia de envolvimento de menores de idade, nem comprovação 

de que o recorrido tirava proveito, auferindo lucros da atividade sexual alheia 

mediante ameaça, coerção, violência ou qualquer outra forma de violação ou 

tolhimento à liberdade das pessoas, não há falar em fato típico a ser punido na seara 

penal. 3. Recurso improvido (BRASIL, 2018). 

 

Observando a ementa, verifica-se que tal interpretação exige do julgador uma 

hermenêutica jurídica contextualizada, de modo a garantir os princípios da intervenção mínima, 

fragmentariedade, e lesividade para que não cause insegurança jurídica e ofensa ao Estado 

Democrático de Direito. 

Por fim, a exigência de lei certa, com o brocardo lex certa, diz respeito à clareza dos 

tipos penais, para que não deixem margens confusas ou utilizem da generalização da norma 

penal com o fim de punir aquele que não a compreende. Além disso, a lei penal deve ser precisa, 

ou seja, seu conteúdo e limites devem ser definidos pelo próprio texto de lei na medida do 

possível (SILVA, 2001, p. 260).  

Todos os quatro parâmetros fazem com que a interpretação da norma penal esteja 

condicionada, limitada e diretamente vinculada, não admitindo, em regra, analogia, emprego 

de direito consuetudinário, retroatividade nem mesmo legislação genérica destinada a descrever 

um tipo penal. Entretanto, para que seja possível sua aplicação, é indispensável sua positivação 
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e ratificação no ordenamento jurídico, assim como o remédio do Habeas Corpus, que se tratava 

de fruto do direito consuetudinário inglês, conforme explica Ramos (2017, p. 33). Foi o início 

de uma mudança no sistema jurídico que “veio corrigir esse defeito e confirmar no povo inglês 

a verdade do brocardo remedies precede right, isto é, são as garantias processuais que criam os 

direitos e não o contrário (COMPARATO, 2003, p. 53). 

 

3.3 SEU RECONHECIMENTO NOS ÂMBITOS CONSTITUCIONAL E PENAL  

 

O princípio da legalidade esteve presente em todas as constituições brasileiras. Na 

Constituição de 1824, constava no art. 179, § XI: 

 
Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brazileiros, 

que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela 

Constituição do Imperio, pela maneira seguinte.  

 

XI. Ninguem será sentenciado, senão pela Autoridade competente, por virtude de Lei 

anterior, e na forma por ella prescripta (BRASIL, 1824) 

 

A Constituição Republicana de 24 de fevereiro de 1891 também trouxe em seu art. 

72, § 15 a seguinte redação: 

 

Art.72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no paiz a 

inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á segurança individual e á 

propriedade, nos termos seguintes: (Redação dada pela Emenda Constitucional de 3 

de setembro de 1926)  

 

§ 15. Ninguem sera sentenciado, senão pela autoridade competente, em virtude de lei 

anterior e na fórma por ella regulada. (Redação dada pela Emenda Constitucional de 

3 de setembro de 1926) (BRASIL, 1981). 
 

Com passar dos tempos, vem se reproduzindo nas Constituições seguintes, com 

algumas alterações no texto, mas sempre mencionando apenas quanto à anterioridade, algumas 

vezes de forma desorganizada, e ao final, na Constituição Federal de 1988 dispõe acerca da 

anterioridade da lei, mas não somente quanto ao crime, mas à pena também. 

O princípio da legalidade também esteve presente em todos os códigos. O artigo 1º 

do código criminal de 1830 dizia que “Não haverá crime, ou delicto (palavras synonimas neste 

Codigo) sem uma Lei anterior, que o qualifique” (BRASIL, 1830). O art. 33 complementava a 

redação do artigo 1º: “Nenhum crime será punido com penas que não estejam estabelecidas nas 

leis, nem com mais ou menos daquelas que estiverem decretadas para punir o crime no grau 

máximo, médio ou mínimo, salvo o caso em que aos juízes se permitir arbítrio” (BRASIL, 

1830). 
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O Código de 1890, por sua vez, preconizava: “Ninguém poderá ser punido por fato 

que não tenha sido anteriormente qualificado crime, e nem com penas que não estejam 

previamente estabelecidas. A interpretação extensiva, por analogia ou paridade, não é 

admissível para qualificar crimes ou aplicar-lhes penas” (BRASIL, 1890). Gueiros e Japiassú 

(2018, p. 179) finalizam explicando que o Código Penal de 1940 reproduziu a cláusula liberal 

do princípio: “Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação 

legal” e foi tão acertada que sua redação foi mantida na Reforma Penal de 1984, consoante o 

art. 1º do Código Penal em vigor, bem como a Constituição Federal de 1988. 

Além do avanço na legislação e dos qualificados estudos doutrinários, após o 

advento das Emendas Constitucionais nº 3 de 1993 e nº 45 de 2004, houve uma mudança 

significativa no sistema jurídico brasileiro, isso porque aquela incluiu efeito vinculante às 

decisões proferidas pelo STF em Ação Declaratória de Constitucionalidade, e esta introduziu a 

súmula vinculante, editadas exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal (DONIZETTI, 

2019, p. 1260). 

 Trata-se da inclusão de uma força valorativa maior aos precedentes, por meio da 

súmulas vinculantes, que inauguram o chamado “sistema da common law, no qual os 

julgamentos só se tornam precedentes no momento em que passam a concretamente servir como 

fundamento de decisão de outros julgamentos” (NEVES, 2018, p. 1404). 

Neste compasso, em decorrência dessa força valorativa dos precedentes, registra-se 

que as decisões judiciais vem ganhando enorme força, pois a jurisprudência é o conjunto de 

decisões judiciais proferidas uniformemente sobre uma mesma matéria no âmbito dos tribunais, 

Neves (2018, p. 1390) explica que a jurisprudência é formada por precedentes, vinculantes e 

persuasivos, bastando que sejam utilizados como razões de decidir em outros processos ou 

simples decisões. 

Entretanto, limita-se no presente trabalho monográfico a apreciação dos 

precedentes no âmbito do Supremo Tribunal Federal, notadamente no que toca aos temas com 

Repercussão Geral, pois o STF está adstrito ao processamento e julgamento de ações diretas de 

inconstitucionalidade e ações incidentais de inconstitucionalidade, com o intuito de garantir a 

prevalência das normas constitucionais no ordenamento jurídico, tendo em vista ter como 

objetivo o “controle da regularidade do regime democrático e do Estado de Direito; o respeito 

ao equilíbrio entre o Estado e a coletividade, principalmente em proteção à supremacia dos 

direitos e garantias fundamentais; a garantia do bom funcionamento dos poderes públicos e a 

preservação da separação dos Poderes” (MORAES, 2018, p. 742). 
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3.4 O PRINCÍPIO NA JURISPRUDÊNCIA DO STF 

 

No que tange a jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, cabe aqui 

destacar a importância e a crescente influência dos precedentes no ordenamento jurídico 

brasileiro, principalmente a partir da reforma do Poder Judiciário, realizada por intermédio da 

Emenda Constitucional nº 45/2004. Dito isso, será explorado de forma mais clara o princípio 

da reserva legal dentro da construção jurisprudencial do STF. 

Além das súmulas vinculantes, a EC nº 45/2004 também incluiu um requisito de 

admissibilidade para o Recurso Extraordinário, o que leva o Supremo Tribunal Federal a 

analisar causas de extrema relevância ou de significativa transcendência (NEVES, 2018, p. 

1730). 

 

A análise de tais recursos são de competência exclusiva do STF, conforme prevê o 

art. 1.035 do CPC: “O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não 

conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não 

tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.” Entretanto o significado do termo 

“Repercussão Geral” somente poderá ser encontrado no Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal, em seu art. 322, parágrafo único: 

 

Art. 322. O Tribunal recusará recurso extraordinário cuja questão constitucional não 

oferecer repercussão geral, nos termos deste capítulo. (Redação dada pela Emenda 

Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007)  

 

Parágrafo único. Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou 

não, de questões que, relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou 

jurídico, ultrapassem os interesses subjetivos das partes. (Redação dada pela Emenda 

Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007) (BRASIL, 2020) 

 

Além disso, devem ser observados requisitos específicos, dentre eles, o de estar ligado 

diretamente à matéria constitucional, em razão da natureza do órgão; e adequar-se a uma das 

hipóteses do art. 102, III da CF: 

 
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 

Constituição, cabendo-lhe: 

[...] 

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última 

instância, quando a decisão recorrida: 

 

a) contrariar dispositivo desta Constituição; 

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal (BRASIL, 1988). 

 

Dessa forma, o problema trazido entre as partes ultrapassa seus interesses, estendendo-

se à toda sociedade e dando-lhe aplicação vinculante e ultra partes, “admitindo-se a manutenção 
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da decisão recorrida com o fundamento da distinção entre o recurso sobrestado e os recursos 

paradigmas julgados por amostragem” (NEVES, 2018, p. 1762). 

Dentre importantes julgamentos, o Recurso Extraordinário nº 635.659 é um dos que 

demonstra a evolução em nosso meio jurídico no âmbito do princípio da reserva legal, pois trata 

da descriminalização do uso de drogas para consumo pessoal.  

Esse RE está intimamente ligado ao princípio da reserva legal, uma vez que se utilizou 

de lei complementar para tratar um crime cuja sanção não possui caráter penal, “houve 

descriminalização formal (acabou o caráter criminoso do fato) e, ao mesmo tempo, 

despenalização (evitou-se a pena de prisão para o usuário de droga). O fato (posse de droga 

para consumo pessoal) deixou de ser crime (formalmente) porque já não é punido com reclusão 

ou detenção (art. 1º da LICP)” (GOMES, Luiz Flávio; SANCHES, Rogério Cunha, 2007). 

Do mesmo modo, tem-se o ARE nº 901.623 que discute acerca da tipicidade do artigo 

19 da Lei de Contravenções Penais, uma vez que traz de forma genérica a conduta de “trazer 

consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade” (BRASIL, 

1941). Após a edição da Lei 10.826 de 2003, o Estatuto do Desarmamento trouxe o crime de 

porte de arma de fogo e sua devida regulamentação, entretanto não revogou o art. 19 da LCP, 

restando dúvida acerca da tipicidade da conduta de portar arma que não seja de fogo. 

Por último, o RE 1.093.553 que discute a constitucionalidade do crime disposto no art. 

233 do Código Penal: “Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público”, 

em razão de sua aparente ofensa à reserva legal, uma vez que o termo “ato obsceno” é muito 

aberto, o que traz visível insegurança jurídica e instabilidade ao Estado Democrático de Direito 

por não observar a taxatividade exigida pela legislação constitucional e infraconstitucional. 

No caso objeto do presente trabalho monográfico, trata-se de uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão, um caso inédito em razão do objeto impugnado, pois, além 

de requerer a declaração da mora inconstitucional do Congresso Nacional, o reclamante 

desejava que o Supremo Tribunal Federal tipificasse as condutas criminosas, “superando-se a 

exigência de legalidade estrita parlamentar”. 

O que se busca na ação é a superação do princípio da reserva legal, transcendendo o 

conceito de Estado Democrático de Direito, tornando o STF um Poder Legislativo de forma 

excepcional, fundamentado sob a evolução crescente no número de casos de violência, e 

demonstração de ódio em razão da transfobia e homofobia. 
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4 POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NA FUNÇÃO TÍPICA DO 

LEGISLATIVO 

 

A redação da Constituição Federal em seu art. 2º é clara ao estabelecer que: “São 

Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário” (BRASIL, 1988). Essa tripartição de poderes é uma limitação ao Estado. Mendes, 

Coelho e Branco (2009, p. 279) dizem que “o fato de os direitos fundamentais estarem previstos 

na Constituição torna-os parâmetro de organização e limitação dos poderes constituídos.” 

Ainda, acrescenta que a constitucionalização dos direitos fundamentais é uma demonstração de 

sua superioridade, e os poderes constituídos os devem fiel observância, pois quando violados, 

são totalmente inválidos.  

Do dispositivo legal supramencionado (art. 2º da CFRB) surge a Teoria da Separação 

de Poderes, que visa, principalmente a evitar qualquer arbítrio e desrespeito dos direitos 

fundamentais. Moraes (2018, p. 13) afirma que os Poderes do Estado surgem para que sejam 

divididas as atribuições estatais, de forma harmônica e independente, prevendo imunidades e 

prerrogativas para quem exerça as funções estatais, e criando mecanismos de controle 

recíprocos, sempre garantindo a perpetuidade do Estado Democrático de Direito. 

A importância da não concentração do poder em uma só pessoa, seja ela o Monarca ou 

o Presidente, é atribuída ao equilíbrio estatal, nas palavras de Locke (1998, p. 461-462) havendo 

detenção de todo o poder no monarca, “não existirá nenhum juiz nem haverá apelo possível 

para qualquer pessoa, capaz de decidir com equidade, imparcialidade e autoridade, e de cuja 

decisão se possa esperar alívio e reparação por qualquer injúria ou inconveniência causados 

pelo príncipe ou por ordem deste.” 

Na concepção de Locke (1998, p. 514-515): 

 

O Poder Legislativo é aquele que tem o direito de fixar as diretrizes, como a força da 

sociedade política será empregada para preservá-la e a seus membros [...] o poder 

legislativo é depositado nas mãos de diversas pessoas que, reunidas em assembleia, 

têm em si mesmas, ou conjuntamente com outras, o poder de elaborar leis e, depois 

de as terem feito, separando-se novamente, ficam elas próprias sujeitas às leis que 

formularam; o que para elas é uma obrigação nova e mais restritiva, para que tenham 

o cuidado de elaborá-las visando ao bem público. 

 

Logo, cabe a esse poder estabelecer leis aptas a resguardar os direitos fundamentais 

constitucionalizados ou não, pois como função típica, o Poder Legislativo possui duas, sendo 

elas: legislar e fiscalizar (NOVELINO, 2017, p. 611).  

Neste trabalho, o questionamento é: existe a possibilidade de o Poder Judiciário, por 

meio de sua função atípica, invadir a esfera do Poder Legislativo? Nesse sentido, tem o 
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ensinamento de Moraes (2018, p. 688) que explica que a “função típica do Poder Judiciário é a 

jurisdicional, ou seja, julgar, aplicando a lei a um caso concreto, que lhe é posto, resultante de 

um conflito de interesses.” O significado de jurisdição é o exercício da função típica do 

judiciário, por meio dos órgãos a ele inerentes que possuem função jurisdicional, sendo a 

atividade pela qual esses órgãos se pronunciam de forma cogente sobre a aplicação do Direito. 

Tal decisão possui caráter imutável, fazendo coisa julgada entre as partes (TAVARES, 2012, 

p. 1207) 

Ao Supremo Tribunal Federal, cabe, principalmente, a guarda da Constituição, 

conforme dispõe o art. 102 desta. Ainda que, de modo restrito, mas com previsão constitucional, 

não só o STF, mas todo o Poder Judiciário possui como uma de suas funções atípicas a 

capacidade legislativa, para elaboração de seus regimentos internos, nos termos do art. 96, I, 

“a” da Constituição da República Federativa do Brasil (NOVELINO, 2017, p. 696). 

Desse modo, seria inviável, ao menos com uma breve análise do ordenamento jurídico 

vigente, responder a pergunta anterior, pois não há possibilidade, por enquanto, de o Poder 

Judiciário, por meio de suas funções atípicas – que são limitadas às normativas de caráter 

administrativo e legislativo apenas no tocante ao seu próprio regimento – invadir a esfera do 

Poder Legislativo para substituir a função principal que lhe foi concedida.  

 

4.1 FUNÇÕES TÍPICAS DO LEGISLATIVO E DO JUDICIÁRIO 

 

O legislador constituinte atribuiu diversas funções a todos os Poderes, entretanto não 

lhes forneceu o exercício absoluto. Cada Poder possui uma função predominante, o que 

caracteriza como detentor de parcela da soberania estatal, são as chamadas funções típicas e 

atípicas (MORAES, 2018, p. 589). 

As funções típicas do Poder Legislativo são legislar e fiscalizar, sendo a competência 

legislativa exercida pelo Congresso Nacional, com a posterior sanção do Presidente da 

República. A fiscalização dos atos emanados do Poder Executivo advém do princípio da 

representação popular, e são realizados nos âmbitos financeiro, orçamentário, contábil, 

operacional e patrimonial. A fiscalização financeira e orçamentária conta com o auxílio do 

Tribunal de Contas da União (MORAES, 2018, p. 589; NOVELINO, 2017, p. 611-612; 

MENDES; COELHO; BRANCO, 2009, p. 898). 

Barroso (2017, p. 274) entende que a função do Poder Legislativo direciona-se muito 

mais à fiscalização dos atos de governo e da Administração Pública, pois em decorrência da 

grande influência dos regimes autoritários anteriores, a função legislativa ainda concentra-se 
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nas mãos do Poder Executivo, quando visto sob a quantidade de temas que as medidas 

provisórias podem discorrer. O processo de produção legislativa continuou reduzido em razão 

disso. 

Todavia, o Poder Judiciário é quem toma a última decisão, ainda que sejam exercidas 

as prerrogativas do Poder Legislativo no que toca à investigação por meio de Comissões 

Parlamentares de Inquérito, pois a “apuração deve ficar restrita à competência fiscalizatória do 

Congresso Nacional [...] O princípio da separação dos poderes limita o poder investigatório do 

Congresso, a ser exercido dentro das competências constitucionalmente outorgadas” 

(NOVELINO, 2017, p. 618).  

O Poder Judiciário exerce o monopólio da jurisdição do Estado, assim prevê o art. 5º, 

XXXV da Constituição Federal. Exercer a jurisdição é aplicar a legislação editada em caráter 

geral e abstrato ao caso concreto, é declarar o direito com o fim de solucionar as lides (SILVA, 

2013, p. 560). Ademais, Mendes, Coelho e Branco (2009, p. 974) afirmam que o Poder 

Judiciário não possui conexão alguma com os outros Poderes, diferentemente do Poder 

Legislativo e Executivo. Hesse (apud MENDES; COELHO; BRANCO, 2009, p. 974) conclui 

que não é a aplicação do direito que distingue o Poder Judiciário dos demais, mas “a prolação 

de decisão autônoma, de forma autorizada e, por isso, vinculante, em casos de direitos 

contestados ou lesados” 

Essa prolação de decisão autônoma de caráter vinculante, encaixa-se perfeitamente ao 

pedido pleiteado por meio da ADO nº 26, pois entenderam os julgadores grave violação à 

Constituição Federal, e o STF, como guardião desta decidiu por intervir, assim como o fez em 

decisão histórica no HC 82.424/RS, repudiando o racismo antissemita (BARROSO, 2017, p. 

277). Ao explicar o motivo da judicialização da política exercida pelo STF, Campos (2014, p. 

252) destaca a ascensão da jurisprudência em torno dos direitos de grupos minoritários: 

 

Além dos julgamentos favoráveis aos homossexuais e aos hipossuficientes, são ainda 

dignas de nota as decisões históricas favoráveis às políticas de ação afirmativa para 

ingresso no ensino superior, especificamente as políticas de reserva de cotas étnico-

raciais (ações afirmativas raciais) e de cotas socioeconômicas. O Supremo tem 

também assegurado direitos aos índios, notadamente nas questões históricas e 

fundamentais das terras indígenas. 

 

Aliado a essa ideia, Campos (2014, p. 267) adverte que muitas das vezes, o próprio 

Governo Federal tem permitido deixar ao Supremo a tarefa de decidir sobre questões “muito 

convertidas, envolvidas em desacordos razoáveis e de alto custo político”. Tal fenômeno é 

explicado por três motivos: os legisladores possuem prioridades diversas e pretendem avançá-

las dentro de limitações temporais de mandato; o tema polêmico ou controverso não encontra 
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consonância com o Congresso nem mesmo no partido; e embora a maioria concorde com a 

proposta, há receio dos custos políticos diante do caráter da matéria. 

O Poder Judiciário é independente, não está vinculado a nenhum outro Poder, o que o 

torna isento de qualquer responsabilidade ou satisfação para com a população, ainda que sejam 

debatidos temas controversos, polêmicos, contra a moral e de alto custo político. 

 

4.2 POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE INGERÊNCIAS 

 

Em razão do alto custo político no qual encontram-se decisões controversas, surgem 

algumas omissões, isto é, lacunas decorrentes da ausência de uma atuação positiva Estatal.  

Dessa forma, Nunes (2009, p. 101) entende que ao se omitir, o Estado deixa de adotar 

as medidas necessárias à realização concreta dos preceitos constitucionais para torná-los 

efetivos, incorrendo em violação à lei fundamental, o que consequentemente causa o estado de 

mora inconstitucional. O Estado existe para que sejam preservados os direitos fundamentais 

previstos na Constituição. Veja-se: 

 

O certo é que o Estado existe para os direitos fundamentais, não o contrário. Por outras 

palavras, existe para salvar da opressão, não para ofender ou prejudicar. Existe para 

prevenir, não para chegar tarde. Existe para a impessoalidade, não para os caprichos 

das dominações emotivistas. Existe para o desenvolvimento sustentável, não para 

cultuar o crescimento inflacionário e hiperconsumista, a qualquer preço. Existe para 

a consciência cidadã ativa, não para enganar os consumidores vulneráveis das 

políticas públicas, especialmente das governamentais (TEIXEIRA; FREITAS, 2012, 

p. 3) 

 

Para sanar essas omissões estatais, ferramentas tiveram que ser trazidas pelo constituinte 

de 1988, o mandado de injunção é um deles, que segundo Bueno (2014, p. 106) “tem o condão 

de viabilizar a criação de uma norma jurídica individual, que viabilize aquele exercício, pelo 

menos enquanto a autoridade responsável para regulamentação daquele dispositivo 

constitucional” não exerça sua função, neste caso, o Congresso Nacional. 

Com o mesmo intuito, porém com algumas diferenças pontuais, há também a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, que busca impugnar a omissão legislativa perante 

o STF (se relacionada a norma da CF/88) para que seja declarada a mora constitucional. Dimitri 

e Lunardi (2016, p. 130) esclarecem que “quando há decisão de mérito, no fim do processo, se 

declara a inconstitucionalidade de certa omissão, informando a autoridade competente com ou 

sem fixação de prazo para criação da norma.” 

Constatada a inconstitucionalidade, o Poder Judiciário, por meio do STF, exterioriza a 

harmonia entre os poderes descrita na Constituição Federal, que é demonstrada pelo trato 
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recíproco e respeitoso às prerrogativas e faculdades que lhes são permitidas por direito. Silva 

(2013, p. 112) explica que “há interferências, que visam ao estabelecimento de um sistema de 

freios e contrapesos, à busca do equilibro necessário à realização do bem da coletividade e 

indispensável para evitar o arbítrio e o desmando de um em detrimento de outro e especialmente 

dos governados.”  

O princípio da separação dos poderes é a garantia pela qual será assegurado o exercício 

dos direitos fundamentais, vedando abusos e arbitrariedades, não é absoluto, porém, Peña 

(2020, p. 778) ao tratar da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, aduz que a 

decisão final “limita-se a cientificar o Poder competente para a adoção das providências 

necessárias, e, em se tratando de atribuições de natureza administrativa, para fazê-lo no prazo 

de 30 dias.” 

Dessa forma, a decisão do STF limita-se a reconhecer o estado de mora inconstitucional, 

e notificar o Poder Legislativo para que este realize as providências cabíveis “com a finalidade 

de garantir a aplicabilidade da norma constitucional” (BRASIL, 2019, p. 9). 

Ademais, no presente caso (ADO nº 26), entenderam os ministros por atender o pleito 

petitório, para conceder “interpretação conforme à Constituição em face dos mandados 

constitucionais de incriminação inscritos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Carta Política, 

para enquadrar a homofobia e a transfobia, qualquer que seja a forma de sua manifestação” 

(BRASIL, 2019, p. 6) até que seja editada lei própria pelo Congresso Nacional, uma vez que as 

práticas homotransfóbicas qualificam-se também como racismo, na contextualização trazida 

pelo HC 82.424/RS, denominado “racismo social”. 

 

4.3 A CRIAÇÃO DE UMA CONDUTA CRIMINOSA EM OFENSA À RESERVA 

LEGAL 

 

Por meio da sentença proferida no acordão da ADO nº 26, verifica-se que a 

fundamentação está pautada diante do conflito da incompatibilidade da conduta positiva exigida 

pela constituição federal e a conduta negativa do Poder Público, sendo a última a motivação da 

inconstitucionalidade, uma vez que trata-se de omissão impugnada por meio da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão. 

O Ministro Alexandre de Moraes, ao expor seu voto, deduz que a constatação de efetiva 

omissão constitucional do Poder Legislativo depende de análise de dois pontos: a incidência do 

inciso XLI do art. 5º da CF nas condutas discriminatórias praticadas cumulada com a 

obrigatoriedade de edição de norma penal específica (BRASIL, 2019, p. 12). Para trazer a 
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justificativa dessa proteção constitucional dada aos direitos e garantias fundamentais realizada 

pelo Supremo Tribunal Federal, regras de hermenêutica devem ser invocadas, pois 

consequentemente garantir-se-á sua plena aplicabilidade. 

Lassale (2000, p. 8-10) afirma que a Constituição é a lei fundamental de uma nação, é a 

soma dos fatores reais do poder que rege esta nação. A partir promulgação de uma lei 

fundamental, não será permitido a decretação de leis contrárias a ela.  

Conforme expõe Moraes (2019, p. 34), as previsões constitucionais que invocam 

direitos humanos e preveem princípios fundamentais não são “meros enunciados teóricos 

desprovidos de coercibilidade jurídica”, eles possuem força normativa, e se não forem 

respeitadas não haverá Estado de Direito. 

Se um Estado não respeita a própria constituição e seus preceitos fundamentais, 

garantindo sua aplicabilidade, ela não exerce a soberania popular, em consequência, o Estado 

Democrático de Direito enfraquece, pois “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 

de representantes eleitos ou diretamente [...]” (BRASIL, 1988), se uma nação não respeita as 

leis que lhes foram impostas por meio das próprias escolhas, não haverá soberania, visto que 

esta é “tão somente a soma das distintas frações de soberania, que pertencem como atributo a 

cada indivíduo, o qual, membro da comunidade estatal e detentor dessa parcela do poder 

soberano fragmentado, participa ativamente na escolha dos governantes” (BONAVIDES, 2000, 

p. 166). 

Por isso, não há que se falar em ofensa à reserva legal quando por meio de uma ação 

constitucional é exercida a democracia, pautada na inafastabilidade do Poder Judiciário, a forma 

do art. 5º, XXXV. O cidadão busca, na via judicial declarar a atitude omissiva do Estado – por 

meio do Poder Legislativo – com o objetivo de afastar a “síndrome de inefetividade das normas 

constitucionais” (LENZA, 2012, p. 204). 

 

4.4 O TIPO PENAL JUDICIAL DA HOMOFOBIA 

 

A decisão judicial que resultou na constatação da omissão do Poder Legislativo, quanto 

à criminalização dos atos homofóbicos, mais que um fenômeno jurídico, assevera 

Lewandowski (2019, p. 9) é um fenômeno político, pois a ascensão do conceito de supremacia 

constitucional faz com que os grupos excluídos da esfera política tornem-se participantes 

efetivos, atingindo seus interesses por meio da judicialização.  

O que na verdade, não resulta em interferência nos poderes do Estado, mas sim na 

demonstração prática do que estabelecia o sistema criado por Montesquieu (2007, p. 25), pois 
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em suas palavras, “todo homem que tem Poder é levado a abusar dele; vai até encontrar os 

limites”. Uma democracia é construída para que seja exercida com patriotismo, a união de todos 

em favor do bem comum. Nesse sentido, colhe-se da obra de Montesquieu (2007, p. 102): 

 

Quando o patriotismo acaba, a ambição penetra nos corações que a podem receber, e 

a avareza entra em todos. 

Os desejos mudam de objeto: o que se amava não se ama mais; era-se livre com as 

leis, e se quer livre contra elas; cada cidadão é como um escravo fugido da casa do 

senhor; o que era máxima chama-se rigor; o que era regra chama-se estorvo; o que ali 

era atenção chama-se temor. A frugalidade é de que é aí avareza, e não o desejo de 

ter. 

 

Toda essa fala retrata que, sem um sistema popular, sem uma democracia, não há 

patriotismo algum, se não há divisão do poder estatal, a desordem está instalada. Diferente da 

monarquia, que o soberano por um mau conselho ou negligência, deixa de executar as leis, pode 

facilmente reparar o mau causado, basta que promova uma “autocorreção”, pois o poder é todo 

dele. Entretanto, em um governo popular, se as leis param de ser executadas, o Estado estará 

perdido. (Montesquieu, 2007, p. 100). 

Desde que os princípios da soberania popular e do sufrágio universal foram inseridos de 

forma adequada na organização do poder político da democracia do século XX, sendo os 

partidos políticos instituições essenciais para o exercício do poder democrático, todo o sistema 

representativo está cada vez mais sujeito à fiscalização da opinião, ao controle do eleitorado, e 

à observância de seus interesses (BONAVIDES, 2008, p. 340). 

Cardinali e Freire (2012) atestam que a “questão homossexual ainda é tutelada quase 

exclusivamente pelo Poder Judiciário, sendo tratada com acanhamento pelo Legislativo”. 

Então, quando a jurisdição constitucional “assume” a responsabilidade acerca de determinado 

tema jurídico não solucionado pelo Poder Legislativo, está sendo exercida democracia. Ainda 

que não seja o órgão responsável por elaborar leis, aplica, sempre que possível e razoável, a 

Teoria do “reforço da democracia”1, pois seu papel é manter o fiel cumprimento da constituição 

federal. 

A jurisdição constitucional, reforça Novelino (2017, p. 154) “deve deixar a democracia 

seguir o seu curso regular, atuando apenas nos casos de mau funcionamento, a fim de 

 

 

1 Proposta por John Hart Ely, na obra Democracy and distrust, conhecida como “democracy-reinforcement), 

cabendo aos magistrados, como papel principal, a proteção de direitos indispensáveis ao bom funcionamento da 

democracia, bem como de grupos de situação de risco resultante da insuficiência do processo democrático 

(NOVELINO, 2017, p. 153). 
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desobstruir os canais de mudança no processo democrático”. Ely (1980, apud Novelino 2017, 

p. 154) afirma que o Judiciário deve agir para assegurar a regular participação política de todos, 

evitando desvirtuamento do processo democrático, mas sem interferir no mérito do Poder 

Legislativo, nesse caso. 

Quanto aos efeitos da decisão proferida na ADO nº 26, são de eficácia vinculante em 

relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, 

conforme dispõe o art. 28 da Lei nº 9.868/99, que regulamenta o procedimento das ações 

declaratórias e diretas de inconstitucionalidades perante o Supremo Tribunal Federal. Todavia, 

não vincula o Poder Legislativo, que pode a qualquer tempo, quando tratar-se de direito 

positivo, legislar sempre que achar cabível, em prol dos direitos fundamentais e com respeito à 

Constituição Federal. 

Uma decisão vinculando o Poder Legislativo a fazer ou deixar de fazer algo, afetaria 

completamente o equilíbrio entre os poderes, nesse sentido expôs o Ministro Carlos Velloso na 

ADI 2.983:  

 

Afetaria a relação de equilíbrio entre o tribunal constitucional e o legislador, 

reduzindo o último a papel subordinado perante o poder incontrolável do primeiro, 

acarretando prejuízo do espaço democrático-representativo da legitimidade política 

do órgão legislativo, bem como criando mais um fator de resistência a produzir o 

inaceitável fenômeno da chamada fossilização da Constituição (BRASIL, 2005). 

 

Tal atitude desvirtuaria o sistema de freios e contrapesos, violando o princípio da 

harmonia entre os poderes. O que se conclui com decisões que declaram a mora legislativa, ou 

um “Estado de coisas inconstitucional”, como ocorreu na ADPF nº 347, que trata do sistema 

carcerário brasileiro, é que o Poder Legislativo vem falhando no seu papel principal, que junto 

com o Executivo tem a obrigação de promover a dignidade da pessoa humana e combater a 

paralisia dos direitos fundamentais. 

Um tipo penal judicial foi criado, e a partir dessa decisão, surgiu mais um precedente 

perigoso no direito penal, alcançando a segurança jurídica e autorizando uma “abertura 

interpretativa que, num primeiro plano, até se mostra louvável mas que, na mudança de 

contexto, poderá ser perniciosa ao extremo, inclusive em prejuízo daqueles que defenderam tal 

virada hermenêutica” (SILVA, 2019). 

Cunha (2019) concorda com esse posicionamento, embora não haja pedido explícito 

para aplicação da analogia, interpretar o preconceito de ordem sexual como forma de racismo, 

torna-se inegável a utilização de analogia incriminadora, violando os quatro vetores do 

princípio da reserva legal. Conclui ainda, que a utilização do Poder Judiciário da via oblíqua 
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para criação de um crime, é legislar à revelia do Poder Legislativo, e consequentemente, da 

ordem constitucional. 

A partir do momento em que o Poder Judiciário toma as rédeas de determinada 

controvérsia, causa instabilidade nos Poderes, “recorde-se que quando o judiciário buscou 

interferir em campos exclusivos do legislativo, verdadeiras aberrações jurídicas surgiram como 

consequência. A execução provisória da pena de prisão, após o julgamento em segundo grau, 

é, sem dúvida, um grande exemplo disso” (FONTES, 2019). 

Todavia, ainda que a Corte tenha utilizado uma interpretação correlata aos atos 

antissemitas para considerar atos de homofobia e transfobia passíveis de punição pela lei 

antirracismo, não há exatamente aqui a “analogia in malam partem”, pois o Supremo Tribunal 

Federal não está decidindo em um processo penal, o réu não será surpreendido com os efeitos 

da decisão. Embora ser passível de críticas no âmbito do Direito Constitucional, e em debates 

acerca do ativismo, a decisão aparenta preservar a legalidade e a anterioridade penal, bem como 

os seus fundamentos (FONTES, 2019). 

Noutro giro, no campo da criminologia, a proposta de criminalização do preconceito 

contra LGBTs segue uma certa convergência. Dieter (2019, apud BARIFOUSE, 2019) explica 

que a homossexualidade já foi considerada um comportamento intolerável e até mesmo crime 

em outros países, após essa etapa, foi transformada em algo lícito. No momento, vive-se em 

uma terceira fase em que os atos praticados contra estas pessoas passam a ser criminalizados.  

Para Dieter (apud DIAS, 2017) “quando tudo é crime, alargamos o sistema penal que 

não é parte da solução, e sim do problema”. Complementa o autor, que não existem estudos 

científicos que sustentam o aumento da repressão como resposta para redução da criminalidade, 

o que demonstra preocupação diante da criação de tantos tipos penais. 

Porém, Vecchiatti (2019) ao debater sobre o tema no âmbito da teoria do Direito Penal 

Mínimo, afirma que a intervenção mínima possui um “critério qualitativo, sobre o que pode ser 

crime, não quantitativo, proibitivo de novos crimes. Ela exige que a criminalização vise evitar 

a ofensa a bem jurídico indispensável à vida em sociedade, ante a ineficácia dos demais ramos 

do Direito para protegê-lo”. 

Ademais, Mello (2019, p. 19), que votou contra à interpretação conforme para enquadrar 

a homofobia na Lei 7.716/89, e contra a declaração da mora legislativa, afirma que estender o 

tipo penal para abarcar situações não especificamente tipificadas pela norma penal seria atentar 

contra o princípio da reserva legal, que constitui garantia fundamental dos cidadãos, pois traz a 

segurança jurídica de todos. Entretanto, em oportunidade diversa, Mello (2007) também 

reconheceu a situação alarmante em que se encontrava o Brasil, pois há cerca de 13 anos, 
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constatou-se que o país já ocupava o primeiro lugar com mais de cem homicídios anuais cujas 

vítimas foram assassinadas apenas por serem homossexuais. 

Uma interpretação conforme a constituição, valendo-se da hermenêutica, foi necessária 

para a preservação do exercício pleno dos direitos fundamentais, o artigo 29, letra “b” da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, em que o Brasil é signatário, estabelece que 

nenhuma disposição de seu texto pode ser interpretada no sentido de “limitar o gozo e exercício 

de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer 

dos Estados Partes ou de acordo com outra convenção em que seja parte um dos referidos 

Estados” (COSTA RICA, 1969). 

Todas essas diretrizes de hermenêutica decorrem do pós-positivismo. Muitas 

atrocidades foram cometidas com respaldo legal, pois somente a lei era fonte legitima, se não 

exclusiva, do Direito. Padilha (2018, p. 36) explica que as constituições eram vistas como 

programa político para elaboração de legislação. “Hitler não praticou muitas ilegalidades ou 

inconstitucionalidades; quase todas as atrocidades eram legitimadas por normas jurídicas”, uma 

vez que eram interpretadas apenas literalmente (PADILHA, 2018, p. 37). 

Por isso, o racismo vai além do negro, do índio, ou do judeu, compreende tanto condutas 

homofóbicas quanto discriminações étnicas. Vecchiatti (2019), autor da ADO nº 26, explica 

que o conceito de racismo não foi criado pelo STF, ele decorre da literatura negra antirracismo, 

assim como ocorreu com o antissemitismo, ao ser considerado racismo por traduzir a 

inferiorização de um grupo social relativamente a outro. Complementa Vecchiatti (2019), que 

a interpretação utilizada possui respaldo na hermenêutica, pois a lei não possui palavras inúteis, 

raça não poderia significar cor se ambos os termos estão na Lei 7.716/89. E esse foi o 

entendimento do voto vencedor, de que o racismo transcende o conceito biológico.  

Trata-se do já mencionado “racismo social”, conceito antropológico, histórico, e 

sociológico que deve ser utilizado no meio jurídico, uma vez que “raças são, cientificamente, 

uma construção social e devem ser estudadas por um ramo próprio da sociologia ou das ciências 

sociais, que trata das identidades sociais” (GUIMARÃES, 2013). Dessa forma, em razão dos 

casos crescentes de violência, bem como a conceituação jurídico-social do racismo, o Supremo 

Tribunal Federal entendeu por criminalizar a conduta utilizando-se da legislação penal nº 

7.716/89, de forma inédita e excepcional.  

E não é outro o entendimento de Agi (2019), uma vez que este constatou que o STF na 

verdade aplicou uma espécie de “nazismo às avessas”, colhe-se de seu texto: 

 

Na Alemanha de Hitler, a flexibilização do princípio da legalidade justificaria a 

separação, a segregação, a macrovitimização de homossexuais, judeus, ciganos. Aqui, 
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o Supremo tomou o caminho inverso e flexibilizou o princípio da legalidade para 

incluir quem andava excluído. A fim de proteger direitos fundamentais de 

homossexuais, o STF disse que discriminá-los é racismo. Fez bem. A legalidade é 

princípio caríssimo ao ordenamento jurídico, mas não é o único. O princípio da 

legalidade não é absoluto. É preciso que a segurança jurídica, prestigiada pela lei 

prévia, conviva com a justiça e com a igualdade. 

 

Dessa forma, verifica-se pela visão de um magistrado que, apesar de ter sido exercida 

uma certa “ginástica interpretativa”, tornou-se possível a flexibilização do princípio da 

legalidade, pois ele não é absoluto – assim como os outros também não são – desde que haja o 

devido respeito à irretroatividade da lei penal incriminadora para garantir o exercício dos 

direitos fundamentais. 

O Poder Legislativo falhou completamente ao deixar de legislar sob comando 

incriminador promulgado há 32 anos atrás na Assembleia Constituinte. Dessa forma, coube ao 

Poder Judiciário exercer uma interpretação fática e valorativa, pois o direito está 

constantemente em evolução. Essa “interpretação está condicionada pela realidade histórica em 

que opera o Direito, mutações nos valores culturais podem alterar o sentido das normas 

constitucionais, reclamando alterações no plano da legislação ordinária” (PUCCINELLI 

JÚNIOR, 2013, p. 143). 

Entende Keske e Marchini, (2019, p. 19) que o direito penal em sua função simbólica 

parece ser a via certa para a criminalização da homofobia, porém, o que se verifica são várias 

tentativas de projetos para criminalizar a homofobia, todos sem sucesso até o momento, o que 

faz concluir que é nítida a falta de vontade dos legisladores em simplesmente fazer valer a 

Constituição. Um caso simples, do ponto de vista da técnica legislativa, sofre de forma 

contundente com a morosidade. 

Todavia, para maior segurança jurídica, deve o Poder Legislativo além de criminalizar, 

“planejar ações de prevenção e educação quanto ao tema homossexualidade, a fim de que, no 

futuro, haja um entendimento de que não há diferenças entre heterossexuais e homossexuais” 

(KESKE; MARCHINI, 2019, p. 19). Entretanto, o que resta para o momento é a edição de lei 

específica, garantindo não somente o que preceitua o princípio da reserva legal, mas também o 

que pronunciam os mandados de criminalização, para que seja punida qualquer discriminação 

atentatória dos direitos e liberdades fundamentais (BRASIL, 1988). 
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5 CONCLUSÃO 

 

O princípio da reserva legal, quando visto sob a ótica da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão nº 26 gera muitas controvérsias, notadamente pela ausência 

de precedente no ordenamento jurídico brasileiro. O discurso midiático, ao expor notícia acerca 

de decisão desse formato, é tendencioso, o que nos faz pensar que a decisão tomada pelo 

Supremo Tribunal Federal foi errônea. 

Entretanto, cada motivo para declaração da mora constitucional, bem como para dar 

interpretação conforme à constituição, possui um respaldo antropológico, conteúdo extralegal 

robusto, aliado aos dados estatísticos, bem como os pactos e convenções internacionais das 

quais o Brasil faz parte. 

Constatou-se que muito antes da promulgação da Constituição Federal, já havia decreto 

consignando ratificação do Brasil na Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as 

Formas de Discriminação Racial, prevendo literalmente todas as formas de discriminação 

racial. 

A lei Afonso Arinos foi a primeira lei que proibiu a discriminação racial no Brasil, e 

após a ratificação na convenção internacional, foram estabelecidas modificações, incluindo 

como contravenções penais a prática de atos resultantes de preconceito de raça, de cor, de sexo 

ou de estado civil, e não somente de raça ou de cor. A pena da norma era ineficaz, por possuir 

o caráter de contravenção, eram as condutas punidas com prisão simples. 

Logo surgiu a Constituição Federal de 1988, trazendo o mandado de criminalização de 

punir qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, tornando o 

racismo crime inafiançável e imprescritível, dela adveio a Lei Antirracismo, trazendo punição 

aos crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 

procedência nacional, apenas. Outra vez, foi restringida a norma penal apenas às condutas que 

foram convenientes a atender a vontade dos eleitores do legislador, de acordo com os “preceitos 

morais” da época. 

Essa lei acabou por limitar, em razão do princípio da reserva legal e vedação à 

interpretação extensiva, a criminalização apenas das condutas taxativamente previstas na lei. 

Todavia, diante do HC nº 82.424, o STF acabou por considerar a conduta de Siegfried 

Ellwanger racista. Teria o paciente publicado um livro de sua autoria negando o holocausto, 

fazendo apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias. O pedido de sua defesa foi de 

que fosse afastada a imprescritibilidade do delito, que foi negada desde o tribunal de origem até 
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o STF. Diante disso, a decisão da corte constitucional confirmou que racismo vai além da cor 

da pele, a lei 7.716/89 na época em que foi promulgada, buscava a igualdade entre brancos e 

negros, para que fosse permitida o exercício da cidadania em sua plenitude. 

O conceito de raça foi superado, pois não deve ser visto sob o viés biológico, deve ser 

interpretado de acordo com o princípio da dignidade do ser humano e o Estado Democrático de 

Direito. O racismo é uma construção social, pois o ser humano acaba por dividir as pessoas em 

sua sociedade em determinados grupos (gênero, procedência nacional, etnia, religião), dessa 

forma tem-se, o racismo social. 

Ademais, foram verificadas decisões e ações em curso no âmbito do STF, que acabam 

por impugnar determinados crimes que possuem descrições vagas e imprecisas, feitas pelo 

Poder Legislativo, que violam gravemente o princípio da reserva legal e levam ao 

encarceramento por ausência de legislação precisa. 

Por fim, analisando o sistema de tripartição dos poderes, verificou-se que cada um 

possui suas funções, de forma a dividir o poder estatal e livrar os cidadãos da tirania. O sistema 

elaborado por Montesquieu ainda é usual, uma vez que no caso da ADO nº 26, não é o Poder 

Judiciário que intervém no legislativo para impor uma obrigação de fazer, mas cumpre seu 

papel na jurisdição constitucional ao declarar a omissão legislativa, por meio de provocação 

realizada a partir de um representante do grupo LGBT, que possui minoria no Congresso 

Nacional, tornando efetivo o seu pleito e garantindo a interrupção de condutas praticadas em 

razão do ódio. 

Dessa forma, a ADO nº 26 surge com o objetivo de pôr termo às condutas de homofobia 

e transfobia, mostrando a intenção do Estado Democrático de Direito, que é preservar a 

dignidade da pessoa humana, e fazer valer a democracia, seja por meio do Poder Legislativo na 

elaboração de leis em favor de seus representantes, seja por meio do Poder Judiciário, atendendo 

ao pleito da minoria, ao apontar ao Legislativo quais interesses devem ser preservados, diante 

do cenário social. 
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