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Excelentíssimo Senhor Presidente da Càmaru Municipal de Cascavel. Protocolo

A Câmara Municipal de Cascavel, Estado do Paranâ, por seu ÍepÍesentante do povo, nos
teÍmos que Íege o art. 1,57 do Regimento Intetno e após deüberação legislativa, manifesta
poÍ estâ Moção, APELO aos Presidentes da Mesa da Càmara dos Deputados Excelentíssrmo
Senhor Rodrigo Mara e da Mesa do Senado Fedetal, Excelentíssimo Senhor Dar.,r

Alcolumbre, para inserirem em pauta de votação o Pro)eto de Lei n" 4.754, de 2016 que tem
a finahdade de impedir a usutpação de funções e das competências do Poder Legislauvo ou
do Podet Executivo poÍ outÍos Poderes, evitando desta forma o ativismo judicial ou de
outÍos tribunais.

Dê ciência desta Moção, encaminhando-a aos Presidentes da Càmara dos Deputados e do
Senado Federa| pan ar.âhse e manifestações a favor desta Moção, bem como dando ciência aos demais
Parlamentates da Bancada do Paratâ.

É a Moção. Sala das Sessões.

Cascavel, 3 de novembro de 2020.

Olavo antos
Vereadot/Podemos

Exposição de Motivos.

enrre si, .o.,,*,^,.t,?:r"'m:,i".t:::['it':::r%r"ffiffi:;::"§s:T",i.",:H::':3,"#"":
Contrapesos". No entanto, temos visto o Supremo Tribunal Federal desrespeitando constante e

paulatinamente essa separação de poderes e o sistema de freios e conüapesos, usurpando, destarte,
competênci a própna do Legislativo.

O próximo caso em que pode haver usurpação do poder legiferante pelo STF é a
anáüse da ADPF 442,que pretende legahzx o aborto até1.2 semanas de gestação. Motivados poÍ essâ

possibiüdade de usurpação de poder pelo STF no caso da ADPF 442 e üante do cenário recente de
fuagShzaçào as sepatação dos poderes é que apoiamos o PL 4754/ 2016, paru sua celeddade e

aprovação.

Alei1079/1950 que define os crimes de responsabüdade é prodiga ao listar crimes
de responsabüdade do Presidente da República e dos Ministros de Estado, mas muito breve em relação
aos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida, este fato se deve ao modo exemplar como os
júzes tem desempenhado suas funções em nosso País. Todavia a pdncipal razáo da brevidade em
relação aos Mtnistros do STF se dá porque na década de 50 - quando foi promulgada a

supramencionada Lei - não havia, como na atualidade, o assim chamado "adüsmo judrciário" e mútcr
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menos uma doutrina juriüca que pretendesse justificar a intromissão indeüda do Judiciário no Poder
Legislauvo.

Destarte, inexrstem atualmente noÍmâs jurídicas que g rant^m e pÍeservem a

separação e harmonia entÍe os Poderes em caso de uma eventual tnvasão de competência do Legislativo
pelo Judrciário.

O termo "ativismo )udicial" paÍece ser um slogan, que pretende dara entender que
se tÍatâ de um Judrciário mais atuante, que llrabalha muito - algo quer todos queÍem e esperam de

qualquet serviço púbüco, principalmente de um juiz - mas o teÍmo diz respeito à usurpação pelos
Mimstros do STF de competência própda do Poder Legisiativo. Senão, ve)amos o seu conceito
doutrinário, segundo Luiz Flavio Gomes:

"(...) Uma espécie de intromrssão
indevida do Judiciário na função Legislativa, ou seja, ocoÍÍe o ativismo judicial quando o juíz "cÍia"
uma noÍmâ nova, usu{pando a tarefa do legislador, quando o júz inventâ uma normâ nào contemplada

, nem na lei, nem nos tratados, flem na Constituição".

O delicado tema do ativismo temete diretamente à configuração da Separação dos
Poderes, que nossa Consutuição Federal coflsagÍâ como princípio basilar do nosso regime políuco e

protege com o status de cláusula pétrea. Norma fundamental do sistema jurídico brasileiro, a Carta
política de 19BB cria os órgãos Superiores de Estado e lhes atribú competências privativas e comuns
fundando-se em um duplo conceito: a idenuficação das funções estatais e â outorga de seu exercício a

diferentes autoridades púbücas.

Segundo a douftina desenvolvida na Europa a parú do Século das Luzes, e

formabzada principalmente pelo francês Montesquieu, a separação das funções estatais pretende
impedir o exercício abusivo de Podet Soberano do Estado, ensejado pela concentação de atribúções
nas mãos do príncipe. Dir,'ulgada pelas Revoluções Americana (1776) e Francesa (1789), a fórmula
conheceu enorme sucesso, disseminando-se pelo mundo para constituir hoje uma das maÍcas
identitárias das democracias contemporâneas.

No Brasil, apartu de 1980, idenufica-se uma clara alteração na expressão concreta da
separação dos poderes com uma sensível modificação do equilíbrio entre o Congresso Nacional, a

Presidência da República e o Supremo Tribunal Federal, enquanto veículos de expressão da vontade
soberana da Nação. Gradualmente, nossa Corte Suprema pâssou a ocupaÍ um protagonismo cada vez
proeminente frente aos outÍos Podetes. Desenvolvendo uma jurisprudência criativa - e não raÍamente
audaciosa - e foi assumindo diretamente a tarefa de concretizaÍ os direitos assegurados pela ordem
constitucional.

Sólidas construções doutrinárias e )urisprudências que , pode décadas, Iimitaram a açào
do Tribunal foram sendo graduaLmente ÍestÍingidas ou seletivamente abandonadas , como no caso das

doutrinas da rntangibihdade da questão interrua cnrpois e da inapücabilidade dteta das normas
constitucionais de eficácia limitada.

Âcima de tudo consagrada concepção I(elseniana que aúibuiu ao STF o papel
exclusivamente de legisladot negativo foi sensivelmente relauvzada pelos Ministros da Corte, abrindo
portas para incursões judiciais cada vez mais frequentes e profundas nos domínios anteriormente
considerados privativos do legislador e da Âdminisração.
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Em seu novo pâpel, a Suprema Corte, contrariando as normas vigentes e

desrespeitando os debates e decisões da Casa Legislativa, passou a "legislar positivamente", como nos
seguintes casos: âcresceu nova exclusão de punibiJidade do crime de aborto ( d. fetos
anencéfalicos);insuturu a união estável e o casamento de casais homoafetivos; regulou minuciosamente
a utitzaçào de algemas pelas forças da ordem; insutuiu a f,rdelidade parttdáda; ctiou um verdadeiro
estatuto da demarcaçào de terras rndígenas; e validou a verttcalização das alianças pattidárias pré-
eleitorais, denúe ouúos exemplos.

Fica evidente, poÍtando, que o ativismo jurisdicional tem levado o STF a

ulúapassar os limites de suas atribuições constitucionais, e necessário se faz haver algum tipo de

mecanismo que possa manter a ordem e equiJíbrio entÍe os Poderes. É neste senudo que suÍge o
Projeto de Lei n.4754/2016, com o objetivo de ctiar uma noÍma que permiúá ao Congresso Nacional
zelar pela integridade e o respeito às competências dos Poderes Legislatrvo e Executivo.

Em conformrdade com a Lei 1079/50, compete ao Senado Federal julgar o
impeachment de um Minisuo do Supremo. Mas, e se o STF entender diferente? Se o STF decidir
interpretar algum drspositivo constitucional e ju§ar que somente o Pleno da Suprema Corte pode

Julgar um de seus Ministros? Parece esdrúxulo, mas não é impossível e nem rmprovável.

Vimos poÍ exemplo que no final de 2015, o próprio STF defrniu um rito de
impeachment extÍemamente dificultoso paÍa o caso da Presidente Dilma Roussef( que demorou meses

para chegar ao fim. No caso de Renan Calheiros, o STF decidiu que o Senador continuaria no cargo de

Presidente do Senado, mas não estaria na linha sucessóda da presidência da República, contradando o
que define a Constituição Federal. Por mais que sejamos contrários a que Renan Calheuos assumisse

como Ptesidente da Repúbüca, rrivemos em urn estado democrático de direito, segundo o qual
"ninguém está acima da lei", do ordenamento jurídico, mas o STF decidiu simplesmente que ele não
p^rttciparra da ünha sucessória da presidêncta da República.

De acordo com o falecido Jutz da Suprema Corte dos EUÂ, Antonin Scalia, o
problema do ativismo judicial é que oJudiciário pode interpretar o texto de uma lei âLuz de um fim
que ele mesmo busca ou entende como melhor.

Scaüa criou o neologismo "propositivista" em seu Iivro ReadingLaw the InlerpreÍaíion

of Legal Texts, para classificar a quaüdade de Juiz que busca um propósito e não a interpretação e uma
lei. Portanto, estabelece duas concepções de como um jurz deve agu: proposiuvista, que possui um fim
e interpteta o texto da lei e aplica-lo á situação real. A proposta oferecida por Scalia Íemete-se a uma
interpretação do texto legal segundo um princípio de senso comum, isto é, anaüsando o fenômeno, a

expedência real, que o texto almejou tÍ^tat e não a experiência que se qús impdmir ao texto à revelia da
vontade do legislador. Tal pnncípio de senso comum, poÍtanto, nada mais se tÍata do que uma
interpretação basilar de hermenêutica.

Nesta linha doutnnâria proposit.j.vista, temos o neocostifucionaüsmo que se

pÍeocupa em imprimir maior fotça normativa às drsposições constitucionais, erigindo os tribunais em
veículos primordrais nesta tarefa e, com isso, telativizando os papéis clássicos do Legislativo e

Executivo no funcionalismo do Estado.
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De ouúa soÍte, o detalhado, mas incompleto, texto constitucional de 1988 exigiu um
imenso esfotço regulamentador do Congresso Nacional, que nem sempre pôde - ou quis - fazer ftente
ao desafio. Incontáveis disposições constitucionais restaram sem sua regulamentação concretizadora
duramente anos, ou mesmo décadas, e este vazio normauvo foi sendo gradualmente preenchido pelos

tribunais. O judiciário foi, então, exttapolando a sua competência, sob a aÍgumentação de inércia
parlamentar, acusando o Congtesso Nacional de adotaÍ eventuaknente "conduta manifestamente
negligerite ou desidiosa" Íro exercício de sua competência legislativa, pretendendo, assim, justificat o

seu ativismo.

José Gomes Canotilho, jurista português bastante citado pelo STF, afrma que o
Supremo brasileiro é a Corte mais poderosa do mundo, müto mais do que a Suprema Corte americana
ou que os Tribunais Constitucionais euÍopeus. Como sublinha o lurista Vieira, "se tudo é matéla
constitucional, o campo da überdade dado ao coÍpo polÍuco é müto pequeno. Qualquer movimento
mais brusco dos administradores ou dos legisladores gera um incidente de inconstitucionaüdade, que

por regÍâ, deságua no Suptemo".

Na prática, vemos os ministros do STF querendo tÍat^Í e decidir sobre os mais

diversos assuntos, estando ou não previstos na Constrtuição, soba a alegação de estar "no espírito" dela

ou "nos valores do texto", o que abre ampla e perigosa mâÍgem à tmagnaçào dos juízes. Vimos isso

uerbi gratia, no julgamento do HC n"1.243/06 onde a 1'Turma do STF "definiu" a descriminaltzação do
aborto até as 12 semanas de gravidez, sem qualquer âmpâro legal, sem motivação e sem qualquet
senudo prátrco, uma vez que em um Habeu Corpus, não caberia a discussão desse upo de mérito.

Junte-se a isso a noção de "mundo melhor" da qual os juízes do Supremo estão

imbuídos: um mundo ptogressista, de valores atuaüzados com as mais novas modas. Guiados pelos
"direitos humanos" - visão á luz da qual eles interpretam a Constituição e impôem a todos a sua

concepção particular. O texto não é mais interpretado segundo o seu significado, mas busca-se o

signiírcado do texto a parúr do propósito do jü2, do que ele quer.

Tem- se a impressão de que o poder total foi transferido paÍa um ôrgão butoctático não

eleito e impessoal, ao qual a população não pode controlar e do qual não pode cobrar.

Mas não é apenas uma rmpressão: é exatamente o que acontece. Por isso, é realmente
imprescindível que seja aprovado o PL 4754/2016, de autoria do Deputado Sóstenes Cavalcante, que
visa coibir a usurpação da competência do Poder Legislativo pelos Ministros do STF, upifrcano-se
como cnme de responsabüdade a ser julgado pelo Senado Federal.
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