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RESUMO  

SANTOS, H. L. A. Limites do controle de constitucionalidade nos casos 
de omissão legislativa: análise sobre os julgamentos do STF que 
enquadraram a homotransfobia ao crime de racismo. 2021. 65f. TCC 

(Graduação em Direito) – Universidade Federal Fluminense. Rio de Janeiro, 
2021. 

 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivo analisar com 
profundidade as decisões conjuntas proferidas em 2019 pelo Supremo Tribunal 
Federal nas Ações Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 26 e do 
Mandado de Injunção nº 4.733. Para que a análise seja realizada, serão 
considerados os conceitos originários do controle de constitucionalidade, desde 
a sua origem até a sua estruturação da Constituição de 1988. Em seguida, serão 
apresentados os votos dos ministros relatores e dos ministros dissidentes em 
ambas as ações. Por último, será realizado o juízo sobre possíveis violações 
constitucionais e legais destas decisões que equiparam as condutas 
homotransfóbicas ao crime de racismo. 

 

Palavras-chave: ADO nº26/DF. MI nº 4.733/DF. Controle de 
Constitucionalidade. Criminalização da homotransfobia. Omissões 

Inconstitucionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

SANTOS, H. L. A. Limits of the judicial review in cases of legislative 
omissions: an analysis about the Supreme Court decisions that associated 
homotransphobia as a racism crime. 2021. 65f. TCC (Law Degree) – 
Universidade Federal Fluminense. Rio de Janeiro, 2021. 

 

The purpose of this research is to analyze in depth the joint decisions 
made by the Federal Supreme Court in the Ação Direta de Inconstitucionalidade 
por Omissão nº 26 and the Mandado de Injunção nº 4.733. For the analysis to be 
carried out, concepts originating from the constitutional review will be considered, 
from its origin to its structuring of the 1988 Constitution. Finally, a judgment will 
bem ade on possible constitutional and legal violations of these decision that 
equate homotransphobic conduct to the crime of racism. 

 

Keywords: ADO nº26/DF. MI nº 4.733/DF. Constitutional review. 

Homotransphobic criminalization. Unconstitutionality by omission.  
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem sua origem a partir das consequências jurídicas 

e sociais que foram levantadas sobre o julgamento conjunto realizado pelo 

Supremo Tribunal Federal - STF da Ação Direta de Inconstitucionalidade por 

Omissão nº 26 e do Mandado de Injunção nº 4.733, em junho de 2019, que 

entendeu pelo enquadramento da homofobia e da transfobia na interpretação do 

tipo penal do crime de racismo ao reconhecer omissão legislativa do Congresso 

Nacional. 

A decisão da Corte foi muito debatida à época, o que pode ser notado 

pela considerável produção de artigos e matérias publicadas por veículos de 

notícias voltadas ao âmbito jurídico. Foram revividas discussões que envolvem, 

dentre muitas vertentes, um suposto ativismo judicial por parte do STF. Neste 

caso, discute-se até uma possível dose de punitivismo em seu julgamento, bem 

como um conflito entre poderes, uma vez que o caso se originou de uma omissão 

legislativa, o que ultrapassaria os limites do debate puramente jurídico e 

alcançando a área da ciência política. 

A justificativa deste Trabalho de Conclusão de Curso surge da busca pelo 

melhor entendimento das circunstâncias que levaram o STF a decidir pela 

equiparação das condutas homotransfóbicas em detrimento do princípio da 

reserva legal. 

A relevância do objeto desta pesquisa se dá pelo fato de que boa parte 

das críticas direcionadas à postura do Supremo sugere a hipótese de que o 

órgão responsável pela guarda da Constituição tem extrapolado suas funções, 

competências e atribuições, chegando possivelmente ao ponto de legislar ao 

criar um novo tipo penal como neste caso do julgamento da ADO nº26 e do MI 

nº 4.733. 

Ressalta-se que a relevância da “criminalização da homotransfobia” em si 

não é o objeto da pesquisa, mas quais foram os instrumentos legais que a 

materalizou no ordenamento jurídico brasileiro. Entende-se que o mérito é de 

fato relevante para a discussão, uma vez que as casas parlamentares, 

independentemente da maioria ideológica que representam, são as 
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responsáveis pela atividade legiferante, sendo suas composições 

consequências do processo eleitoral. 

Serão abordados na pesquisa os conceitos e limites do controle 

concentrado abstrato de constitucionalidade realizado pelo STF, sob a tradição 

jurídica em que este se encontra, a fim de que se conclua pela ocorrência ou não 

de ativismo judicial ou até mesmo um deslocamento da função típica do Poder 

Legislativo ao Poder Judiciário. 

Em suma, a questão das discussões, que foram trazidas à baila, é se a 

decisão do STF, ao enquadrar a homotransfobia ao crime de racismo, está ou 

não em consonância com o ordenamento jurídico, i.e., se extrapolou seus limites 

constitucionais e beira a um possível ativismo judicial. 

O debate sobre o alcance das decisões do STF sobre temas de grande 

impacto social não é recente, tendo em vista que, ao equiparar as uniões 

homoafetivas às heteroafetivas, o Supremo já demonstrava um movimento 

legislativo segundo alguns juristas. Entretanto, caberá ressaltar também como 

as decisões de matéria cível se diferem das decisões de matéria penal. 

A pesquisa tem por objetivo geral entender com maior clareza como se 

desdobrou o procedimento adotado pela Corte ao julgar a ADO nº 26 e MI nº 

4.733 para verificar a violação dos limites estipulados pela Constituição, por lei 

infraconstitucional ou até mesmo pelos liames da tradição jurídica à qual o 

ordenamento brasileiro é herdeiro. 

Ainda, também é objetivo específico do estudo analisar se o processo 

legislativo constitucional foi devidamente observado, tendo em vista que, ainda 

que fosse legitimado a propor a ADO, o PPS conseguiu, por via do controle de 

constitucionalidade, a criminalização das condutas de homofobia e transfobia.  

Noutro giro, outra finalidade específica da pesquisa se refere ao MI. É 

oportuna a verificação desta ação injuncional como a correta via para que o 

problema trazido ao STF fosse de fato resolvido considerando os limites 

estabelecidos pela Lei 13.300/2016, que vem a regulamentar este instituto. 

Ademais, será de extrema importância buscar a diferenciação entre a 

mera interpretação conforme a Constituição do suposto ato de legislar que é tido 

como consequência de alguns dos julgamentos do STF.  
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Por fim, a pesquisa terá, além dos outros objetivos mencionados, o 

objetivo específico de analisar se a decisão conjunta do caso da ADO nº 26 e do 

MI nº 4.733, o STF infringiu limites previstos pela própria Constituição. 

No capítulo 1, serão abordadas as origens do controle de 

constitucionalidade e o processo histórico da sua consolidação ao longo dos 

diplomas constitucionais brasileiros a partir da primeira Constituição Republicana 

de 1891. 

Considerando a forma que o controle de constitucionalidade é 

apresentado no ordenamento jurídico pátrio, o capítulo 2 versará com maiores 

minúcias a condução da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 26 

e o Mandado de Injunção nº 4.733. 

O referido capítulo será dividido em duas análises individuais de cada 

ação constitucional, ainda que estas guardem muita semelhança, sendo 

elementos de ponderação analítica a matéria que levou a promoção das ações, 

os pareceres das entidades públicas, os votos dos relatores e os votos 

dissidentes. 

No capítulo 3, último da pesquisa, serão trabalhados o conceito de casos 

difíceis e a nova interpretação constitucional que direciona a solução de 

problemas que envolvem conflitos entre princípios e regras constitucionais. 

Por derradeiro, em continuidade, serão considerados os conceitos 

trazidos no primeiro capítulo para que uma análise vertical seja realizada sobre 

as decisões conjuntas do STF na ADO nº 26 e no MI nº 4.733, tendo como como 

resultado esperado a verificação de violações nas decisões. 
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1. A PERSPECTIVA HISTÓRICA DO CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL E O CONSTITUCIONALISMO 

MODERNO E CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

Para um melhor entendimento e análise a respeito das decisões 

prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal, é necessário um breve resgate 

histórico sobre a origem do constitucionalismo, bem como do sistema de controle 

de constitucionalidade, com ênfase no controle jurisdicional. Interpreta-se aqui 

como uma ferramenta essencial que se manifesta dentro da lógica do sistema 

de freios e contrapesos, em especial na estruturação da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão e do Mandado de Injunção. 

Considerando que a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 

26 e o Mandado de Injunção nº 4.733 envolvem normas constitucionais, uma 

sendo de controle objetivo e outra de controle subjetivo de constitucionalidade 

respectivamente, é fundamental conceituar quais parâmetros foram utilizados 

nos votos dos ministros julgadores. 

Os elementos levantados neste primeiro capítulo servirão como base para 

uma análise posterior das decisões desdobrada ao longo do estudo. 

 

1.1 Limitação do poder entre os Poderes 

O constitucionalismo moderno é fruto de diversas experiências e conflitos 

que ocorreram no mundo ocidental desde o século X. Na Inglaterra, por exemplo, 

pode-se citar a elaboração da Magna Carta imposta ao rei João Sem Terra, as 

disputas que envolveram o Parlamento e a Monarquia local no final do século 

XVI, a Petition of Rights e o Bill of Rights firmados anos depois e que possuem 

relevância por terem demonstrado de forma mais substancial uma espécie de 

limitação de poder (BARROSO, 2016, p.35.). 

A experiência das Treze Colônias inglesas localizadas na costa leste do 

continente norte-americano, já no século XVII, também resultou, por influência 

de conflitos com a metrópole britânica, em uma série de construções de caráter 

tanto político como jurídico consideradas hoje como fundamentais para o melhor 
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entendimento do constitucionalismo moderno fora do continente europeu. Foi a 

partir da independência das colônias e da decisão posterior dos delegados dos 

Estados independentes que optaram pela união destes num só país, que nasceu 

a primeira Constituição escrita do mundo moderno em 1788. (BARROSO, 2016, 

p. 41) 

Dentre as mais relevantes inovações trazidas pelo Poder Constituinte das 

Treze Colônias, uma delas foi a “implantação de um governo constitucional, 

fundado na separação do Poderes, na igualdade e na supremacia da lei”, que 

serviria como modelo para outras nações que viriam a optar pela via 

constitucional da organização de seus Estados. (BARROSO, 2019, p.41) 

Esta separação de Poderes do Estado, que diferenciava Executivo, 

Legislativo  e Judiciário entre si, foi elaborada por Montesquieu no século XVIII 

para que cada um destes Poderes funcionasse com controle mútuo, i.e., a fim 

de que nenhum se sobressaltasse em relação ao outro e evitasse um 

desequilíbrio do Estado Republicano que tinha como maior propósito a proteção 

da liberdade individual em face do poder do Estado. 

A conceituação da separação entre as funções do Estado não foi inovação 

trazida pela Carta Maior estadunidense, tendo em vista que já na Declaração de 

Direitos da Virgínia de 1776, ou seja, antes mesmo da elaboração do documento 

constitucional, a intenção de proteger o indivíduo de uma potencial força tirânica 

do Estado já era manifesta. (DALLARI, 2016, p. 216) 

Replicada até hoje na maioria das democracias constitucionais 

contemporâneas do Ocidente, a separação entre as funções estatais foi 

estabelecida na Constituição estadunidense conjuntamente ao sistema chamado 

checks and balances, ou freios e contrapesos. 

Desta forma, a liderança do Poder Executivo, neste caso o Presidente da 

República, é dotada de ferramentas de controle sobre os demais Poderes, assim 

como o Congresso e a Suprema Corte também exercem, cada um dentro das 

delimitações de suas competências e atribuições constitucionais, o controle de 

um para com o outro. 
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1.2 Origens do controle de constitucionalidade difuso e concentrado 

 

É nesse contexto que surge, ainda que de forma espontânea, a ideia do 

controle de constitucionalidade sob o viés jurisdicional, de forma mais 

semelhante a como tal instituição tão relevante para as democracias 

constitucionais contemporâneas funciona atualmente. 

Cabe ressaltar que a doutrina reconhece de forma uníssona que o 

controle de constitucionalidade é realizado de diferentes maneiras pelos Poderes 

da República.  

No ordenamento constitucional brasileiro, a título de exemplo, este 

controle é exercido: tanto pelo Executivo, que tem a prerrogativa de veto jurídico 

ou político de projetos de lei, art. 66, §1º, CRFB; como pelo Legislativo, com a 

participação da CCJ nas discussões sobre a produção normativa das casas do 

Congresso Nacional; mas também pelo Poder Judiciário, seja de forma difusa ou 

concentrada através do controle jurisdicional de constitucionalidade que terá 

mais espaço adiante na presente pesquisa. 

O caso que é tido como o mais importante, considerando a sede em que 

foi tomado e seus fundamentos, e que formalizou1 o que hoje é conhecido como 

controle de constitucionalidade jurisdicional, judicial review, realizado pela maior 

Corte estadunidense, ocorreu no século XIX nos Estados Unidos envolvendo o 

William Marbury e James Madison. No referido caso, a Suprema Corte decidiu, 

de forma resumida, que não aplicaria leis2 que fossem consideradas 

inconstitucionais pelos seus integrantes.  

                                            
1 Cabe breve menção ao fato de que, antes do ilustre caso Marbury vs Madison, entre os anos 
de 1780 e 1787, a Justiça do Estado de New Jersey, juízes da Virgínia e a Suprema Corte da 
Carolina do Norte já haviam declarado, cada um à sua maneira, a nulidade de leis consideradas 
por estes juízos como contrárias à Constituição. Por esta razão, julga-se mais apropriado tratar 
o caso Marbury vs Madison como aquele que formalizou e não o que inaugurou o controle de 
constitucionalidade judicial por via difusa nos EUA. (UADI, 2018, pg. 193) 
 
2 É de se ressaltar que já na obra clássica “O Federalista”, Alexander Hamilton ao escrever o 
artigo 78 do compilado que defendia a ratificação da Constituição dos Estados Unidos, “Os 
Juízes como guardiões da Constituição”, deixa claro que caberia ao Poder Judiciário realizar 
juízo de adequação entre lei ordinária e Constituição, evidenciando a autoridade garantida ao 
“mais fraco dos poderes” de limitar a atuação do Poder Legislativo. Assim disse Hamilton: “A 
integral independência das cortes de justiça é particularmente essencial em uma Constituição 
limitada. Ao qualificar uma Constituição como limitada, quero dizer que ela contém certas 
restrições especificas à autoridade legislativa, tais como, por exemplo, não aprovar projetos de 
confiscos, leis expost-facto e outras similares. Limitações dessa natureza somente poderão ser 
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Assim, a partir da decisão, ficou evidente como o Judiciário, dentro dessa 

configuração de Estado Constitucional Democrático, proporciona uma 

interferência direta no sistema de separação dos Poderes ao controlar os 

demais, visto que desconsiderou o produto da função precípua do Poder 

Legislativo ao reputar uma lei como inválida ainda que não houvesse na 

Constituição comando expresso que lhe garantisse tal competência. 

Esta decisão é considerada um marco para a jurisdição constitucional 

tendo em vista a fundamentação do juiz John Marshall que definiu três preceitos 

essenciais para o pleno entendimento do instrumento que é o controle judicial, 

sendo eles: a Supremacia da Constituição; a nulidade das leis que estão em 

desacordo com o parâmetro constitucional e a atribuição mais importante 

garantida ao Poder Judiciário que é ser o intérprete final da Constituição. 

O doutrinador Luís Roberto Barroso se refere à contribuição do juiz 

estadunidense de forma elucidativa: 

Ao expor suas razões, Marshall enunciou os três grandes fundamentos 
que justificam o controle judicial de constitucionalidade. Em primeiro 
lugar, a supremacia da Constituição: “Todos aqueles que elaboraram 
constituições escritas encaram-na como a lei fundamental e suprema 
da nação”. Em segundo lugar, e como consequência natural da 
premissa estabelecida, afirmou a nulidade da lei que contrarie a 
Constituição: “Um ato do Poder Legislativo contrário à Constituição é 
nulo”. E, por fim, o ponto mais controvertido de sua decisão, ao afirmar 
que é o Poder Judiciário o intérprete final da Constituição: “É 
enfaticamente da competência do Poder Judiciário dizer o Direito, o 
sentido das leis. Se a lei estiver em oposição à constituição a corte terá 
de determinar qual dessas normas conflitantes regerá a hipótese. E se 
a constituição é superior a qualquer ato ordinatório emanado do 
legislativo, a constituição, e não o ato ordinatório, deve reger o caso ao 
qual ambos se aplicam.” (BARROSO, 2019, p.30) 

 

O controle de constitucionalidade estadunidense, por essência, é um 

controle considerado incidental, uma vez que a avaliação de parametricidade 

realizada tanto pelos juízes da Suprema Corte, como por juízes de forma difusa, 

considera os casos subjetivos para o exercício da jurisdição constitucional. 

Assim, a stare decisis, criação típica dos países de tradição da common 

law3, foi desenvolvida dentro dos moldes do sistema de precedentes 

estadunidense de forma incidental pela via do controle difuso, i.e., a vinculação 

                                            
preservadas na prática através das cortes de justiça, que têm o dever de declarar nulos todos os 
atos contrários ao manifesto espírito da Constituição.” 
 
3 MERRYMAN, John Henry. 2009, p.49. 



14 
 

das decisões de controle de constitucionalidade apenas será promovida quando 

os casos envolverem pretensões subjetivas das partes litigantes, e não  de forma 

abstrata, quando o conflito suscitado se dá entre objeto, norma 

infraconstitucional, e parâmetro, texto constitucional, sem partes litigando entre 

si. (BULOS, 2018, p.194) 

Este modelo não é o único quando a doutrina se refere à ideia de controle 

jurisdicional de constitucionalidade, vez que o sistema austríaco de controle 

também goza de extrema relevância dentro do contexto contemporâneo das 

jurisdições constitucionais, principalmente naquelas pertencentes à tradição da 

Civil Law. 

O modelo de controle de constitucionalidade austríaco, desenvolvido no 

início do século XX, foi altamente influenciado pelas contribuições críticas 

promovidas por Hans Kelsen ao sistema estadunidense, principalmente ao fato 

de que os imbróglios abstratos eram ignorados por esse modelo. (idem) 

A contribuição do sistema austríaco, então, reside na criação de um órgão 

específico que tinha como função precípua a fiscalização objetiva das normas 

em abstrato.  

Nas palavras de Uadi Lammêgo Bulos: 

 

“Na Áustria, esse órgão de cúpula o Poder Judiciário é o Tribunal 
Constitucional (Verfassungsgerichtshof), encarregado, dentre outras 
atribuições, de exercer o controle concentrado de leis mediante 
requerimento especial (Antrag).” (BULOS, 2018, p.195) 

 

Por óbvio, o sistema austríaco é fruto de sua época sendo possível 

identificar nos elementos trazidos pela Constituição Austríaca de 1920 a clara 

influência de diversas premissas kelsenianas do positivismo jurídico que moldou 

uma grande parte dos documentos jurídicos do século passado. 

Dentre essas premissas, cabe salientar que neste modelo não caberiam 

juízos subjetivos no controle de constitucionalidade, o que evidencia o caráter 

normativista do sistema austríaco à luz da concepção de que valorações políticas 

expõem o modelo concebido por Kelsen. (BULOS, 2018, p. 196) 

Outras contribuições deste sistema envolvem, dentre outras coisas, a 

conceituação de legislador negativo ao Tribunal Constitucional por declarar leis 

inconstitucionais, da mesma maneira da qual esse órgão de controle 
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concentrado realizaria as questões que envolvessem inconstitucionalidades por 

omissão parcial, considerando novamente sua matriz positivista. (idem) 

 

1.3 Controle de constitucionalidade jurisdicional na história constitucional 

do Brasil 

 

O controle de constitucionalidade, como foi estruturado na Constituição 

de 1988, é fruto, dentre outros fatores, da evolução dos modelos utilizados por 

diversas nações que optaram pela elaboração de Constituições seja para fundar 

novos países, superar regimes de opressão garantindo direitos e ressignificando 

o pacto social pós-segunda Guerra Mundial. 

Naturalmente, como ocorreu e continua ocorrendo em todas as 

experiências constituintes pelo mundo, todos os caminhos adotados pela 

Assembleia Nacional Constituinte, resultante da Emenda Constitucional nº 26 de 

1985, a partir de primeiro de fevereiro de 1987, são resultados não só da 

importação de institutos jurídicos e políticos, mas também das disputas entre as 

forças políticas internas que não cabem análise nesta pesquisa. 

Tanto a ideia de Estado Republicano, como a Separação entre as funções 

estatais, bem como as diversas faces do controle de constitucionalidade, seja do 

modelo estadunidense, seja do modelo austríaco, foram importadas e 

ressignificadas para o contexto nacional a partir da primeira constituição 

República. 

O controle de constitucionalidade judicial surge na história constitucional 

brasileira não só antes da promulgação da Carta Maior em 1988, mas um século 

antes da sistematização dos procedimentos das ações de controle concentrado 

trazida pela Lei n° 9.868/89. 

Sem qualquer previsão expressa na Constituição Imperial de 1824, que 

garantia apenas uma premissa ao Poder Legislativo de revogar leis, mas que 

tinha estabelecido o Poder Moderador acima dos demais, o controle jurisdicional 

é positivado pela primeira vez em texto constitucional após a proclamação da 

República. (BULOS, 2018, p. 201) 

Na primeira Carta constitucional do Brasil republicano, o sistema 

americano de controle de constitucionalidade foi o que mais inspirou o 
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constituinte, tendo em vista que foi adotado pelo texto constitucional o modelo 

de controle incidental e difuso, muito parecido com o judicial review 

estadunidense. (BARROSO, 2019, p. 85) 

Na Constituição de 1934, foi concedido efeito erga omnes para as 

decisões do STF (BULOS, 2018, p. 202), ainda num sistema mais próximo das 

ideias importadas dos EUA do que do sistema elaborado a partir da lógica do 

positivismo jurídico do modelo austríaco. 

A constituição de 1937 demonstra um retrato de como o país era à época 

de sua elaboração. Segundo Uadi Lammêgo Bulos, “a estagnação e o retrocesso 

foram as marcas características do controle de constitucionalidade da Carta de 

1937” (BULOS, 2018, p. 202).  

Nesta Constituição, havia a previsão de que a lei declarada 

inconstitucional pelo Supremo poderia ser submetida, por impulso do Presidente 

da República, à cada uma das casas do Parlamento, para que a mesma tivesse 

sua validade confirmada, desprezando a jurisdição constitucional promovida pela 

mais alta corte do país. 

Por outro lado, a Constituição de 1946, quando alterada pela EC n.16/65, 

estabeleceu o que é conhecido hoje pela doutrina como sistema misto. Assim, 

além do controle difuso, já presente desde a Carta de 1891, foi conferido ao STF 

a competência de julgar os casos considerados abstratos, i.e., aqueles em que 

a validade de uma norma objeto é apreciada de forma concentrada em relação 

à norma parâmetro, no caso a Constituição.   

Com essa introdução da possibilidade da fiscalização abstrata de normas 

infraconstitucionais de competência originária do STF, fica evidente como os 

modelos estadunidense e austríaco serviram como influência para os diversos 

Poderes Constituintes que participaram da construção da história constitucional 

do Brasil. 

Explicando as características da Constituição Cidadã, o ministro Luís 

Roberto Barroso considera as influências que resultaram no sistema presente 

em nosso ordenamento: 

 

A constituição de 1988 manteve o sistema eclético, híbrido ou misto, 
combinando o controle por via incidental e difuso (sistema americano), 
que vinha desde o início da República, com o controle por via principal 
e concentrado, implantado com a EC n.16/65 (sistema continental 
europeu). (BARROSO, 2019, p.87) 
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Considerando a temática do controle de constitucionalidade, a 

Constituição de 1967, EC n.1/69, não inovou de forma significativa o desenho do 

sistema misto que foi trazido pela Carta de 1946. 

A partir da redemocratização, dentre as diversas inovações e conquistas 

trazidas na Constituição de 1988, o sistema de controle judicial de 

constitucionalidade recebeu profusas atualizações desde as novas ações de 

controle direto, como a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, 

inédita no ordenamento jurídico pátrio e recente até mesmo no contexto 

mundial4, bem como a ampliação do roll de legitimados a propor as ações de 

controle concentrado. 

A importância da ampliação desse roll que consta nos incisos do art. 103, 

da CRFB, dentro da ideia de expandir o sistema de controle é defendida por 

Barroso:  

A principal inovação trazida pelo constituinte de 1988, que ampliou 
significativamente o exercício da jurisdição constitucional no Brasil, foi 
o fim do monopólio exercido pelo Procurador-Geral da República em 
relação à propositura da ação direta de inconstitucionalidade. 
(BARROSO, 2019, p. 88) 

 

Assim, diversas outras figuras presentes da dinâmica política do país 

foram consideradas legitimadas a deflagrar o processo de controle de 

constitucionalidade. 

Reitera-se o fato de que o Poder Constituinte manteve o sistema misto 

trazido na década de 1940 e reuniu o controle difuso, expressamente positivado 

mas que passou a ser a via menos comum para questionamentos sobre a 

constitucionalidade de leis e atos do Poder Público, e o controle concentrado, 

realizado majoritariamente pelo STF, bem como pelos Tribunais de Justiça dos 

Estados da Federação - nas hipóteses em que o parâmetro normativo são as 

Constituições Estaduais. (BARROSO, 2019, p.87) 

O sistema de controle misto, como dito, está previsto na Carta Cidadã de 

1988 e pode ser extraído através de diferentes artigos. Quanto ao controle 

                                            
4 Em termos de direito positivo, o fenômeno da inconstitucionalidade por omissão so recebeu 
previsão nos textos constitucionais, e mesmo assim timidamente, a partir da década de 1970, 
com sua incorporação à Constituição da então Iugoslávia (1974) e à de Portugal (1976). 
(BARROSO, 2019, p. 54) 
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difuso, aquele que pode ser realizado por qualquer juiz, estadual ou federal, ou 

tribunal, realizado a partir de situações concretas, o art. 97, da CRFB, estabelece 

o princípio da reserva de plenário que sujeita a declaração de 

inconstitucionalidade incidental destes órgãos a um procedimento específico 

previsto no CPC.5 

Quanto aos mecanismos de controle no âmbito concentrado, no art. 102, 

I, da CRFB, estão presentes a Ação Direta de Inconstitucionalidade e a Ação 

Declaratória de Constitucionalidade, alínea a; no §1º do mesmo artigo está 

prevista a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental; a Ação 

Interventiva, no art. 36, III, e a maior inovação está no art. 103, §2º, que é a 

previsão da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. 

Para a solução das hipóteses consideradas como omissões 

inconstitucionais, para além da ADO, o Poder Constituinte elaborou, o que é 

considerado pela doutrina como “remédio constitucional”, o Mandado de 

Injunção no art. 5º, LXXI. 

O aprofundamento específico sobre a estrutura desses mecanismos é 

fundamental para o melhor entendimento do objeto desta pesquisa que gira em 

torno das decisões conjuntas de uma ADO e de um MI proferidas pelo STF. 

 

1.4 Controle judicial de constitucionalidade nos casos de omissão 

inconstitucional, ADO e MI 

 

A omissão inconstitucional é aquela que, diferente da 

inconstitucionalidade promovida por uma ação, é gerada por um não fazer 

inconstitucional do Poder Público competente, i.e., há uma inércia relacionada a 

um comando expressamente previsto no texto constitucional. Nas lições de 

Barroso, entende-se que: 

A inconstitucionalidade por omissão, como um fenômeno novo, que 
tem desafiado a criatividade da doutrina, da jurisprudência e dos 
legisladores, é a que se refere à inercia na elaboração de atos 
normativos necessários à realização dos comandos constitucionais. 
(BARROSO, 2019, p. 54) 

 

                                            
5 CPC, arts. 948-959 
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Os mecanismos elaborados para suprir as omissões inconstitucionais 

foram trazidos tendo por objetivo atender o que é considerado pela doutrina 

como a “síndrome de inefetividade da constituição” (BULOS, 2018, p. 152). 

Assim, entendendo que os desígnios dirigentes do constituinte originário podem 

não ter sido alcançados ainda, essas duas ações foram positivadas no 

ordenamento jurídico a partir da redemocratização. 

Essas omissões podem ter origem em qualquer um dos Poderes da 

República, sendo as ações, cada uma à sua maneira, direcionadas para 

solucionar qualquer uma destas omissões independentemente do órgão que as 

tenha cometido. Considerando a temática da pesquisa, a omissão proveniente 

do Poder Legislativo é a que receberá mais destaque. 

Tanto as omissões geradas por medidas político-administrativas como as 

omissões relacionadas ao campo jurisdicional possuem medidas de solução 

mais acessíveis, seja através das reivindicações políticas, seja pelo direito que 

o litigante tem de receber uma resposta jurisdicional em respeito ao princípio 

constitucional do acesso à justiça do art. 5º, XXXV, respectivamente. (BULOS, 

2018, p. 151) 

As omissões geradas por inércia legislativa são diferentes, tendo em vista 

que estas são provenientes de um não fazer relacionado diretamente como o 

dever insculpido na constituição de elaboração de leis. Nesse sentido, diz Uadi: 

 

Na órbita legislativa, entretanto, a problemática da 
inconstitucionalidade por omissão adquire maior complexidade, 
desafiando a argucia dos juristas. Nas constituições dirigentes, como a 
brasileira de 1988, a situação complica-se ainda mais, porque elas 
consagram compromissos a serem realizados, programas a longo 
prazo, promessas dependentes de providências legislativas 
posteriores, que não se sabe quando serão tomadas. (BULOS, 2018, 
p. 152) 

 

Assim, considerando que as omissões inconstitucionais estão presentes 

no âmbito de qualquer um dos poderes da República, foram criados a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade por Omissão e o Mandado de Injunção, vias 

jurisdicionais dotadas de características e finalidades distintas. 

A omissão em si exige que haja um comando expresso de dever do 

legislador, assim, deve haver na Carta maior uma “exigência constitucional de 
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ação, não bastando o simples dever geral de legislar para dar fundamento a uma 

omissão inconstitucional”. (2019, p. 55, nr, apud CANOTILHO. p. 1004)  

Há de ser mencionado o fato de que ambas as ações, que tem por fim a 

supressão das inconstitucionalidades por omissão, foram delineadas de formas 

específicas quanto aos seus fatos geradores, cabimento, procedimento e efeito 

das decisões.  

Enquanto a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão é um 

instrumento de defesa abstrata da Constituição e é empreendida em um 

processo objetivo, o Mandado de Injunção é considerado um remédio 

constitucional que tutela direitos subjetivos nos casos concretos, i.e., um 

instrumento de defesa difusa contra uma omissão do Poder Público. (BULOS, 

2018, p. 795), 

Os efeitos das decisões também são distintos, uma vez que, no mandado 

de injunção, estes estão adstritos às partes do processo ou a determinado grupo 

(inter partes, ultra partes ou erga omnes com ressalvas)6, ao passo que, na ação 

direta de inconstitucionalidade por omissão, os efeitos das decisões proferidas 

pelos ministros do STF são erga omnes. (idem) 

A finalidade destes mecanismos, que num primeiro momento têm muita 

similaridade, também são divergentes. O MI tem por objetivo garantir o exercício 

de direitos, liberdades ou prerrogativas garantidas na Constituição. A previsão 

constitucional da ADO, ainda que gere divergência interpretativa, é clara ao 

trazer que, após a declaração da omissão inconstitucional, duas são as medidas 

possíveis: “Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar 

efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a 

adoção das providências necessárias (1) e, em se tratando de órgão 

administrativo, para fazê-lo em trinta dias (2).”  

Ainda existem diferenças quanto às legitimidades ativa e passiva, bem 

como quanto às competências. No caso da ADO, a competência é privativa do 

                                            
6 Segundo Barroso (2019, p. 207) ao tratar da Lei 13.300/2016 que regulamentou o Mandado de 
Injunção: “A lei previu, ainda, que a decisão proferida em mandado de injunção coletivo 
regulamentando o exercício do direito será desprovida de eficácia erga omnes, fazendo coisa 
julgada “limitadamente às pessoas integrantes da coletividade, do grupo, da classe ou da 
categoria substituídos pelo impetrante” (Art. 13). A norma autorizou, contudo, a atribuição de 
eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, quando inerente ou indispensável ao exercício do 
direito (art. 9º, §1º), e permitiu que o relator, monocraticamente, estenda os efeitos do julgado a 
“casos análogos” (art. 9º, §2º) 
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STF, podendo apenas os legitimados do art. 103, da CRFB proporem a ação 

contra a omissão do ente competente para elaborar a norma. Por outro lado, o 

MI poderá ser impetrado no STF, art. 102, I, q; no STJ, art. 105, I, h, e nos 

Tribunais dos Estados, quando tratar-se de competência residual. 

Delineados os conceitos que serão abordados nos próximos capítulos, 

faz-se necessária também uma análise mais vertical sobre as decisões 

conjuntas da ADO, nº 26 e do MI, nº 4.733. 
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2. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO  Nº 26 E 

MANDADO DE INJUÇÃO Nº 4.733 

 

Neste capítulo, serão abordadas as decisões da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 26 e do Mandado de Injunção nº 4.733, prolatadas em 

2019 pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.  

Serão destacados com mais relevância os pedidos autorais, os votos dos 

relatores, as teses firmadas e suas contraposições realizadas através dos votos 

vencidos em ambas as ações, bem como dos pareceres do Ministério Público 

Federal e da Advocacia Geral da União. 

Cabe ressaltar, de início, que as ações foram julgadas em conjunto pelo 

pleno do STF por possuírem conexão em suas razões de propositura, uma vez 

que a causa de pedir, e alguns pedidos, tanto da ADO como do MI são os 

mesmos, i.e., o reconhecimento da omissão inconstitucional do legislativo 

federal e o pedido para enquadramento dos atos de homofobia e transfobia no 

tipo penal que define o racismo. 

 

2.1. A Ação Direta de Inconstitucionalidade Por Omissão nº 26 

 

2.1.1. Os pedidos 

 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 26 foi proposta 

pelo Partido Popular Socialista (PPS), que à época, em dezembro de 2013, era 

legitimado pelo art. 103, VIII, da CRFB, para promover a ação. 

O partido propôs a presente ação sob a alegação de mora inconstitucional 

por parte do Congresso Nacional, por não ter criminalizado de forma específica 

condutas reputadas como homofóbicas e transfóbicas. 

A ADO foi o meio utilizado sob o fundamento de que há no texto 

constitucional comando específico que impõe o dever do legislativo federal para 

criminalizar as condutas consideradas homotransfóbicas. 

O caminho argumentativo optado pelo proponente foi o de equiparação 

do conceito de homofobia e transfobia ao conceito de racismo tendo como 
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fundamento um julgamento do próprio Supremo (STF, HC n.º 82.424/RS), “de 

sorte a enquadrá-las na ordem constitucional de criminalizar o racismo constante 

do art. 5, XLII, da CF/88 , já que elas inferiorizam pessoas LGBT relativamente 

a pessoas heterossexuais cisgêneras (que se identificam com o gênero 

socialmente atribuído a elas)”. (Inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

por Omissão, 2013, p. 94) 

Subsidiariamente, sob o pretexto do que foi citado como “proteção 

deficiente do Estado Brasileiro”, o pedido foi para que a Suprema Corte 

reconhecesse essas condutas como as discriminações que constam no art. 5º, 

XLI, da CRFB. 

Assim, os dispositivos constitucionais que, segundo o partido político, 

justificam a ação direta por sugerir produção legislativa específica, ignorada pelo 

ente competente, estão prescritos da seguinte forma: 

 

Art. 5º 

XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e 
liberdades fundamentais; 

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, 
sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei; 

 

Seja na forma contra o racismo, seja contra qualquer discriminação 

atentatória dos direitos e liberdades individuais, as normas que sugerem um 

dever legislativo não foram devidamente respeitadas pela inércia do parlamento 

nacional, segundo o partido político. 

O pedido, por consequência, tinha por objetivo que a declaração de mora 

inconstitucional do Congresso Nacional fosse exarada pela mais alta corte do 

Judiciário brasileiro, com fundamento na ausência de norma que criminalizava 

especificamente as condutas descritas.  

Reforçando a tese autoral, foi levantado o lapso de mais de 20 anos da 

promulgação da Constituição e mais de 10 anos da tramitação de projeto de lei 

na Câmara dos Deputados que tinha as criminalizações como objeto. 

Ainda quanto ao reconhecimento da mora legislativa, é possível atentar 

ao fato de que também houve pedido para que o Supremo Tribunal Federal 

determinasse a aprovação de legislação sobre a criminalização, assim consta o 

pedido da inicial, in verbis: 
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[...] seja declarada a mora inconstitucional do Congresso Nacional na 
criminalização específica da homofobia e da transfobia [...] 
determinando-se que ele aprove legislação criminal que puna, de forma 
específica, especialmente (mas não exclusivamente) a violência física, 
os discursos de ódio, os homicídios, a conduta de “praticar, induzir e/ou 
incitar o preconceito e/ou a discriminação” por conta da orientação 
sexual ou da identidade de gênero, real ou suposta, da pessoa [...]. 
(INICIAL ADO, 2013, p. 94) 

 

Além disso, constou na inicial o pedido para que o STF fixasse prazo 

razoável para que o Congresso Nacional aprovasse a legislação, com a sugestão 

de um ano, por considerar que os mais de 7 anos de debate sobre o projeto no 

Senado Federal já teriam sido suficientes. 

A inovação autoral veio através de outro pedido que, de forma explícita, 

sugeria ao Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses de eventual desrespeito do 

prazo estabelecido por parte do Congresso Nacional gerado pela declaração da 

mora inconstitucional, ou até mesmo caso a Corte entende-se como 

desnecessária a fixação do prazo para produção normativa específica, tipifica-

se ex officio as condutas objetos da omissão parlamentar. 

Assim consta o pedido na ADO: 

 “[...] [requer-se] sejam efetivamente tipificadas a homofobia e a transfobia 
como crime(s) específico(s) por decisão desta Suprema Corte, por troca de 
sujeito e atividade legislativa atípica da Corte, ante a inércia inconstitucional 
do Parlamento em fazê-lo, de sorte a dar cumprimento da ordem 
constitucional de punir criminalmente a homofobia e a transfobia (inclusive 
em sua teleologia-sistêmica e sua lógica), superando-se a exigência de 
legalidade estrita parlamentar da mesma forma que esta Corte a superou ao 
exercer ação legislativa/normativa em sentido estrito ao regulamentar a greve 
dos servidores públicos civis (cf. a ratio decidiendi da decisão do STF nos MI 
n.º 670, 708 e 712) e como iria fazer para regulamentar o aviso prévio 
proporcional ao tempo de serviço caso o Congresso não tivesse aprovado a 
lei respectiva antes que a Corte o fizesse (para, assim, garantir a 
imperatividade positiva das ordens constitucionais de legislar e da decisão 
desta Suprema Corte)[...]” (INICIAL ADO, 2013, p. 95) 

 

Portanto, o pedido na exordial deixou claro que a intenção do proponente 

era que o STF, órgão do Poder Judiciário, através do exercício de sua função de 

jurisdição constitucional, não só equiparasse as condutas homotransfóbicas ao 

crime de racismo, mas que efetivamente determinasse a criação de um novo tipo 

penal conforme fosse conveniente para a Corte. 

Por último, requereu-se ainda a responsabilização civil do Estado 

Brasileiro, bem como dos “parlamentares responsáveis pela inércia”, a fim de 
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que fossem indenizadas todas as vítimas causadas pela omissão legislativa em 

criminalizar as condutas homofóbicas e transfóbicas. 

Em respeito ao procedimento estabelecido na Lei nº 9.868/99, lei que 

regulamentou as ações diretas, as Casas do Congresso Nacional, nos termos 

do art. 6º, a Advocacia Geral da União, nos termos do art. 12-E, §2º, e o 

Procurador Geral da República, nos termos do art. 12-E, §3º, se manifestaram 

acerca da ação.  

As Casas Parlamentares manifestaram-se pela improcedência da 

declaração de omissão inconstitucional por inércia pelo fato de que os projetos 

lei sobre o objeto da ação direta, e do MI, já estavam em tramitação. 

 

A Presidência do Senado Federal, em informações complementares, 
reitera a sua oposição ao acolhimento do pedido formulado nesta sede 
de controle abstrato, enfatizando que nova proposição legislativa (PLS 
nº 515/2017), de iniciativa comissional (Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa), ora em análise perante a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sob relatoria do Senador SÉRGIO 
PETECÃO [...] (ACÓRDÃO, 2019, p. 39) 

 

A AGU, assim como a manifestação das Casas Parlamentares, entendeu 

que o pedido sofria de impossibilidade jurídica ao requisitar prazo para a 

atividade legislativa e conteúdo aditivo em Acórdão do STF. Sobre o prazo, 

entendeu ser: 

 

[...] inviável ao Poder Judiciário, em sede de ação direta por omissão, 
impor prazo de cumprimento obrigatório aos Poderes competentes 
para a edição do diploma legal reclamado, ou mesmo suprir, por ato 
próprio, a suposta omissão do legislador inadimplente, pois essas 
providencias afrontariam a independência dos Poderes da República. 
(MANIFESTAÇÃO AGU, 2018, p.13) 

 

Quanto aos limites que as decisões do STF possuem em ações que 

envolvem omissão inconstitucional, assim foi aduzido: 

Também a doutrina especializada tem refutado a adoção, de linhas de 
atuação cuja efetividade demandaria o exercício de função normativa 
em substituição ao Legislativo ou a prática de “troca de sujeito” 
responsável pela normatização. (MANIFESTAÇÃO AGU, 2018, p.16) 
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 O Ministério Público, na pessoa do Procurador Geral da República, sob o 

fundamento da interpretação conforme a Constituição, entendeu que o pedido 

de reconhecimento da inconstitucionalidade e, por consequência, o pedido de 

equiparação mereciam ser julgados procedentes: 

Portanto, não se trata de defender tipificação por meio de analogia in 
malam partem, mas de interpretação conforme a Constituição do 
conceito de raça, para adequá-lo à realidade brasileira atual, em 
processo de mutação de conceitos jurídicos – o que é plenamente 
compatível com o conteúdo histórico da noção de “racismo”. 
(MANIFESTAÇÃO PGR, 2015, P.14) 

 

Apenas o pedido de responsabilização civil do Estado Brasileiro para 

indenizar as vítimas da homotransfobia por inércia do Poder Legislativo foi 

unanimemente entendido como descabido em todos os pareceres. 

 

2.1.2. O voto do relator 

 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 26, de relatoria do ministro 

Celso de Mello, por maioria dos votos do pleno, foi julgada parcialmente 

procedente em junho de 2019 junto do Mandado de Injunção nº 4.733 por 

conexão em relação aos pedidos e causa de pedir das ações. 

O reconhecimento da relevância da pauta em discussão foi exaltado pelo 

Ministro Celso de Mello que, ao citar alguns julgados da própria Corte, expressou 

a urgência que existia para que uma decisão fosse tomada sobre o assunto. 

Assim ilustra o Ministro citando a relatoria do Ministro Luís Roberto 

Barroso em ADPF de temática similar: 

 

A importância do tema que ora se examina acha-se bem realçada pela 
existência, nesta Suprema Corte, de inúmeros processos de controle 
normativo abstrato (ADPF 457/TO, Rel. Min. ALEXANDRE DE 
MORAES – ADPF 462/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN – ADPF 465/TO, 
Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 522/PE, Rel. Min. MARCO 
AURÉLIO – ADPF 536/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA) que têm por 
objeto diplomas legislativos e outros atos estatais que buscam, no 
âmbito do sistema educacional dos Estados e dos Municípios 
brasileiros, impedir a implementação de medidas fundadas na 
“ideologia de gênero”, proibindo, em decorrência de inaceitável atitude 
preconceituosa, a adoção dos estudos de gênero e de orientação 
sexual, o que levou o eminente Ministro ROBERTO BARROSO, ao 
deferir provimento cautelar requerido na DPF 461/DF, de que é Relator, 
a expor as seguintes reflexões: 
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A transsexualidade e a homossexualidade são um fato da vida que não 
deixará de existir por sua negação e que independe do querer das 
pessoas. Privar um indivíduo de viver a sua identidade de gênero ou 
de estabelecer relações afetivas e sexuais conforme seu desejo 
significaria privá-lo de uma dimensão fundamental da sua existência; 
implicaria recusar-lhe um sentido essencial da autonomia, negar-lhe 
igual respeito e consideração com base em um critério injustificado.” 
(ACÓRDÃO, 2019, p. 52) 

 
Em análise sobre o primeiro pedido da ADO que buscava a equiparação 

das condutas homotransfóbicas às condutas tipificadas como racismo, o ministro 

relator não apresentou embargos quanto à argumentação autoral. 

A exposição do eminente Ministro buscou em diversas fontes seus 

fundamentos, desde a literatura nacional sobre a problemática da violência que 

tem por alvo uma determinada parcela da população, até o entendimento 

interpretativo da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o Pacto de 

São José da Costa Rica, e por fim, declarou a interpretação conforme a 

constituição para a equiparação das condutas homotransfóbicas às condutas da 

Lei Antirracismo. (ACÓRDÃO, 2019, p.55) 

De maneira oposta, analisou o pedido de indenização às vítimas de 

homotransfobia, por consequência da responsabilização civil do Estado 

Brasileiro, bem como dos “parlamentares responsáveis pela inércia”, que deveria 

ter editado norma criminalizadora por ordem de comando constitucional, mas 

que não o fez, segundo alegação autoral. 

O ministro fundamentou sua decisão pela inviabilidade do pedido de 

índole condenatória alegando que os o exercício da função jurisdicional em sua 

modalidade abstrata realizado pelo Supremo Tribunal Federal, não comporta a 

consideração desta possibilidade. 

Assim definiu a finalidade do controle abstrato: 

 

Torna-se relevante insistir na asserção de que, no processo de 
fiscalização normativa abstrata, em cujo âmbito instauram-se relações 
processuais objetivas, visa-se a uma só finalidade: a tutela objetiva da 
ordem constitucional, sem vinculações quaisquer a situações jurídicas 
de caráter individual ou de natureza concreta. (ACÓRDÃO, 2019, p.57) 

 

Ainda complementou sobre as implicações criadas para que o pedido 

reparatório seja considerado em sede jurisdicional: 

Vê-se, daí, que o exame da pretensão de índole reparatória formulada 
pelo autor, além de importar na investigação de situações concretas e 
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na discussão de interesses individuais, implicaria aprofundada análise 
de elementos probatórios, o que se revela inadmissível neste processo 
de controle normativo abstrato, considerado, estritamente, o teor do 
pleito ressarcitório deduzido pela agremiação partidária. (ACÓRDÃO, 
2019, p.59) 

 

Sobre o pedido autoral para que a Corte Constitucional, cúpula da 

estrutura do Poder Judiciário nacional, ela própria tipificasse as condutas caso 

entendesse como alternativa viável considerando as circunstâncias, o voto foi 

taxativo quanto a impossibilidade jurídica deste pleito. 

O princípio da reserva constitucional de lei em sentido formal, presente no 

art. 5º, XXXIX, da CRFB, no art. 9º da Convenção Americana de Direitos 

Humanos e no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, foi a base da 

sustentação jurídica do Ministro relator.  

Abordou desta maneira sobre a impossibilidade: 

 

Como se sabe, a definição típica das condutas delituosas está 
subordinada ao postulado constitucional da reserva absoluta de lei 
formal (CF, art. 5º, XXXIX), o que inviabiliza qualquer pleito cujo 
acolhimento implique desconsideração dessa garantia fundamental, 
segundo a qual não há crime nem pena sem lei anterior que os defina, 
excluída, portanto, a possibilidade de utilização de provimento 
jurisdicional como sucedâneo de norma legal. (ACÓRDÃO, 2019, 
p.62) 

 

E assim conclui o raciocínio contrário ao pleito autoral: 

Isso significa, portanto, que somente lei interna pode qualificar-se, 
constitucionalmente, como a única fonte formal direta legitimadora 
da regulação normativa concernente à tipificação penal, com a 
consequente exclusão de qualquer outra fonte formal, como os 
provimentos de índole jurisdicional. (ACÓRDÃO, 2019, p.64) 

 

Cabe ressaltar a exposição necessária elaborada no voto pelo ministro 

relator sobre os contornos circunstancias que levaram a promoção da ADO nº 

26, seja no resgate histórico da discriminação promovida pelos diversos 

ordenamentos jurídicos, seja na própria violência em si sofrida pela comunidade 

LGBT, que no Brasil apresenta números abomináveis. 
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Por fim, tendo em vista o caminho que o entendimento do ilustre ministro 

foi tomando por toda sua decisão, o reconhecimento da omissão foi devidamente 

concedido, conforme segue: 

 

A hipótese versada nesta ação constitucional traduz – como 
precedentemente enfatizado no douto parecer do Ministério Público 
Federal – uma típica situação de desrespeito à Lei Fundamental, por 
omissão normativa unicamente imputável ao Congresso Nacional, eis 
que – decorridos mais de trinta (30) anos da promulgação da Carta 
Política –, esta, no que concerne à discriminação contra homossexuais 
e transgêneros, ainda não constituiu objeto da necessária regulação 
legislativa viabilizadora da proteção penal a ser dispensada aos 
integrantes da comunidade LGBT.  

O dever jurídico de editar a lei em questão revela-se imputável, no 
caso, ao Congresso Nacional, destinatário específico da imposição 
legiferante inscrita no art. 5º, incisos XLI e XLII, da Lei Fundamental, 
por efeito do que dispõe o art. 22, inciso I, da Constituição.  

Tem-se, pois, que é unicamente atribuível ao Poder Legislativo da 
União a obrigação jurídica de formulação de diplomas legislativos 
indispensáveis à efetivação dos mandados de incriminação a que 
aludem os incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição. (ACÓRDÃO, 
2019, p.81) 

Ainda, se tratando do reconhecimento do estado de inércia do Poder 

Legislativo Federal, o ilustre relator abordou a existência de diversos projetos de 

lei sobre a matéria, e como a mera tramitação não supre a omissão 

inconstitucional, citando que esta visão é de entendimento pacífico da Corte. 

Assim, reportou:  

 

Cabe rememorar, por oportuno, que esta Suprema Corte já teve o 
ensejo de assinalar que o estado de mora legislativa pode restar 
configurado tanto na fase inaugural do processo de elaboração das leis 
(“mora agendi”), quanto no estágio de deliberação sobre as 
proposições já veiculadas (“mora deliberandi”), desde que evidenciada, 
pela superação excessiva de prazo razoável, inércia abusiva e 
inconstitucional do Poder Legislativo [...] (ACÓRDÃO, 2019, p.84) 

 

2.1.3. Os votos dissidentes 

As dissidências em relação ao voto do relator vieram dos ministros 

Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Marco Aurélio, que entenderam de forma 

apartada da maioria que compõe a Corte. 
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O ministro Lewandowski, entendeu que a ação direta merecia ter seu 

mérito concedido apenas parcialmente de forma distinta dos votos dos demais 

ministros. 

O voto do ministro, acompanhado pelo voto do então presidente da Corte 

ministro Dias Toffoli, limitou-se à declaração de omissão inconstitucional e a 

cientificação do Congresso Nacional para que tomasse as providências 

necessárias, desconsiderando tanto a tipificação como também a equiparação 

das condutas homotransfóbicas ao crime de racismo. 

O que fundamentou o voto dissidente do ministro foi o resgate de 

entendimento da própria corte sobre a impossibilidade de criminalizar “condutas 

por meio de tratados internacionais, [...] reafirmando a indispensabilidade da 

existência de lei, em sentido estrito, para que seja viável a punição penal 

de determinada conduta.” (ACÓRDÃO, 2019, p. 513, grifei) 

Assim, tendo em vista a ponderação em relação aos princípios da 

legalidade, reserva legal e anterioridade, todos dentro dos limites penais, o 

ministro entendeu que haveria, através da equiparação pleiteada, violações às 

diretrizes axiológicas de cunho constitucional. Nesse sentido, expõe o ministro: 

 

A extensão do tipo penal para abarcar situações não especificamente 
tipificadas pela norma penal incriminadora parece-me atentar contra o 
princípio da reserva legal, que constitui uma fundamental garantia dos 
cidadãos, que promove a segurança jurídica de todos. (ACÓRDÃO, 
2019 p. 514) 

 

Já o Ministro Marco Aurélio, em voto único para a ADO e para o MI, votou 

pelo não conhecimento da omissão legislativa em criminalizar a homotransfobia 

e pela inadmissão do mandado, respectivamente. 

Sem olvidar do relevante tema que moveu a manifestação da Corte 

Constitucional sobre uma possível omissão inconstitucional, o voto do ministro 

ressaltou a importância da “organicidade do Direito, em especial do instrumental, 

cujas regras possuem razões de ser racionalmente justificadas”. (ACÓRDÃO, 

2019, p. 549) 

O ministro, ao abordar especificamente a admissibilidade da ação direta, 

demonstrou em seu voto que os pedidos autorais careciam de compatibilidade 

com a “natureza declaratória” necessária para esse tipo de ação. 
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Em seguida, trouxe à discussão o princípio da estrita legalidade, opondo-

se a construção autoral, bem como ao posicionamento do relator por afastar o 

entendimento de que as condutas homotransfóbicas deveriam ser contempladas 

pelo conceito de racismo: 

 

A estrita legalidade, no que direciona à ortodoxia na interpretação da 
Constituição Federal em matéria penal, não viabiliza ao Tribunal, em 
desconformidade com expressa e clara restrição contida na Lei Maior, 
esvaziar o sentido literal do texto, mediante a complementação de tipos 
penais. Ao versar a discriminação ou o preconceito considerada “a 
raça, a cor, a etnia, a religião ou a procedência nacional”, a Lei nº 
7.716/1989 não contempla a decorrente da orientação sexual do 
cidadão ou da cidadã. (ACÓRDÃO, 2019 p. 533) 

 

Ao considerar a possibilidade da equiparação, o ministro Marco Aurélio 

evoca a prejudicialidade à segurança jurídica como consequência das cargas 

subjetivas dos representantes do Poder Judiciário:  

Há mais: operada a transmutação dos delitos previstos na legislação 
de regência em crimes com descrições típicas indeterminadas 
mediante interpretação judicial, a delimitação do alcance do tipo penal 
não mais estará vinculada à lei em sentido estrito, mas, antes, ao 
subjetivismo dos magistrados no exercício das funções ínsitas ao 
Estado-Juiz – em prejuízo da tão almejada segurança jurídica, ausente 
prévia delimitação das condutas alcançadas pelo texto legal. 
(ACÓRDÃO, 2019 p. 554) 

 

Por fim, o ministro apresenta divergência quanto ao entendimento de que 

no inciso XLI do art. 5º, da CRFB, é possível depreender que há comando para 

criminalização de condutas, diferenciando semanticamente os conceitos de 

“punirá” e “criminalizará”. 

[...] Daí vislumbrar na redação conferida ao inciso XLI da Constituição 
Federal espécie de “mandado de criminalização” a vincular o legislador 
ordinário é passo demasiadamente largo, considerados o caráter 
programático da norma e a relativa amplitude semântica do texto. O 
Direito é uma ciência, possuindo expressões e vocábulos com sentido 
próprio, descabendo equiparar a forma verbal “punirá” – gênero – à 
“criminalizará” – espécie –, presente a possibilidade de ter-se 
observado o comando constitucional, a instituição de sanções 
estranhas ao campo penal. (ACÓRDÃO, 2019 p. 556) 

 

Deste modo, como já aventado, o ministro deixou de reconhecer a 

omissão legislativa em criminalizar especificamente a homofobia e a transfobia. 
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2.2 O Mandado de Injunção n. 4.733 

 

Diferentemente das Ações Diretas de Inconstitucionalidade por Omissão, 

os Mandados de Injunção são caracterizados pela busca da promoção de um 

direito subjetivo que não é passível de exercício por ausência de norma 

regulamentadora7 que o viabilize em casos concretos.  

Através do Mandado de Injunção, como visto, há controle de 

constitucionalidade por via incidental, i.e., este instrumento é destinado “ao 

controle incidental da omissão, tendo sido concebido para a tutela de direitos 

subjetivos constitucionais, frustrados pela inércia ilegítima do Poder Público”. 

(BARROSO, 2019, p. 185) 

Assim, ainda que os pedidos do Mandado de Injunção sejam basicamente 

os mesmos da ADO, cabe diferenciá-los para que a análise do próximo capítulo 

seja devidamente adequada. 

 

2.2.1 Os pedidos 

 

O Mandado de Injunção nº 4.733, impetrado pela Associação Brasileira 

de Gays, Lésbicas e Transgêneros – ABGLT em face do Congresso Nacional, 

tinha por objeto principal “obter a criminalização específica de todas as formas 

de homofobia e transfobia, especialmente mas não exclusivamente) das ofensas 

(individuais e coletivas), dos homicídios, das agressões, ameaças e 

discriminações motivadas pela orientação sexual e/ou identidade de gênero”. 

(INICIAL DO MI, 2013, p.1) 

Foi utilizado o mesmo argumento jurídico que buscou equiparar as 

condutas homotransfóbicas ao crime de racismo, o que por consequência gera 

um dever constitucional de legislar para criminalizar especificamente essas 

condutas. 

                                            
7 É pacífico que o conceito “norma regulamentadora” é compreendido em seu sentido mais amplo que 
abarca leis complementares, ordinárias, regulamentos, resoluções, portarias, decisões administrativas 
normativas. (BARROSO, cc, p.195) 
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Tendo em vista que o Mandado de Injunção necessita de omissão 

legislativa de norma regulamentadora que esteja impedindo o exercício de direito 

subjetivo não-autoaplicável (BARROSO, 2019, p. 194) para seu cabimento, os 

impetrantes consideraram que os direitos à livre orientação sexual e à livre 

identidade de gênero das pessoas LGBT estavam sendo ofendidos pelo “atual 

quadro de violência e discriminação” (INICIAL DO MI, 2013, p.2) que essa 

parcela da população vem sofrendo.  

Concordando com os pedidos da ADO, além de invocar o princípio da 

proporcionalidade para alegar que havia uma proteção deficiente por parte do 

Estado brasileiro, pugnou-se também pela fixação de prazo razoável pelo próprio 

Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional para que fosse elaborada 

norma que criminalizasse as referidas condutas. 

Inovando novamente, consta no MI nº 4.733 o pedido para que o próprio 

Tribunal, caso entendesse desnecessária a fixação de prazo, efetivasse a 

tipificação “da forma que esta Suprema Corte julgar mais pertinente e adequada 

em termos constitucionais [...]”. (INICIAL MI, 2013, p. 85) 

Assim como na ação de controle abstrato, também foi pedida indenização 

às vítimas, enquanto as condutas não fossem tipificadas, por responsabilização 

civil do Estado brasileiro. 

Cabe ressaltar que os fundamentos do relator neste mandado de injunção 

se assemelham aos fundamentos da ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão. Serão ressaltados os aspectos mais singulares do voto do ministro 

relator. 

Da mesma forma se deram os votos divergentes dos ministros Ricardo 

Lewandowski, Dias Toffoli e Marco Aurélio, que, como já mencionado, votaram 

contrariamente ao voto do relator.  

 

2.2.2 O voto do relator 

 

O Mandado de Injunção nº 4.733 teve como relator o ministro Edson 

Fachin, e foi conhecido pela maioria dos votos, sendo vencidos, assim como no 

julgamento da ADO nº 26, os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, em 
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menor extensão, e o ministro Marco Aurélio, novamente apartado dos outros 

ministros, que julgou inadequada a via mandamental. 

Cabe destaque para o fato de que a relatoria original do mandado de 

injunção era do ministro Ricardo Lewandowski que havia acolhido o parecer da 

Procuradoria-Geral da República de manifestação contrária ao conhecimento do 

mandado. Em seguida, pela interposição de agravo regimental pela parte 

impetrante, a causa foi levada ao pleno. 

No voto do novo relator, assim como na relatoria da ADO correlata, 

entendeu-se que é possível depreender que na Constituição da República de 

1988 há “um mandado constitucional de criminalização no que pertine a toda e 

qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.” 

(ACÓRDÃO MI, 2019, p. 18) 

Por consequência, atentou para o fato de independentemente de projetos 

de lei que ainda estivessem tramitando8, em qualquer das Casas parlamentares, 

a omissão inconstitucional poderia ser verificada. 

De forma concisa, após trazer a fundamentação constitucional, 

convencional, além de trazer a base em precedentes, o ministro Edson Fachin 

conclui o voto julgando procedente os pedidos para reconhecer a mora 

inconstitucional do Congresso e também para aplicar a Lei nº 7.716/89, 

equiparando as condutas homotransfóbicas ao crime de racismo, até que o 

parlamento legislasse sobre o assunto de forma a estender o tipo penal do 

racismo para que as condutas homotransfóbicas fossem abarcadas. (ACÓRDÃO 

MI, 2019, p. 20) 

Deste modo, da mesma forma que foi decidida na ADO nº 26, no MI nº 

4.733 também foi conferida interpretação conforme a constituição para que o tipo 

penal de racismo abarcasse as condutas homofóbicas e transfóbicas. 

Da mesma maneira que foi profundamente tratada a violência sofrida pela 

comunidade LGBT na ação direta, o ministro Fachin também demonstrou o grave 

                                            
8 “Finalmente, ainda quanto ao cabimento do mandado de injunção, o trâmite de projetos de lei 
que visem a solver a omissão apontada não obta o conhecimento do mandado. A jurisprudência 
desta Corte é no sentido de que o fato de que tramitam no Congresso Nacional projetos de lei 
sobre a matéria não serve para afastar o reconhecimento da omissão inconstitucional. Quando 
do julgamento da ADI 3.682, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 05.09.2007, assentou-se 
que “apesar de existirem no Congresso Nacional diversos projetos de lei apresentados visando 
à regulamentação do art. 18, § 4º, da Constituição, é possível constatar a omissão 
inconstitucional quanto à efetiva deliberação e aprovação da lei complementar em referência”. 
(ACÓRDÃO, 2019, p. 22/23) 
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estado de violação que existe com o desrespeito aos direitos dessa parcela 

vulnerável da população. 

Ao considerar a dimensão das circunstâncias que levaram a impetração 

do mandado, o ministro-relator não apresentou divergência quanto ao pedido de 

declaração da mora inconstitucional do Congresso Nacional, reconhecendo que 

há comando na constituição que suscita a alegação da inércia legislativa, assim 

expôs: 

No mérito, é procedente o presente mandado de injunção, pois o direito 
constante do art. 5º, XLI, da CRFB efetivamente contém um mandado 
de criminalização contra a discriminação homofóbica e transfóbica, 
ordem que, ante a mora do Congresso Nacional, comporta, até que 
seja suprida, colmatação por este Supremo Tribunal Federal, por meio 
de interpretação conforme da legislação de combate à discriminação. 
(ACÓRDÃO MI, 2019, p. p. 26) 

 

Sobre o entendimento de que há de fato um mandado constitucional 

específico que permita a criminalização das condutas em evidência, o ministro 

afirma que não deve haver dúvidas quanto a interpretação do art. 5º, LXI, da 

CRFB. 

Afirmou, ainda, com base jurisprudencial do própria Supremo, que “o 

princípio da proporcionalidade, na modalidade de proibição de proteção 

insuficiente, é o fundamento pelo qual a Corte tem reconhecido que o direito 

penal é o instrumento adequado para a proteção de bens jurídicos 

expressamente indicados pelo texto constitucional.” (ACÓRDÃO MI, 2019, p. 33) 

Ao tratar do cabimento adequado da via mandamental para solução da 

omissão identificada, há menção ao julgamento do Supremo que, em sede de 

Mandado de Injunção, tratava do exercício do direito à greve por servidores 

públicos, no qual foi estabelecido que a “permanência da mora” deveria ser 

identificada. 

Além do julgado, fez referência também à própria lei que regulamentou o 

Mandado de Injunção, em seu art. 8º, II.  

Tal orientação foi também acolhida pela Lei 13.300, a qual previu, em 
seu art. 8º, II, que, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo 
determinado, caberia ao Judiciário “estabelecer as condições em que 
se dará o exercício dos direitos”. (ACÓRDÃO MI, 2019, p. 39) 
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Sobre o pedido de equiparação das condutas homotransfóbicas às 

condutas já criminalizadas na Lei do Racismo, assim dispôs o ministro relator:  

No presente caso, no entanto, há uma especificidade que está a indicar 
que a lacuna não decorre exclusivamente da falta de norma que 
tipifique o ato atentatório, mas também da própria ofensa à igualdade, 
uma vez que condutas igualmente reprováveis recebem tratamento 
jurídico distinto. (idem) 

 

Desse modo, sob o fundamento do princípio da igualdade e da dignidade 

da pessoa humana, não demonstrou embargos ao pleito autoral, entendendo 

que a interpretação conforme a constituição deveria ser garantida na ação 

impetrada. 

 

2.2.3 Os votos dissidentes  

 

Assim como na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 26, divergiram do 

voto do relator os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, em menor 

extensão, e o ministro Marco Aurélio, que votou pela inadmissão do Mandado de 

Injunção por entender não ser a via adequada. 

Da mesma maneira como foi na ação direta, o voto do ministro 

Lewandowski, acompanhado do voto do ministro Dias Toffoli, ressaltou a 

importância da discussão que suscitou a impetração do Mandado de Injunção nº 

4.733.  

Além de trazer a contribuição de diversos estudiosos sobre o tema, fez 

menção, assim como o ministro relator, de julgados e também dos “Princípios de 

Yogyakarta sobre a Aplicação da Legislação Internacional de Direitos Humanos 

em relação à Orientação Sexual e Identidade de Gênero”, que, segundo o 

ministro, “têm plena incidência no caso”. (ACÓRDÃO MI, 2019, p. 224) 

Sobre a omissão inconstitucional do parlamentar em não promover a 

criminalização das condutas, o ministro demonstra o alcance político que esse 

problema social traz para os Poderes representativos, e como o Poder Judiciário 

se porta quanto a isso: 

A omissão parlamentar em cumprir o mandado de criminalização, nos 
casos de que ora se trata, pode ser compreendida como um fenômeno 
que, mais do que jurídico, é político: como explica Ran Hirschl, com a 
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ascensão do conceito de supremacia constitucional em todo o mundo, 
os tribunais tornaram-se instituições sensíveis aos reclamos de grupos 
sistematicamente excluídos da esfera política, contando com o apoio –
explícito ou implícito – dos atores políticos, os quais, ao transferir sua 
responsabilidade para as instituições judiciais, evitam sua 
responsabilização política por decisões impopulares. (ACÓRDÃO MI, 
2019, p. 225) 

 

Em importante passagem em seu voto, é possível identificar a dimensão 

que foi dada à discussão, ainda que o ministro tenha votado contra a admissão 

da via mandamental por questões procedimentais. 

Ao tratar de como o ordenamento jurídico reflete o exercício do poder da 

maioria, o magistrado entende e demonstra como a própria “engrenagem 

jurídica” faz parte das opressões sofridas pela população vulnerável: 

 

Faço esse relato para realçar como a engrenagem jurídica tem se 
mostrado instrumental na construção de dinâmicas opressoras 
de grupos sistematicamente privados de direitos, bem como para 
ressaltar a urgência de se inverter diametralmente essa tendência. 
Para tanto, punir criminalmente a homofobia e a transfobia é simbólico, 
e é, segundo penso, apenas um primeiro passo. (ACÓRDÃO MI, 2019, 
p. 225, grifado) 

 

Após tratar o mérito, o ministro passa a tratar dos fundamentos jurídicos 

de seu voto e levanta a criminalização da violência contra mulher, na forma do 

feminicídio, como um exemplo de como o comando constitucional do art. 5º, XLI, 

da CRFB, já foi base jurídica para que uma opressão fosse combatida através 

da produção legislativa. 

Cabe aqui um paralelo com a criminalização específica da violência 
contra a mulher. Debora Diniz e Sinara Gumieri relatam que os homens 
morrem mais do que as mulheres como vítimas da violência, mas as 
mulheres morrem de um jeito que só elas morrem – de feminicídio, um 
crime que é fruto da discriminação e do menosprezo pela mulher. A 
tipificação do feminicídio foi, por isso, uma vitória legislativa importante, 
ao construir “um crime com nome próprio”, que designa 
especificamente esse “escândalo de violência” e que poderá, espera-
se, puni-lo com maior precisão.14 Para elas, a Lei Maria da Penha é 
vista como “um instrumento de aprendizado civilizatório diante da 
realidade sociológica da violência de gênero e da negação histórica de 
acesso à justiça para mulheres” (ACÓRDÃO MI, 2019, p. 229-230) 

 

Quando aborda a morosa tramitação de alguns dos projetos de lei que 

tratavam das criminalizações objeto da omissão discutida nessa ação 
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injuncional, é possível identificar que o voto não apresenta divergência nesse 

aspecto em relação ao entendimento de que omissão legislativa independe da 

tramitação dos projetos. 

Ainda que os projetos tenham tramitado perante às Casas, a omissão 

inconstitucional é constada da mesma forma, tendo em vista o lapso temporal 

que ainda não foi encerrado entre a proposta e a sanção da lei. 

Entretanto, é nesse sentido de seu entendimento, que o ministro também 

menciona a possibilidade da via escolhida para discutir o problema, que como 

foi diversas vezes abordado, é extremamente delicado e não pode ser ignorado 

pelas autoridades públicas, como pode se depreender do seguinte trecho: 

 

Muito poderia ser feito para proteger esses grupos minoritários, e a 
maior criminalização de condutas seria um passo importante. Parece-
me inconteste que se deve reconhecer a mora legislativa neste sentido. 
Entretanto, a par de reconhecer a mora legislativa, pouco pode esta 
Corte fazer, não é viável invocar os precedentes concretistas 
firmados nos Mandados de Injunção – MIs 670, 708 e 712 por conta 
de uma distinção fundamental a incidir neste caso: este processo diz 
respeito à matéria penal, sujeita à reserva legal absoluta. 
(ACÓRDÃO MI, 2019, p. 233) 

 

Dessa forma fora invocado pelo ministro a relevância que o princípio da 

reserva legal absoluta, em matéria penal, difere esse mandado de outros citados 

nos votos que entenderam pela admissibilidade da via do mandado de injunção 

para solução dessa vicissitude. 

A extensão do tipo penal para abarcar situações não especificamente 
tipificadas pela norma penal incriminadora parece-me atentar contra o 
princípio da reserva legal, que constitui uma fundamental garantia dos 
cidadãos, que promove a segurança jurídica de todos. (ACÓRDÃO MI, 
2019, p. 235) 

 

Assim, entendeu que o Mandado de Injunção nº 4.733 não deveria ser 

conhecido e, em caso contrário, fosse julgado prejudicado. 

Também dissidente foi o voto do ministro Marco Aurélio, que, como já 

aludido, repetiu integralmente o voto do julgamento da ADO, no julgamento do 

MI nº 4.733. 

Novamente, como todos os ministros em seus votos, alinhados ou não 

com o relator, reforçou a grave circunstância que levou a impetração de MI: 
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Surge inadmissível a persistência, no Brasil, de grave quadro de 
discriminação, observada a violência diuturnamente dirigida a 
homossexuais e transgêneros, de todo incompatível com a tradição de 
tolerância do povo brasileiro no tocante, por exemplo, à diversidade 
cultural e religiosa. (ACÓRDÃO MI, 2019, p. 266) 

 

Em seguida, passar a se estender sobre os limites que o Mandado de 

Injunção possui de acordo com a própria jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal. 

Reporta ainda que deve haver uma reflexão necessária sobre o alcance 

jurisdicional exercido pelo Supremo para que o provimento judicial intentado 

pelos autores seja devidamente atingido. 

Ao tratar da necessidade de demonstração de direito subjetivo que está 

sendo impedido de ser exercido para admissão dos mandados de injunção, 

afirma que o direito público de criminalização de condutas é de titularidade do 

Estado: 

 

Descabe, a partir da garantia à igualdade – artigo 5º, cabeça, da 
Constituição Federal –, assentar-se, num primeiro passo, a existência 
de direito público subjetivo à criminalização da conduta de outrem para, 
num segundo, vislumbrar-se ausência de norma a regulamentar o 
exercício de tal direito. A ressaltar essa óptica, observem ser da 
titularidade do Estado, e não dos particulares, o poder-dever de punir. 
(ACÓRDÃO MI, 2019, p. 274) 

 

Assim, ao não reconhecer que há direito subjetivo sendo impedido de ser 

exercício por ausência de norma regulamentadora, nesse caso norma 

criminalizadora, votou pela inadmissão do Mandado de Injunção nº 4.733. 

 

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS DECISÕES DA ADO E DO MI 

 

Ao proferir as decisões conjuntas da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº 26 e do Mandado de Injunção nº 4.733, o Supremo Tribunal Federal se 

colocou em evidência em mais uma oportunidade. 
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Essas ações, que tinham objetos muito similares, pleitearam uma 

resposta jurisdicional para a grave situação de violação de direitos fundamentais 

em que a comunidade LGBT é submetida no Brasil.  

Tendo em vista os números alarmantes9 da violência sofrida por essa 

parcela da sociedade em território nacional, o PPS, por meio de ADO, e a 

Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros – ABGLT, via MI, 

levaram ao STF o impasse suscitando algumas violações à Constituição de 

1988. 

Considerando que as vias eleitas apresentam semelhança na 

demonstração de suposta omissão inconstitucional, os legitimados e impetrantes 

reivindicaram providências a serem tomadas pela Corte. 

Ocorre que as próprias vias escolhidas pelos autores apresentam limites 

objetivos, sejam eles por regras ou princípios constitucionais, ou até mesmo 

limites legais, como os presentes na própria lei do Mandado de Injunção, e 

também na lei das ações diretas. 

As decisões geraram profusas discussões em diversos canais relevantes 

para a comunidade jurídica10, bem como a produção numerosa de artigos sobre 

o tema11, demonstrando que a maneira pela qual o STF havia deliberado sobre 

assunto merecia análises mais minuciosas. 

                                            
9 Em 2019, ano da decisão do Supremo, o Brasil apresentou um numero de uma morte a cada 
26 horas, considerando homicídios e suicídios. Fonte: Site UOL.: 
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/04/23/brasil-registra-329-mortes-de-lgbt-
em-2019-diz-pesquisa.htm  
10 Sites como Conjur, https://www.conjur.com.br/2014-ago-21/senso-incomum-criminalizacao-
judicial-quebra-estado-democratico-direito; Migalhas, 
https://www.migalhas.com.br/depeso/312468/criminalizacao-da-homofobia-e-transfobia-um-
louvavel-caso-de-ativismo-judicial-do-stf; Jus.com.br, https://jus.com.br/artigos/74804/marco-
inicial-da-eficacia-vinculante-da-decisao-na-ado-26-e-ampliacao-do-conceito-de-racismo-
somente-no-ambito-da-lei-7-716-89, dentre outros, publicaram artigos de opinião sobre a 
temática:  
11 ARAÚJO, Yasmin Fernanda; LOURENÇO, Caio Henrique. Ativismo judicial negativo e 
punitivismo como resposta a homotransfobia. Âmbito Jurídico, 2019. Disponível em: 
<https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-constitucional/ativismo-judicial-negativo-e-
punitivismo-como-resposta-a-homotransfobia/> 

ESTRELA, Crísley Thanillly Reis Estrela. O Ativismo Judicial e o Julgamento Da Ação Direta 
De Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) n° 26, sobre a Criminalização da 
Homotransfobia. Revista Dizer da Universidade Federal do Ceará, 2019. 

 

 

https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/04/23/brasil-registra-329-mortes-de-lgbt-em-2019-diz-pesquisa.htm
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/04/23/brasil-registra-329-mortes-de-lgbt-em-2019-diz-pesquisa.htm
https://www.conjur.com.br/2014-ago-21/senso-incomum-criminalizacao-judicial-quebra-estado-democratico-direito
https://www.conjur.com.br/2014-ago-21/senso-incomum-criminalizacao-judicial-quebra-estado-democratico-direito
https://www.migalhas.com.br/depeso/312468/criminalizacao-da-homofobia-e-transfobia-um-louvavel-caso-de-ativismo-judicial-do-stf
https://www.migalhas.com.br/depeso/312468/criminalizacao-da-homofobia-e-transfobia-um-louvavel-caso-de-ativismo-judicial-do-stf
https://jus.com.br/artigos/74804/marco-inicial-da-eficacia-vinculante-da-decisao-na-ado-26-e-ampliacao-do-conceito-de-racismo-somente-no-ambito-da-lei-7-716-89
https://jus.com.br/artigos/74804/marco-inicial-da-eficacia-vinculante-da-decisao-na-ado-26-e-ampliacao-do-conceito-de-racismo-somente-no-ambito-da-lei-7-716-89
https://jus.com.br/artigos/74804/marco-inicial-da-eficacia-vinculante-da-decisao-na-ado-26-e-ampliacao-do-conceito-de-racismo-somente-no-ambito-da-lei-7-716-89
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-constitucional/ativismo-judicial-negativo-e-punitivismo-como-resposta-a-homotransfobia/
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-constitucional/ativismo-judicial-negativo-e-punitivismo-como-resposta-a-homotransfobia/
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O pleito autoral pretendia primariamente que a omissão inconstitucional 

do Congresso Nacional fosse declarada pela Corte, tendo em vista a função da 

ação direta e da ação injuncional.   

Além deste pedido inicial, aspirava também pela equiparação das 

condutas homotransfóbicas aos crimes tipificados na Lei nº 7.716/89, i.e., 

intentava estender a tipificação prevista para os crimes resultantes de 

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

nacional. 

Subsidiariamente, sendo o pedido mais extravagante presente na 

exordial, declarou que, se assim entendessem os ministros do Supremo Tribunal 

Federal, sustentaria como correto que o próprio órgão do Poder Judiciário 

tipificasse as condutas em caso de inércia reiterada por parte do parlamento, 

relativizando a “estrita legalidade parlamentar”. 

Ademais, também constou pedido de indenização às vítimas destas 

condutas por responsabilização civil do Estado Brasileiro, que, segundo os 

autores, deveria ser responsabilizado pela inércia injustificada de mais de 10 

anos de tramitações estéreis de projetos de lei sobre o tema. 

Por voto da maioria, as ações foram conhecidas e julgadas parcialmente 

procedentes. Rejeitados os pedidos de tipificação específica pela Corte e de 

indenização às vítimas, apenas os pedidos de declaração da omissão 

inconstitucional do Congresso Nacional e a equiparação das condutas à Lei 

Antirracismo foram julgados procedentes pelo plenário da Corte. 

Decidiu-se que além da omissão declarada pelo estado de mora 

inconstitucional do Congresso, a Lei nº 7.716/89 seria utilizada até que o 

parlamento produzisse norma que tipificasse expressamente as condutas 

reclamadas pelos autores. 

A partir dessas decisões, as discussões sobre criminalização judicial 

foram promovidas pela comunidade jurídica, ao considerarem, dentre outras 

coisas, que não caberia à Corte tamanha concretude em seus vereditos. 

Cabe ressaltar que as decisões apresentaram, como demonstrado no 

capítulo anterior, substancialmente o mesmo conteúdo. Por este motivo, as 

ilustrações de cada ponto a seguir, são pautadas tanto sobre a decisão da ação 

direta, como sobre decisão do mandado de injunção.  
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Esse cruzamento entre as decisões também será abordado adiante, uma 

vez que as ações se diferenciam em características e limites, sejam 

constitucionais, legais ou jurisprudenciais. 

 

3.1 A Relevância da matéria em discussão  

 

Salienta-se que a discussão que se trava em torno das decisões não 

apresentam óbice às evidências demonstradas pelos autores, tanto da ADO com 

do MI, de que há um grave estado de violação permanente aos direitos 

fundamentais da comunidade LGBT. 

Tratada com a devida importância nas iniciais das ações, a relevância da 

matéria foi devidamente reconhecida por todos os ministros, mesmo aqueles que 

votaram contra os pedidos autorais. 

A fundamentação dos votos dissidentes em nenhum momento 

desprestigiou a pertinência da discussão, pelo contrário, em diversos trechos dos 

votos contrários é possível atentar ao fato de que foram resgatadas as mesmas 

fontes utilizadas nos votos que acolheram o pedido de extensão do tipo penal 

pretendido. 

O ministro Marco Aurélio, em voto que não reconheceu a omissão 

legislativa quanto à criminalização específica das condutas consideradas 

homotransfóbicas, assim descreveu o dever garantido ao próprio agente público: 

 

A inoperância do texto constitucional é situação a ser combatida, ante 
o apelo do cidadão em tal sentido e a prova da mora injustificável por 
parte do legislador ou do Chefe do Executivo. Não é admissível 
transformar a Lei Maior em um “sino sem badalo”, na dicção do 
professor José Carlos Barbosa Moreira, sob pena de ter-se o prejuízo 
à força normativa do texto constitucional e a perda de legitimidade do 
Judiciário. (ACÓRDÃO MI, 2019, p. 269) 

 

Da mesma forma, o ministro Ricardo Lewandowski também reconheceu 

a dimensão do problema: 

Direitos relativos à orientação sexual e à identidade de gênero são 
reconhecidos, hoje, nacional e internacionalmente, como essenciais 
para a dignidade e humanidade da pessoa humana, integrando o 
núcleo dos direitos à igualdade e à não-discriminação. Os referidos 
Princípios de Yogyakarta voltam-se a tutelar o indivíduo diante da 
violência, do assédio, da discriminação, da exclusão, da 
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estigmatização e do preconceito dirigidos contra pessoas em todas as 
partes do mundo por causa de sua orientação sexual ou identidade de 
gênero. (ACÓRDÃO MI, 2019, p. 224) 

 

Ainda que seu voto tenha acolhido apenas os pedidos de reconhecimento 

da mora legislativa inconstitucional e cientificação do Congresso Nacional para 

que as devidas providências fossem tomadas, também reconheceu o fato de que 

a criminalização seria um passo importante para garantia dos direitos 

fundamentais claramente violados dos integrantes da comunidade LGBT: 

Esses grupos, por serem minoritários e, não raro, vítimas de 
preconceito e violência, demandam especial proteção do Estado. 
Nesse sentido, a criminalização de condutas discriminatórias não é só 
um passo importante, mas também obrigatório, eis que a Constituição 
contém claro mandado de criminalização neste sentido: conforme o art. 
5º, XLI, “a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e 
liberdades fundamentais. (ACÓRDÃO MI, 2019, p. 224/225) 

 

Portanto, não resta dúvida que os fundamentos que motivaram as 

dissidências no caso em tela não se tratam de questionamentos quanto a 

criminalização em si, mas sim sobre os meios escolhidos para que ela fosse 

concretizada. 

 

3.2 Conflito entre Normas Constitucionais 

 

Junto da evolução da jurisdição constitucional no ordenamento jurídico 

brasileiro, principalmente a partir da promulgação da Constituição em 1988, uma 

nova interpretação constitucional também surgiu para atender as demandas da 

sociedade. (BARROSO, 2016, p. 347) 

Essa nova interpretação se manifesta numa circunstância em que os 

litígios têm se tornado cada vez mais complexos, sendo considerados “casos 

difíceis”, na lição do ministro Luís Roberto Barroso. (BARROSO, 2016, p. 347) 

Os “casos difíceis” se contrapõem à ideia dos “casos fáceis”, que “são 

aqueles para os quais existe uma solução pré-pronta no direito positivo” 

(BARROSO, 2016, p. 347), i.e., casos em que a simples subsunção do fato à 

norma soluciona o impasse jurídico. 
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Conforme explica o ilustre ministro, os casos difíceis são aqueles que a 

subsunção não resolve a lide e que tem origem em três situações geradoras, 

sendo elas: a ambiguidade da linguagem, desacordos morais razoáveis e as 

colisões de normas constitucionais ou de direitos fundamentais. (idem) 

A ambiguidade da linguagem ocorre quando a discussão “se vale de 

princípios e conceitos jurídicos indeterminados” que podem exigir do intérprete 

determinada valoração subjetiva, enquanto os desacordos morais razoáveis, 

consistem-se nos casos onde as discussões giram “acerca de temas moralmente 

controvertidos”, como por exemplo, o debate da descriminalização das drogas 

leves. (idem, 2016, p. 348) 

As colisões de normas constitucionais ou de direitos fundamentais, são 

assim descritas por Barroso: 

 

A constituição, por ser um documento dialético, abriga valores 
contrapostos que, por vezes, entram em tensão entre si, quando não 
colidem frontalmente. [...] Portanto, casos difíceis são aqueles que, 
devido a razões diversas, não têm uma solução abstratamente prevista 
e pronta no ordenamento, que possa ser retirada de uma prateleira de 
produtos jurídicos. Eles exigem a construção artesanal da decisão, 
mediante uma argumentação mais elaborada, capaz de justificar e 
legitimar o papel criativo desempenhado pelo juiz na hipótese.” (idem, 
p. 348, grifei) 

 

Os conflitos entre normas constitucionais resulta na necessária utilização 

da ponderação, técnica utilizada pelos intérpretes para solução dos casos 

difíceis. Nessa técnica, o intérprete “fará concessões recíprocas” e “procederá à 

escolha do bem ou direito que irá prevalecer em concreto, por realizar mais 

adequadamente a vontade constitucional” (idem, p. 350). 

Ocorre que a própria ponderação também apresenta limites, uma vez que 

o conflito entre regras e princípios, sendo ambos normas constitucionais, difere-

se de uma ponderação de princípios entre si. 

Ainda que desfrutem de igual status de norma jurídica, regras e princípios 

se distanciam quanto ao conteúdo, estrutura normativa e modo de aplicação 

(BARROSO, 2016, p. 356/357). 

Regras são “relatos objetivos descritivos de condutas a serem seguidas” 

(conteúdo), “que se estruturam, normalmente, no modelo tradicional das normas 

de conduta: previsão de um fato – atribuição de um efeito jurídico” (estrutura 
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normativa) e “operam por via do enquadramento do fato no relato normativo, com 

enunciação da consequência jurídica daí resultante, isto é, aplicam-se mediante 

subsunção” (modo de aplicação). 

Já os princípios “expressam valores ou fins a serem alcançados” 

(conteúdo), indicam estados ideais e comportam realização por meio de variadas 

condutas (estrutura normativa) e podem entrar em rota de colisão com outros 

princípios ou encontrar resistência por parte da realidade fática, hipóteses em 

que serão aplicados mediante ponderação” (modo de aplicação). 

Ainda sobre os princípios, Barroso aduz que estes “por sua estrutura e 

natureza, e observados determinados limites, podem ser aplicados com maior 

ou menor intensidade, à vista de circunstâncias jurídicas ou fáticas, sem que isso 

afete sua validade”. (idem, 2016, p. 374) 

Entretanto, ao tratar da colisão que envolve regras constitucionais, 

acrescenta que esta estrutura do conflito entre princípios não é aplicada, “de 

modo que a ponderação de regras será um fenômeno muito mais complexo e 

excepcional”. (idem) 

 

3.3 Análise das decisões 

 

3.3.1 Violação ao princípio (regra) da reserva legal 

 

Considerando essa contribuição do ilustre ministro, é possível entender 

que as decisões sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 26 

e o Mandado de Injunção nº 4.733, tratam-se de casos difíceis em que a 

ponderação foi realizada. 

O conflito entre as normas constitucionais foi diversas vezes abordado ao 

longo de todos os votos tanto daqueles que entenderam como procedente parte 

dos pedidos autorais como também dos votos dissidentes. 

A contraposição envolveu, não exclusivamente mas com maior destaque, 

a dignidade da pessoa humana, que além de ser um princípio fundamental da 



46 
 

República Federativa do Brasil12, condiciona a atividade do intérprete por ser de 

observância obrigatória (BULOS, 2018, p. 513), e o princípio constitucional da 

legalidade (ou da reserva legal13), em âmbito penal14. 

Isto porque os pedidos, tanto da ADO como do MI, de equiparação das 

condutas homotransfóbicas sugerem um fazer do Poder Judiciário, e a tipificação 

de qualquer conduta se subordina ao processo legislativo constitucional15. 

Ocorre que, ao ser movido para, alternativamente, aplicar determinada lei 

que tipificou condutas específicas em casos não previstos na própria norma, criar 

tipos penais, bem como estipular prazo para o parlamento legislar, o Poder 

Judiciário, na forma do Supremo Tribunal Federal, estaria por consequência da 

violação da reserva legal, desrespeitando também a separação dos Poderes, 

conforme manifestação da AGU na ADO nº 26: 

 

“[...] mostram-se juridicamente impossíveis os pedidos formulados pelo 
requerente no sentido de que essa Suprema Corte estipule prazo para 
que o Congresso Nacional elabore e aprove projeto de lei; tipifique os 
crimes de homofobia e transfobia, mediante expedição de provimento 
normativo ou por meio de decisão que determine a aplicação, a tais 
hipóteses, da Lei de Racismo (Lei nº 7.716/1989) [...]  

Além de ofenderem o princípio da separação de Poderes (artigo 2º da 
Carta da República), essas pretensões não encontram previsão no 
texto do artigo 103, §2º, da Constituição, que define, em caráter 
expresso e taxativo, os efeitos decorrentes de decisão que julgue 
procedente determinada ação direta de inconstitucionalidade por 
omissão. (PARECER AGU, 2018, p. 17) 

 

Ao considerar o pedido objetivo de que o Supremo tipificasse as condutas 

descritas caso entendesse pela sua viabilidade, o ministro relator da ADO Celso 

de Mello se utilizou do mesmo princípio da reserva legal para afastar a 

procedência do que seria uma violação clara da separação dos Poderes. 

In verbis: 

Com efeito, se tal fosse possível, o Poder Judiciário – que não dispõe 
de função legislativa – passaria a desempenhar atribuição que lhe é 

                                            
12 Art. 1º, III, da CRFB: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana 
13 Art. 5º, XXXIX, da CRFB: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 
cominação legal 
14 “Em rigor, o princípio da legalidade não se separa do princípio da reserva da lei. São sinônimos, 
algo comumente sentido no âmbito penal.” (BULOS, 2018, p. 566) 
15 Art. 22, da CRFB: Compete privativamente à União legislar sobre: I - direito civil, comercial, 
penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho 
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institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando, 
desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente 
limitados, competência que não lhe pertence, com evidente 
transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes. 
(ACÓRDÃO ADO, 2019, p. 63) 

 

Sobre o conceito de legalidade no âmbito do direito penal, Guilherme de 

Souza Nucci explica como essa reserva legal é caracterizada no ordenamento 

jurídico brasileiro: 

A legalidade em sentido estrito ou penal guarda identidade com a 
reserva legal, vale dizer, somente se pode considerar crime 
determinada conduta, caso exista previsão em lei. O mesmo se pode 
afirmar para a existência da pena. O termo lei, nessa hipótese, é 
reservado ao sentido estrito, ou seja, norma emanada do Poder 
Legislativo, dentro da sua esfera de competência. No caso penal, 
cuida-se de atribuição do Congresso Nacional, como regra. (NUCCI, 
2017, p.70) 

 

Em seguida, o autor aborda os limites que o conceito de reserva legal traz 

consigo quando explicita que esta reserva abarca apenas leis em sentido estrito, 

“não se podendo acolher qualquer outra fonte normativa para tanto, pois seria 

inconstitucional.” (idem)  

E conclui da seguinte forma: 

Portanto, decretos, portarias leis municipais, resoluções, provimentos, 
regimentos, entre outros, estão completamente alheios aos campos 
penal e processual penal. (idem) 

 

Assim, tendo em vista o entendimento de Nucci, é possível inferir que a 

reserva legal possui caráter de regra constitucional por ser um instituto do âmbito 

penal ainda que seja um derivado do princípio da legalidade. Ademais, é um 

princípio que não deve ser relativizado. 

Portanto, atendendo à referida lição do ministro Barroso quanto à técnica 

da ponderação, o Supremo não realizou uma concessão recíproca ainda que 

tenha julgado parcialmente procedentes os pedidos das ações constitucionais 

sob o manto da proteção da dignidade da pessoa humana e do princípio da 

proporcionalidade. 

A concessão recíproca tem por objetivo a máxima preservação possível 

dos interesses em disputa, o que não foi observado no caso em tela. Por outro 
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lado, pode-se verificar que, durante a ponderação, foi negligenciada a 

necessidade de previsão de lei em sentido estrito para tipificar criminalmente 

determinada conduta. (BARROSO, 2016, p. 350) 

Também fora invocada pelos autores uma combinação entre os incisos 

XLI e XLII do art. 5º, da CRFB. Esta combinação tinha por objetivo demonstrar 

que, em respeito ao princípio da proporcionalidade, as discriminações16 contra 

as liberdades sexuais deveriam ser punidas de igual maneira como as de cunho 

racista17. 

 Por esta razão, pleiteava-se que as condutas homotransfóbicas fossem 

consideradas tipos do gênero “racismo”, para que o entendimento do Tribunal  

equiparasse ambas condutas a fim da aplicação analógica das regras 

específicas pertinentes às condutas proibitivas estabelecidas na Lei Antirracismo 

também às condutas discriminatórias contra as liberdades sexuais. 

Portanto, tanto a equiparação das condutas homotransfóbicas aos crimes 

tipificados na Lei nº 7.716/89, como a tipificação específica pelos ministros do 

Supremo Tribunal Federal, apresentam a mesma violação à regra da reserva 

legal. 

Ocorre que o crime de racismo, tido como parâmetro para equiparação 

das condutas homotransfóbicas, goza de características específicas garantidas 

tanto pelo texto constitucional, como pela própria Lei Antirracismo. 

Na redação do art. 5º, XLII, da CRFB, é possível identificar duas 

características que não são comuns a todos os crimes como a inafiançabilidade 

e a imprescritibilidade: 

Art. 5º: 

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, 
sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei 

 

Verifica-se que as decisões, tanto na ação direta como na ação 

injuncional, quedaram-se silentes quanto à absorção destas qualidades que o 

crime de racismo carrega por regra constitucional. 

                                            
16 Art. 5º, XLI:  a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 
fundamentais 
17 Art. 5º, XLII: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena 
de reclusão, nos termos da lei 
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Por consequência dessa omissão das decisões que equipararam as 

condutas homotransfóbicas ao crime de racismo, o art. 5º, XLIII, da CRFB 

também fora violado, tendo em vista que há comando expresso ao dizer que 

apenas a lei definirá quais os crimes que gozam de inafiançabilidade em 

observância ao princípio da reserva legal. 

 

3.3.2 Violação dos limites da ADO 

 

O sistema de controle de constitucionalidade surgiu como um necessário 

“instrumento para ser acionado nos casos de violação à ordem suprema do 

Estado”. (BULOS, 2018, p. 187) 

É conveniente relembrar o fato de que esse mecanismo de fiscalização é 

exercido sobre atos emanados dos três poderes da República, tendo cada um 

desses atos uma ferramenta específica de controle. 

O controle jurisdicional, exercido com exclusividade pelos órgãos do 

Poder Judiciário, funda-se sob o argumento de que “é uma maneira eficaz para 

combater a falibilidade do legislador, fazendo valer o império das leis na medida 

dos direitos das liberdades. Só assim é possível efetivar-se o princípio da 

supremacia constitucional, em toda a sua plenitude.” (BULOS, 2018 p. 191) 

Através da Emenda Constitucional nº 16/65, foi inaugurada a guarda da 

constitucionalidade das normas no ordenamento jurídico brasileiro, recebendo o 

STF a competência originária para processar e julgar ações que discutiam 

diretamente as inconstitucionalidades de leis e atos normativos em sentido 

abstrato. (BULOS, 2018, p. 203) 

A Carta de 1988 apresentou o atual sistema de controle de 

constitucionalidade de forma a dar maior destaque ao controle concentrado de 

competência do Supremo Tribunal Federal18 em detrimento do controle difuso 

realizado pelos demais órgãos do Poder Judiciário. 

São algumas as espécies de ações diretas que tem por objetivo promover 

o controle de constitucionalidade diretamente e de forma concentrada no STF. 

                                            
18 Cabe ressaltar o fato de que também há previsão constitucional para o controle concentrado 
de constitucionalidade no plano estadual, art. 125, §2º. Neste caso, o parâmetro estabelecido 
são as constituições estaduais, e não a CRFB. 
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A Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão surgiu com a 

promulgação da Constituição de 1988, e sua finalidade, no âmbito da omissão 

legislativa19, é o reconhecimento da mora total ou parcial do legislador frente a 

comando constitucional de elaboração de determinada norma reguladora para o 

exercício de direitos. 

A previsão da ADO como uma espécie das ações voltadas ao controle de 

constitucionalidade ocorre pelo fato de a Constituição da República apresentar 

um caráter dirigente como “mais do que organizar e limitar o poder político, 

institui direitos consubstanciados em prestações materiais exigíveis e impõe 

metas vinculantes para os poderes constituídos, muitas vezes carentes de 

densificação”. (BARROSO, 2019, p. 327). O diploma constitucional prevê o seu 

cabimento na seguinte hipótese: 

Art. 103, §2º: 

Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar 
efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente 
para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de 
órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.” 

 

Assim, esta espécie de ação direta se justifica pelo atributo da 

imperatividade que gozam as normas constitucionais, na lição do ministro 

Barroso:  

Descumpre-se a imperatividade de uma norma constitucional quer 
quando se adota uma conduta por ela vedada – em violação de uma 
norma proibitiva –, quer quando se deixa de adotar uma conduta por 
ela determinada – em violação de uma norma perceptiva. Porque 
assim é, a Constituição é suscetível de violação tanto por ação como 
por omissão” (BARROSO, 2019, p. 328) 

 

Na decisão sobre a ADO nº 26, a violação se vincula ao próprio pedido 

realizado pelos legitimados, tendo em vista o limite objetivo que é guardado 

constitucional a este tipo de ação constitucional. 

Indiscutíveis são os efeitos produzidos pelas decisões em tais ações 

constitucionais, levando em consideração que o inegável caráter mandamental 

                                            
19 “A omissão inconstitucional pode se dar no âmbito dos três Poderes, pela inércia ilegítima em 
adotar-se um providência (i) normativa, (ii) político-administrativa ou (iii) judicial.” Cada uma 
destas omissões possui instrumentos para que sejam resolvidas. (BARROSO, 2019, p. 328). 
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que ela apresenta está exposto do art. 103, §2º, quando a omissão for resultado 

da inércia do Poder Legislativo. 

Ocorre que, no mesmo dispositivo, não há estipulação de um prazo 

“razoável” pelo Supremo nas hipóteses de omissão parlamentar, mas somente 

há a recomendação de cunho decisório de supressão da inércia do Poder 

Legislativo. 

Nesse sentido, ainda que se trate de uma decisão, não há previsão legal 

quanto a uma possível sanção em caso de persistência da inércia dos 

parlamentares após a declaração da inconstitucionalidade por omissão por parte 

do Poder Judiciário.  

Barroso (2019, p. 344) trata sobre o limite que existe nas decisões da 

seguinte forma: 

[...] ao dizer que “não foi estabelecida consequência para o caso de 
eventual descumprimento, de modo que a comunicação continua tendo 
uma valia essencialmente política, tal como antes. Apenas se pode 
dizer que, decorrido o prazo sem atuação do Poder omisso, restara 
caracterizado, com intensidade ainda maior, o desrespeito à decisão 
do STF.”  (BARROSO, 2019, nota de rodapé 345) 

 

Ocorre que a própria Corte Constitucional já havia se manifestado em 

relação ao caráter das decisões de mérito nas ações diretas por omissão, bem 

como dos limites objetivos no sentido de sua observância por parte dos ministros 

sob pena de se transformarem em “legisladores positivos”20.  

Em dois julgados de relatoria do ministro Celso de Mello21, este atributo 

das decisões fora muito bem delineado inclusive com o intuito de alerta quanto 

ao possível risco democrático na transgressão desses limites. 

Na ADInMC 1.458-DF, destaca-se o entendimento do papel da Suprema 

Corte no procedimento desta ação direta: 

A procedência da ação direta e inconstitucionalidade por omissão, 
importando em reconhecimento judicial do estado de inercia do Poder 
Público, confere ao STF, unicamente, o poder de cientificar o legislador 
inadimplente, para que este adote as medidas necessárias à 
concretização do texto constitucional. Não assiste ao STF, contudo, em 
face dos próprios limites fixados pela Carta Política em tema de 
inconstitucionalidade por omissão (CF, art. 103, §2º) a prerrogativa de 

                                            
20 STF, ADI n° 1.458-DF, Rel. Min. Celso de Mello, J. 20.09.1996 
21 Por coincidência, foi o mesmo ministro que julgou a ADO nº 26 em 2019 
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expedir provimentos normativos com o objetivo de suprir a inatividade 
do próprio órgão legislativo inadimplente. 

 

 Ao tratar sobre uma postura mais concretista do STF nas decisões de 

ADO’s, o mesmo ministro afirma que o “reconhecimento dessa possibilidade 

implicaria transformar o STF, no plano do controle concentrado de 

constitucionalidade, em legislador positivo, condição que ele próprio se tem 

recusado a exercer”. 

Portanto, ao acolher o pedido de equiparação das condutas 

homotransfóbicas às condutas previamente tipificadas em outra lei, no caso a 

Lei nº 7.716/89, o próprio ministro Celso de Mello contradiz seu entendimento 

em julgados prévios de sua própria relatoria. 

 

3.3.3 Violação dos limites do MI 

 

Nas petições iniciais, tanto da ADO como do MI, os autores 

fundamentaram os seus pedidos sob a premissa de que o próprio STF já havia 

superado a “exigência de legalidade estrita (reserva legal parlamentar)” em 

outros julgados. 

Os Mandados de Injunção mencionados, n.º 670/ES, 708/DF e 712/PA, 

foram julgados conjuntamente e tinham por objeto o reconhecimento de que o 

direito à greve dos servidores públicos estava sendo impedido de ser exercido 

pela inércia na elaboração de norma regulamentadora até então. 

É preciso apontar que são dois aspectos que diferem os casos citados do 

caso que acarretou a impetração do MI nº 4.733, sendo eles (i) a decisão 

conjunta sobre estes mandados de injunção tidos como parâmetro utilizou o 

recurso da analogia e (ii) as decisões foram proferidas em 2007, antes da 

elaboração da Lei 13.300/2016 que regulamentou este instituto. 

Segundo Mascaro, o recurso da analogia pode ser definido de tal maneira: 

Trata-se de uma ferramenta que opera na base da semelhança. A analogia 
não revela uma completa igualdade, porque se um caso fosse igual ao outro, 
nem haveria lacuna, sendo ambos regidos pela mesma norma. A analogia, 
assim, trabalha justamente com a semelhança, com a constatação de ao 
menos uma particularidade ou generalidade comum a dois casos. 
(MASCARO, 2019, p. 145) 
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A analogia foi utilizada pela Suprema Corte ao equiparar a greve do 

servidor público, que apresentava comando constitucional específico22, à greve 

do trabalhador de regime celetista, cuja regulamentação já estava prevista na 

Lei n° 7.783/89. (BARROSO, 2019, p. 205) 

Neste julgado, considerando a contribuição de Mascaro, é possível 

compreender que o instrumento da analogia foi bem utilizado tendo em vista que 

o núcleo da decisão envolvia o mesmo direito de greve. Ocorre que no Mandado 

de Injunção nº 4.733, a equiparação foi entre duas condutas reprováveis, mas 

que somente uma hipótese tratava de norma de status de incriminação.  

Em respeito ao princípio (ou regra) da reserva legal, o fato da técnica da 

analogia buscar parâmetro em norma penal previamente tipificada diferencia o 

caso da homotransfobia do caso das greves dos servidores públicos. A distinção 

se faz presente porque, ainda que ocorra semelhança na ausência de norma 

regulamentadora em ambos os casos, quando se trata de matéria penal, existem 

regras específicas que não podem ser relativizadas. 

A fundamentação do impetrante buscou equiparar as condutas 

homotransfóbicas ao tipo da Lei Antirracismo para que não houvesse violação 

da reserva legal, e o Supremo entendeu como válida esta equiparação a 

despeito do fato de que não se deveria relativizar regras do âmbito penal. 

O outro aspecto que distancia a decisão da equiparação das greves do MI 

nº 4.733 é o fato de que não havia lei regulamentadora em vigência no momento 

em que a decisão foi tomada. 

A isso, reputa-se importância uma vez que a Lei 13.300, ao regulamentar 

o mandado de injunção apenas em 2016, estipulou em seu art. 8º regras 

concernentes ao caráter da decisão injuncional. Assim, prevê a lei: 

Art. 8º Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a 
injunção para: 

I - determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição 
da norma regulamentadora; 

II - estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, 
das liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as 
condições em que poderá o interessado promover ação própria 

                                            
22 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  [...] VII - o direito 
de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica 
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visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo 
determinado. 

Parágrafo único. Será dispensada a determinação a que se refere o 
inciso I do caput quando comprovado que o impetrado deixou de 
atender, em mandado de injunção anterior, ao prazo estabelecido para 
a edição da norma.” 

 

Considerando que a decisão do MI da greve do servidor público é anterior 

à entrada em vigor da Lei do Mandado de Injunção em 2007, àquele momento, 

a ausência de regulamentação permitia o procedimento tomado pela Corte 

Constitucional em aplicar a lei que regulava a matéria em relação aos 

trabalhadores de regime celetista através da analogia. 

Ocorre que a lei demonstra expressamente o comando e o limite que as 

decisões nos mandados de injunção devem obedecer.  

Portanto, tratando-se do pedido no MI 4.733, o Supremo e superando a 

problemática da equiparação em matéria penal, o que foi uma inovação até então 

para Corte, poder-se-ia determinar prazo razoável para o impetrado nos termos 

do art. 8º, I, da Lei nº 13.300. 

Entretanto, conforme a ideia de “as condições em que se dará o exercício 

do direito” aplicável ao caso em tela, a incidência da Lei Antirracismo até que lei 

específica fosse elaborada só poderia ser estabelecida caso a mora legislativa 

não fosse suprida após prazo estabelecido na decisão, em respeito ao art. 8º, II, 

da mencionada lei. 

Ainda, por não haver descumprimento de Mandado de Injunção anterior 

que estabeleceu prazo para o Congresso Nacional suprir a omissão, o STF não 

poderia ter dispensado o estabelecimento de prazo como o fez na decisão do MI 

nº 4.733. Ocorre que ao decidir pela aplicação imediata da Lei Antirracismo sem 

ter garantido o prazo do primeiro inciso, a decisão do STF infringiu também o 

comando do parágrafo único do mesmo artigo. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Considerando todos os aspectos abordados na pesquisa, desde a origem 

do controle concentrado de constitucionalidade no ordenamento jurídico 

brasileiro até os detalhes presentes nas decisões da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão nº 26 e do Mandado de Injunção nº 4.733, 

infere-se que, sob diversos aspectos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar 

parcialmente procedentes as ações, incorreu em claras violações ao texto 

constitucional, à sua própria jurisprudência, bem como ao pacífico entendimento 

doutrinário acerca dos limites decisórios nos julgamentos da 

inconstitucionalidade de omissões legislativas. 

As ações, que foram julgadas em conjunto, tinham como objeto a 

declaração da inconstitucionalidade por omissão do Congresso Nacional por não 

ter editado lei específica que criminalizasse as condutas consideradas como 

homotransfóbicas. 

A argumentação utilizada pelos proponentes das ações visava à 

interpretação do STF do caso conforme a constituição para que essas condutas 

não criminalizadas fossem entendidas como espécie do gênero racismo. 

Essa busca ocorreu pelo fato de que, em respeito ao princípio da 

igualdade e proporcionalidade, as condutas homotransfóbicas deveriam ser 

enquadradas no conceito de racismo que, por sua vez, é previsto e tipificado 

especificamente na Lei Antirracismo de forma a aplicá-la analogicamente aos 

casos de discriminação contra a comunidade LGBT. 

Ocorre que, por mais louvável que seja a pretensão de criminalizar 

qualquer conduta discriminatória, o Estado Democrático de Direito pressupõe 

sua subordinação às regras de procedimentos legais.  

Como foi demonstrado, as decisões conjuntas da ADO e do MI foram 

combinadas entre si pois nenhuma das duas vias eleitas poderia solucionar o 

impasse dirigido à Suprema Corte. 

Ao analisar esta combinação de ações, infere-se que, pelas suas 

limitações constitucionais e legais, para que o Supremo Tribunal Federal 

encontrasse uma saída possivelmente justa e coerente, os efeitos das decisões 

foram então combinados. 
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As Ações Diretas de Inconstitucionalidade por Omissão têm sua finalidade 

claramente definida em sua sede normativa. O art. 103, §2º, da CRFB, determina 

qual é o limite objetivo das ações que buscam suprir uma omissão 

inconstitucional. 

Conforme histórico jurisprudencial do próprio Supremo, o entendimento 

pacificamente firmado era de que as decisões em ADO se limitavam à 

declaração de inconstitucionalidade pela inércia do Poder Legislativo e a 

cientificação do mesmo. 

Por isso, em sede de ADO, o pedido para que uma lei seja aplicada em 

hipóteses que demandam previsão legal afronta um entendimento pacífico que 

não veio a ser objeto de questionamento no caso em epígrafe  ainda que 

ratificado em diversas circunstâncias pela Corte. 

Considerando que a via direta não seria a via correta para garantia da 

supressão da omissão inconstitucional de maneira abstrata, o Mandado de 

Injunção surgiu como uma alternativa. 

Para isso, com o mesmo pedido, que inclusive poderia ter ser considerado 

impreciso tendo em vista que as ações possuem finalidades diferentes, buscou-

se uma resposta pela via injuncional. 

Assim sendo, o impetrante recorreu a julgado do STF em que a Corte de 

fato, em sede de MI, equiparou, através de analogia, circunstâncias de casos 

semelhantes para que uma lei fosse aplicada conforme interpretação extensiva. 

Assim o pleito se voltou à extensão do tipo penal do racismo sob o 

argumento de que a própria Corte já havia superado a “estrita legalidade 

parlamentar”. 

Diferentemente do caso que equiparou a greve dos servidores públicos à 

greve dos trabalhadores em geral, o Mandado de Injunção nº 4.733 buscou a 

equiparação de uma conduta indubitavelmente reprovável a uma conduta previa 

e especificadamente tipificada por lei. 

A greve como um direito social coletivo dos trabalhadores se difere em 

natureza do crime de racismo pelo fato deste ser delineado na esfera do direito 

penal, e que, portanto, apresenta a observância do princípio da legalidade. 

E é nesse aspecto do princípio (ou regra) da reserva legal que a promoção 

da equiparação pleiteado no Mandado de Injunção encontra seu limite, tendo em 
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vista que um dos pilares do Estado de Direito é o devido respeito à Lei, neste 

caso especificamente, ao art.5º, XXIX, da CRFB. 

Nesse sentido, ainda que indiretamente, o controle de constitucionalidade 

teve a sua função afrontada uma vez que esse instrumento surge como uma 

maneira de controlar a discricionariedade do Poder Legislativo.  

Ao violar o processo legislativo, que estabelece a competência privativa à 

União de legislar sobre matéria penal, o controle de constitucionalidade foi por 

consequência desvirtuado razão originária. A atuação interpretativa do juiz já foi 

objeto de questionamentos de diversos juristas e assim continuará por tempo 

indeterminado. 

Portanto, ao considerar que ambas as ações, conexas pelo mesmo 

pedido e mesma identidade das partes sendo julgadas conjuntamente, 

compreende-se que, por mais dirigente e progressista que a Carta Cidadã e o 

ordenamento jurídico brasileiro possam ser, ainda existem graves problemas 

sociais que somente a previsão de elaboração de normas não pode comportá-

las. 

Não há dúvida, seja para os proponentes das ações, para os ministros do 

STF, ou para qualquer cidadão que compreenda a pluralidade e complexidade 

das relações sociais contemporâneas, que essa parcela vulnerável da sociedade 

vive diariamente sob graves violações de seus direitos fundamentais. 

Assim, considerando tudo que foi exposto, é possível afirmar que os 

objetivos estabelecidos foram juridicamente alcançados. Uma vez que as 

decisões apresentaram violações aos limites constitucionais e legais, 

depreende-se que a razão de ser do sistema de controle de constitucionalidade 

também foi transgredida por ter sido utilizada indevidamente por parte do Poder 

Judiciário. 

Portanto, o voto dissidente do Ministro Ricardo Lewandowski, 

acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli, demonstra-se como o mais apropriado 

por levar em consideração a limitação objetiva que se apresenta ao STF nas 

decisões que envolvem omissões inconstitucionais. 

Por fim, cabe menção ao fato de que, em razão da delimitação do tema 

da pesquisa, alguns questionamentos que surgiram durante sua realização não 

foram abordados. 
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Duas foram as questões que não puderam ser abordadas pela 

necessidade de arcabouço bibliográfico para que pudessem ser respondidas.  

Uma delas consiste no fato de que o Supremo Tribunal Federal entender 

que a promoção de um direito pode ser garantida através da criminalização de 

mais condutas sugere que a resposta dada pelo Poder Judiciário para a garantia 

dos direitos fundamentais perpassa por uma postura punitivista do Estado que 

pune cada vez mais ao invés de promover medidas preventivas e consistentes 

quanto à proteção e inclusão social da comunidade LGBT. 

Para além desta problematização, deve-se destacar também o 

questionamento sobre a tensão que, vez ou outra, polariza a defesa da 

segurança jurídica e a promoção dos Direitos Fundamentais quando, em 

verdade, ambos pilares deveriam estar em alinhamento para a garantia efetiva 

do Estado Democrático de Direito na sociedade feita de um mosaico de 

diversidades. 
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