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Simpósio: DIREITO CONSTITUCIONAL E FILOSOFIA POLÍTICA 

 

RESUMO: A Constituição, como aduzia Kelsen, está no topo do ordenamento jurídico 

positivo de um Estado. Por isso, sob pena de violação da norma constitucional, e, 

consequentemente, da ordem jurídica estatal, o juiz tem de observar as normas nela positivadas 

para decidir. Em caso recente, o Supremo Tribunal Federal brasileiro julgou a Ação Cautelar 

n. 4039, decretando a prisão preventiva do senador Delcídio do Amaral. Todavia, a 

Constituição (art. 53, caput e § 2º) estabelece que os deputados e senadores não podem ser 

presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Em razão da constatação de que o 

parlamentar teria interferido nas investigações da Operação Lava Jato, o ministro Teori 

Zavascki enquadrou-o nos crimes de obstrução de justiça e de associação criminosa. A partir 

daí, com o objetivo de se analisar a constitucionalidade da decisão, há de se observar se houve 

flagrante na prisão do senador e se pelo menos um dos crimes que ele teria cometido seria 

inafiançável. Sobre o flagrante, a doutrina dispõe que o crime de obstrução de justiça é 

permanente. Portanto, no momento da efetuação da prisão, como a permanência não teria 

cessado haveria inequívoco estado de flagrância (art. 302, I e art. 303, do Código de Processo 

Penal). Já a inafiançabilidade foi fundamentada na hipótese de não concessão de fiança (art. 

324, IV, do Código de Processo Penal) quando estiverem presentes os motivos que autorizem 

a decretação da prisão preventiva (art. 312, do Código de Processo Penal). Mas então 

questiona-se: Há, no Código de Processo Penal, tipificações de crimes inafiançáveis ou 

positivações de circunstâncias as quais não serão concedidas fiança? Sabe-se que os crimes 

inafiançáveis estão previstos na Constituição (art. 5º, XLII, XLIII, XLIV) e tipificados na Lei 

de Crimes Hediondos. Logo, onde estariam positivados os crimes de obstrução de justiça e de 

associação criminosa – não armada, ressalte-se – como inafiançáveis? É aí que está o busílis! 

O STF entendeu que uma circunstância processual de insuscetibilidade de pagamento de fiança 

tem o mesmo significado que tornar uma modalidade de crime tipificada como afiançável em 

inafiançável. Ora, por meio de um juízo eminentemente teleológico e de uma hermenêutica 

metodologicamente pouco ortodoxa, diga-se, a Suprema Corte brasileira aparentemente criou 

modalidades excepcionais de crimes inafiançáveis. Considerando-se o seu nível de 

criatividade, a decisão judicial foi claramente ativista. Sob um ponto de vista exclusivamente 

finalístico, representa, inequivocamente, um significativo avanço no combate à corrupção no 

Brasil. Sob um viés jurídico-metodológico rigoroso, evidencia flagrante afronta gramatical à 

Constituição. Outrossim, se a lucidez de um observador imparcial da questão entende que o 

senador deveria mesmo ser preso, e a positivação da imunidade parlamentar já não faz mais 



sentido numa República do século XXI, da mesma maneira, há de se compreender que, sob 

pena de violação do princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2º) e de 

suplantação do Direito pela Política, não cabe ao STF combater a corrupção emendando ou 

corrompendo a Constituição.  
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