
O SUCEDÂNEO PRECEDENTALISTA DA INTERPRETAÇÃO DA 

CONSTITUIÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE 

PROCEDIDA PELO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Mauricio Martins Reis 

Doutor e Mestre em Direito (UNISINOS, RS-Brasil), Doutor em Filosofia (PUCRS, RS-

Brasil) 

Advogado e Professor Universitário (Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP, 

RS-Brasil) 

Contato: mauriciomreis@terra.com.br 

 

Simpósio: A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO 

 

RESUMO: Trata-se de autonomizar a tese segundo a qual o Tribunal Constitucional, por 

força do enfrentamento casuístico exauriente de matéria relacionada com a Constituição, ao 

interpretar o próprio texto da Lei Maior, satisfaz a competência hermenêutica de guardião dos 

preceitos constitucionais envolvidos e da própria noção de coerência sistemática 

axiologicamente assentada, de modo a efetivar uma categoria normativa interpretável 

vinculante bem específica no trato de sua peculiar jurisdição. Isso implica em categorizar 

referido precedente como sucedâneo hermenêutico preventivo de controle de 

constitucionalidade, ou seja, ao interpretar diretamente determinada norma constitucional ou 

conjunto delas, o Tribunal imprime já reflexamente determinado critério de interpretação para 

o fito de coadunar, com aval prospectivo norteador, a fiscalização de constitucionalidade 

(estrita ou em sede de decisão interpretativa) de normas ordinárias pertinentes ao texto 

constitucional alvo de pronunciamento de mérito pela composição plenária da Corte 

Constitucional. A tese, abstratamente elevada com o desforço indutivo de análise de caso 

paradigmático, resultou de reflexão tópica a partir de julgado recente do Supremo Tribunal 

Federal (Habeas Corpus 126.292), daí sua relevância temática, quando houve a interpretação 

do disposto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição brasileira, oportunidade em que o 

colegiado definiu pela possibilidade de execução provisória da pena a partir de condenação 

em segunda instância, a despeito de penderem recursos para os Tribunais Superiores, sem que 

isto afrontasse o correlato preceito que reza: “ninguém será considerado culpado até o trânsito 

em julgado de sentença penal condenatória”. A tese objeto desta minuta mais desdobra em 

autonomia as consequências de referido julgamento para harmonizar o complexo sistema de 

controle de constitucionalidade previsto no ordenamento jurídico do Brasil, especialmente 

quando se levam em conta os argumentos refratários à vinculação e obediência ao respectivo 

teor. O principal argumento é o de que a existência de norma ordinária cujo enunciado 

corrobore o disposto na Constituição (ou incida em identidade textual), ao não ter sido 

impugnada em fiscalização de constitucionalidade, seja para lhe declarar a 

inconstitucionalidade abstrata, seja para lhe conferir interpretação conforme à Constituição, 

evitaria o caráter vinculante de julgamento da Suprema Corte que se debruçou “apenas” sobre 

o dispositivo constitucional. Rechaça-se, pois, referido argumento, ao se propor a seguinte 

conjectura: a decisão sobre norma constitucional conferirá preventivamente as delimitações 

interpretativas dos preceitos infraconstitucionais aliados ao conteúdo daquela; assim sendo, ao 

adjudicar que é constitucional a hipótese de prisão decorrente de julgamento condenatório 

não-definitivo emanado de veredicto em colegiado, o que não afrontaria o denominado 

instituto de presunção de inocência, todas as normas infraconstitucionais que eventualmente 

prevejam o trânsito em julgado como marco para o início do cumprimento da pena, por 

exemplo, o artigo 283 do Código de Processo Penal (“Ninguém poderá ser preso senão em 

flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em 
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decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou 

do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”, com redação dada pela 

Lei 12.403/11), devem ser reconduzidas hermeneuticamente ao critério estipulado pela 

decisão da Suprema Corte.      
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