EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL

A REDE SUSTENTABILIDADE, partido político com representação no Congresso
Nacional, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.981.188/0001-07, com sede na SDS, Bl.
A, CONIC, Ed. Boulevard Center, Salas 107/109, Asa Sul, Brasília – DF, CEP
70391-900,

contato@redesustentabilidade.org.br,

vem,

por

seus

advogados

abaixo-assinados, com fundamento no disposto no art. 102, § 1º, da Constituição
Federal, e nos preceitos da Lei nº 9.882, de 1999, propor
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
(com pedido de medida liminar)
em face da retificação da sanção/veto do Projeto de Lei nº 1562/2020 (transformado
na Lei nº 14.019, de 2 de julho de 2020, que alterou a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020), ocorrida no DOU de hoje, 6 de julho de 2020, conforme fatos e
fundamentos expostos a seguir.
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I. BREVE SÍNTESE DOS FATOS
O PL 1562/2020 foi apresentado em 3 de abril do corrente ano para “dispor
sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para circulação
em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas e em
transportes públicos, sobre a adoção de medidas de assepsia de locais de acesso
público, inclusive transportes públicos, e sobre a disponibilização de produtos
saneantes aos usuários durante a vigência das medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia
da Covid-19”.
Foi aprovado inicialmente na Câmara dos Deputados1 em votação simbólica
em 19 de maio. No Senado Federal2, em 4 de junho, foi aprovado um substitutivo
por unanimidade - 76 votos “sim, 0 votos “não” -, retornando o PL para nova análise
da Câmara dos Deputados, que, mais uma vez, votou de forma simbólica, em 9 de
junho, favoravelmente ao substitutivo aprovado no Senado Federal.
Recebido o Projeto de Lei pela Presidência em 12 de junho, o prazo para
sanção ou veto era 2 de julho, 15 dias úteis depois3.
Em 3 de julho foi publicado no DOU a sanção parcial do PL 1562/2020, com a
promulgação e publicação da Lei nº 14.019, de 2 de julho de 2020. Houve veto
parcial a diversos dispositivos, conforme Mensagem nº 374, de 2020, publicada no
mesmo dia, o gerou o Veto nº 25, de 20204.
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Entretanto, hoje, 6 de julho, ocorreu a retificação da Lei nº 14.019 e da
Mensagem nº 374, ambas de 2 de julho de 2020, com 2 (dois) novos vetos ao PL
1562/2020. Segue o teor dos novos vetos, na forma de retificação:
Art. 3º-B [...]
§ 5º Os órgãos, entidades e estabelecimentos a que se refere este
artigo deverão afixar cartazes informativos sobre a forma de uso
correto de máscaras e o número máximo de pessoas permitidas ao
mesmo tempo dentro do estabelecimento, nos termos de regulamento.
[...]
Art. 3º-F. É obrigatório o uso de máscaras de proteção individual nos
estabelecimentos prisionais e nos estabelecimentos de cumprimento
de medidas socioeducativas, observado o disposto no caput do art.
3º-B desta Lei.

Diante de cenário tão grave para a saúde da nossa população em decorrência
da covid-19 e da reiterada recomendação de uso de máscara como proteção
individual e coletiva, já havia causado espanto na sociedade a decisão do
Presidente da República de vetar parcialmente o PL. Neste ponto, sem dúvida o
Congresso Nacional irá derrubá-lo em defesa da população e na linha do que vem
sendo reiteradamente decidido pelo STF nas ações judiciais relativas à pandemia.
Entretanto, a oposição de 2 (dois) novos vetos a uma Lei já sancionada e,
ainda, fora do prazo, causa ainda maior espanto! O Poder Executivo, sob desculpa
de retificação, na prática, veta texto de Lei já sancionada, promulgada e publicada!
Não há interpretação que possa legitimar tal abuso do Presidente da República.
É a breve síntese fática.
II. DA LEGITIMIDADE ATIVA
A grei arguente é partido político com representação no Congresso Nacional.
Sua bancada, como é público e notório e, nessa condição, dispensa prova, na forma
do art. 374, I, do CPC, é composta pelos seguintes parlamentares: Joênia
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Wapichana (REDE-RR), Randolfe Rodrigues (REDE-AP), Fabiano Contarato
(REDE-ES) e Flávio Arns (REDE-PR).
Desse modo, na forma do artigo 2º, I, da Lei nº 9.882, de 1999, c/c artigo 103,
VIII, da Constituição, é parte legítima para propor a presente ação.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STF, o partido político com
representação no Congresso Nacional possui legitimidade universal para o
ajuizamento de ações do controle concentrado de constitucionalidade, não havendo
necessidade de se avaliar a pertinência temática5.
III. DO CABIMENTO DA ADPF
A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, prevista no art.
102, § 1º, da Constituição Federal6, e regulamentada pela Lei 9.882/99, terá por
objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder
Público ou quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre
lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à
Constituição (art. 1º, caput, e § 1º, I).
Não há dúvida de que o ato questionado se qualifica como “ato do Poder
Público”. Afinal, trata-se de ato normativo de lavra do próprio Presidente da
República que, nesta qualidade, ignorou o funcionamento da dinâmica constitucional
do processo legislativo no tocante à disciplina da sanção e do veto, uma vez que
criou uma espécie de segundo round de possibilidade de oposição de veto a leis já
em vigor e fora do prazo constitucional para tanto.
Embora a Constituição e a Lei 9.882/99 não definam o que se entende por
preceito fundamental, o Supremo Tribunal Federal já assentou a “qualidade de

5

ADI 1096 MC, Relator(a):Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/1995, DJ
22-09-1995 PP-30589 EMENTA VOL-01801-01 PP-00085.
6
§ 1º A argüição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será
apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.
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fundamentais (art. 5º, dentre outros), dos princípios protegidos por cláusula pétrea
(art. 60, § 4º, da CF) e dos ‘princípios sensíveis’ (art. 34, VII)” (ADPF 388, Relator
Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2016).
No caso concreto, há evidente violação a um preceito fundamental bastante
claro: a separação de poderes (art. 2º e art. 66, §§ 1º a 3º, todos da Constituição
Federal). Afinal, a dinâmica do processo legislativo ordinário é uma das maiores
manifestações de como os poderes constituídos efetivamente se utilizam dos freios
e contrapesos.
Em relação ao requisito da subsidiariedade, defende-se a tese de que a
análise deste requisito decorre de enfoque objetivo ou de proteção da ordem
constitucional objetiva, nos termos da doutrina especializada:
Em outros termos, o princípio da subsidiariedade - inexistência de
outro meio eficaz de sanar a lesão -, contido no §1º do art. 4º da Lei
n. 9.882, de 1999, há de ser compreendido no contexto da ordem
constitucional global. Nesse sentido, se considera o caráter
enfaticamente objetivo do instituto (o que resulta, inclusive, da
legitimação ativa), meio eficaz de sanar a lesão parece ser aquele
apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla,
geral e imediata. Assim, a Lei 9.882 exige como condição de
possibilidade da ADPF, o esgotamento de todos os meios para o
saneamento do ato lesivo (§1º do art. 4º). Conforme posição
firmada pelo STF na ADPF n. 33, os meios a serem esgotados
para que se admita a ADPF são aqueles do controle
concentrado. A existência de processos ordinários e recursos
extraordinários não deve excluir, a priori, a utilização da arguição de
descumprimento de preceito fundamental, em virtude da feição
7
marcadamente objetiva dessa ação .
8

Da mesma forma, diversos precedentes do STF, como :
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CANOTILHO, J. J. GOMES; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang Sarlet e STRECK, Lenio
Luiz. Coordenação Científica. Comentários à Constituição do Brasil. 2 ed. São Paulo: Saraiva Educação,
2018, p. 1499.
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ADPF 33, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2005, DJ 27-10-2006
PP-00031 EMENT VOL-02253-01 PP-00001 RTJ VOL-00199-03 PP-00873.
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13. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99):
inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão,
compreendido no contexto da ordem constitucional global,
como aquele apto a solver a controvérsia constitucional
relevante de forma ampla, geral e imediata. 14. A existência de
processos ordinários e recursos extraordinários não deve excluir, a
priori, a utilização da arguição de descumprimento de preceito
fundamental, em virtude da feição marcadamente objetiva desta
ação.

Nestes termos, permite-se ao STF a decisão célere sobre questões
eminentemente constitucionais, impedindo a extensão dos danos aos preceitos
fundamentais.
Quanto ao alcance da presente arguição, impugna-se, de forma imediata, a
pretensa extensão do veto ao § 5º do art. 3º-B e ao art. 3º-F da Lei nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020, com a redação dada pelo art. 3º da Lei nº 14.019, de 3 de julho
de 2020, conforme publicação no Diário Oficial da União de hoje, 6 de julho de 2020.
Entretanto, o questionamento aqui feito do ato concreto que viola
importantíssimo preceito fundamental se insere em um contexto mais amplo,
transbordando claramente o seu aspecto fático imediato: afinal, o pano de fundo é a
utilização de máscaras de proteção durante a pandemia da Covid-19, com a
afixação de cartazes orientativos em estabelecimentos abertos e com a
obrigatoriedade de seu uso em estabelecimentos penitenciários e afins. Ou seja, os
dispostos vetados à revelia da norma constitucional estão perfeitamente alinhados
ao princípio da precaução, que deve orientar a proteção ao direito à saúde durante o
momento de crise sanitária por que passamos.
Precedente significativo neste sentido é a ADPF 601, em que o Ministro
Gilmar Mendes deferiu o pedido desta mesma Grei Arguente, em defesa do
jornalista Glenn Greenwald pelo exercício da plena liberdade de imprensa.
Destaca-se da decisão9 a análise da subsidiariedade feita pelo Ministro:

Disponível em < http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adpf601MC.pdf >. Acesso em
5/6/20.
9
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Entendo, nesse juízo preliminar, que a presente arguição atende aos
requisitos para seu conhecimento.
A arguição foi proposta por legitimado universal, partido político com
representação no Congresso Nacional.
O próprio princípio da subsidiariedade, desenvolvido pela
jurisprudência desta Corte, encontra-se atendido, uma vez que
inexiste outra ação de controle objetivo apta a fazer sanar a
lesão apontada.
O preceito fundamental cujo descumprimento se argui é o direito
fundamental à liberdade de expressão, liberdade de informação e
liberdade de imprensa (art. 5º, incisos IV e IX, e art. 220 da CF).
É importante destacar que a Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental foi criada para preencher um espaço
residual
expressivo
no
controle
concentrado
de
constitucionalidade, que antes só poderia ser tutelado pelo
sistema de controle difuso.
Conforme já destaquei em âmbito acadêmico, a ADPF foi instituída
para suprir “esse espaço, imune à aplicação do sistema direto
de controle de constitucionalidade, que tem sido responsável
pela repetição de processos, pela demora na definição de
decisões sobre importantes controvérsias constitucionais e pelo
fenômeno social e jurídico da chamada ‘guerra de liminares’”
(MENDES, Gilmar Ferreira. Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental: comentários à Lei n. 9.882, de 3.12.1999. 2ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2011. p. 19).
No âmbito da jurisprudência, registrei que a admissibilidade da
ação se encontra vinculado “à relevância do interesse público
presente no caso”, de modo que a “ADPF configura modalidade
de integração entre os modelos de perfil difuso e concentrado
no Supremo Tribunal Federal” (ADPF 33/PA, Tribunal Pleno, de
minha Relatoria, j. 7.12.2005).
No caso, o preceito fundamental cujo descumprimento se argui é o
direito fundamental à liberdade de expressão, liberdade de
informação e liberdade de imprensa (art. 5º, incisos IV e IX e art. 220
da CF), instrumentos essenciais à própria manutenção do sistema
democrático e republicano previsto pelo art. 1º da Constituição
Federal que constituem as bases do Estado de Direito.
A relevância desses direitos encontra-se estabelecida na própria
jurisprudência desta Corte, que tratou do tema em inúmeros
precedentes de controle concentrado ou difuso, como a ADPF 130, o
RE 511.961, a Rcl. 21504, o Inq 870, a Rcl 19.464, dentre tantos
outros.
As discussões tratadas nesses precedentes, que envolvem a
criminalização de atividades jornalísticas, a quebra do sigilo
telefônicos, fiscais, bancários e das fontes dos profissionais da
imprensa, evidencia a inegável importância do tema e a
necessidade de o STF estabelecer parâmetros e diretrizes
interpretativos-constitucionais com eficácia erga omnes.
A fundada suspeita sobre a instauração de investigações sigilosas
por parte de altas autoridades da República, ao arrepio da
Constituição, com a tentativa de supressão de trabalho jornalístico de
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interesse nacional, reforça o cabimento dessa ação, tendo em vista
o risco de repetição desses comportamentos em casos de
menor importância e nas esferas locais.
Destaque-se que o art. 1º da Lei 9.882/99 prevê a possibilidade
de ajuizamento de ADPF para “evitar lesão a preceito
fundamental”, sendo cabível inclusive para o controle da
omissão estatal.
Desta feita, uma vez delimitado o ato objeto de controle, e ante a
existência de relevante controvérsia constitucional, de inegável
interesse público, entendo que a ação deve ser conhecida.
[grifos nossos]

Portanto, defendemos o cabimento da presente ADPF, à luz do princípio da
subsidiariedade, lida aqui como a impossibilidade de impugnação por qualquer outro
mecanismo hábil de controle objetivo de constitucionalidade para evitar lesão a
preceitos fundamentais, o relevante fundamento da controvérsia constitucional, o
risco de repetição de condutas semelhantes, a inegável importância do tema e a
relevância do interesse público no caso.
IV. DO MÉRITO
O mérito da questão aqui discutida nos parece de fácil solução, não sendo
necessárias grandes digressões.
No dia 3 de julho, sexta-feira, foram publicadas a Lei nº 14.019, de 2 de julho
de 2020, e a Mensagem nº 374, informando o Congresso Nacional sobre o veto
parcial oposto ao PL 1562/2020.
No dia 6 de julho, hoje, segunda-feira, foi retificada a Lei publicada e a
Mensagem ao Congresso, com a inclusão de 2 (dois) novos vetos.
Assim, a questão posta é, em síntese, sobre quais são os limites da
retificação de Veto pelo Presidente da República, tendo em vista a possível burla ao
texto constitucional sob forma de mera correção.
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Com efeito, a Constituição Federal é clara ao tratar da sanção e veto:
Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o
projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o
sancionará.
§ 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em
parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total
ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do
recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao
Presidente do Senado Federal os motivos do veto. [...]
§ 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da
República importará sanção.

Assim, no caso concreto, uma vez que o PL foi recebido em 12 de junho, o
Presidente da República teria até 2 de julho para vetar, sendo seu silêncio entendido
como sanção. É o que se vê no próprio portal do Congresso Nacional:

O Presidente utilizou sua prerrogativa de veto no dia correto, sendo todo o
conteúdo não especificado como vetado imediatamente sancionado. Ou seja, o texto
do projeto virou imediatamente Lei em sentido formal. A questão que subsiste,
então, é a seguinte: é possível vetar, fora do prazo constitucional para tanto, Lei
já devidamente sancionada, publicada e em vigor?
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Com a devida vênia, Excelência, quer nos parecer que não. Entender em
sentido contrário, aliás, implicaria a existência de uma segunda rodada de vetos, à
revelia do texto constitucional.
Em verdade, até se pode conceber que haja retificação, mas sempre de forma
absolutamente restrita a reais correções do texto, como erros gramaticais ou erros
de referência, mas, jamais, inclusão de novos vetos. Além disso, mesmo tais
correções deveriam se dar dentro do prazo razoável de que dispõe o Presidente da
República para opor vetos aos projetos aprovados pelo Congresso: os já bastante
elastecidos 15 (quinze) dias úteis. Concluir de forma diferente seria permitir ao
Presidente da República vetar texto de Lei (e não mais projeto de lei), visto que já
devidamente sancionado, promulgado e publicado!
Neste exato sentido é que a doutrina se manifesta de forma uníssona acerca
do caráter irretratável da sanção e do veto. Veja-se trecho elucidativo das lições do
Ministro Gilmar Mendes10:
Se o Presidente da República discorda do projeto, cabe vetá-lo.
O veto, que é irretratável, deve ser expresso e fundamentado na
inconstitucionalidade do projeto (veto jurídico) ou na contrariedade ao
interesse público (veto político). O Presidente da República dispõe de
quinze dias úteis para apor o veto, comunicando em quarenta e oito
horas ao Presidente do Senado os motivos que o levaram a essa
deliberação.

Por sua vez, Pontes de Miranda (apud Desembargador Thompson Flores)
afirma que:
Vetado o projeto de lei, não pode o Poder Legislativo resolver
corrigi-lo e submetê-lo a novas discussões. A fortiori, pedir que o
Presidente da República lho devolva, para que, antes da sanção, se
emende. Os trâmites da elaboração das leis são irreversíveis.
Também o Presidente da República que exerceu o direito de vetar,
não pode penitenciar-se, e revogar, ou modificar o veto. Se vetou
totalmente o projeto de lei, não lhe é permitido passar ao veto parcial.

10

Mendes, Gilmar Ferreira Curso de direito constitucional / Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo
Gonet Branco. – 9. ed. rev. e atual. – São Paulo : Saraiva, 2014.
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Se só parcialmente o vetou, não se lhe concede vetá-lo duas vezes,
em parte, ou mais de uma vez no todo11.

Assim, vê-se que o que foi publicado tornou-se lei, exaurindo-se, então, o
poder sancionador do Presidente da República. Se o Chefe do Executivo quiser
evitar uma solução que não deseje, restará a ele apenas aconselhar o Legislativo a
derrubar o veto.12
Cumpre destacar ainda que, por óbvio, a irretratabilidade alcança também a
sanção. Uma vez que o Presidente da República opte por sancionar o projeto de lei,
não poderá mais revogar ou modificar esse ato. Em outras palavras, o veto posterior
à sanção da Lei é inviável, pois precluso sob diversos ângulos.
O STF possui precedente pela irretratabilidade do veto. No julgamento da
Representação nº 432-DF, de 1960, decidiu que “o poder de veto, se usado pelo
executor não pode ser retratado”13.
O Desembargador Thompson Flores destaca trecho do voto do relator,
Ministro Ary Franco14:
Sr. Presidente, como viu o Tribunal, do relatório e das exposições
feitas pelo Dr. Procurador Geral da República e pelo ilustre advogado
que ocupou a tribuna, depois de vetado um projeto de lei, o
governador do Estado de Pernambuco se dirigiu a Assembléia
Legislativa, pedindo-lhe que devolvesse o mesmo, dizendo que vira
estar errado e não ser de subsistir o veto. Daí a sanção da lei votada
pelo Legislativo estadual. Como disse o ilustre advogado, o que o
governador fêz foi vetar e desvetar. O problema é saber se é lícito ao
11

Miranda, Pontes de. In Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda nº 1/69, 2ª edição,
Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1970, t. III, p. 322. Nesse entendimento, ainda, os
seguintes autores: Carlos Maximiliano, in Comentários à Constituição Brasileira, 4ª edição, Livraria
Editora Freitas Bastos, Rio, 1948, v. II, p. 178, nº 364; Aurelino Leal, in Theoria e Prática da
Constituição Federal Brasileira, Parte Primeira, F. Briguiet e Cia. Editores, Rio de Janeiro, 1925, p.
851; Ernesto Rodrigues, in O Veto no Brasil, 1ª edição, Forense, Rio de Janeiro, 1981, p. 52; José
Afonso da Silva, in Processo Constitucional de Formação das Leis, 2ª edição, 2ª tiragem, Malheiros
Editores, pp. 227/8, nº 17; José Celso de Melo Fº, in Constituição Federal Anotada, 2ª edição
ampliada, Saraiva, 1986, p. 224.
12
SILVA, José Afonso da. Processo Constitucional de Formação das Leis. 2ª edição. São Paulo:
Editora Malheiros, 2007, p.228.
13
RTJ 13/89.
14
RTJ 13/91.
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governador, depois da devolução à Assembléia Legislativa do projeto
vetado, retratar-se. O ilustre advogado, a meu vêr, não deixou pedra
sôbre pedra. Trouxe a atenção do Tribunal opiniões de todos os
tratadistas na matéria, inclusive comentadores nacionais, a começar
por Paulo Lacerda, na vigência da Constituição de 1891, e o seu
excelente comentário sôbre a Constituição, particularmente, os
ensinamentos a respeito de Mario Casasanta, na sua tese de
concurso “O Poder de veto”, que tenho em mãos, em que se diz,
incisivamente “ – o presidente pode usá-lo só uma única vez e, uma
vez usado, não pode arrepender-se. Tem de passar pelos trâmites
que a Constituição lhe determina”. Páginas adiante, êle timbra em
mostrar que o que perfaz o veto é a devolução. Ora, desde que o
Governador havia vetado a lei, a solução estaria naquilo que por
vêzes, é usado pelo Presidente da República e foi pôsto em relêvo
pelo ilustre advogado, com muita oportunidade: é aconselhar o
Congresso a rejeitar o veto (no caso, seria a Assembléia Legislativa).
Longe do entendimento que dá o Dr. Procurador Geral da República
ao assunto, em penso que o Governador bem se houve nesta
representação, porque atenta contra a independência e harmonia dos
poderes e torna inconstitucional a lei.

Já o Ministro Nelson Hungria, ao proferir o seu voto, afirmou15:
Sr. Presidente, também entendo que, se admite a possibilidade da
retratação de um veto, a lógica nos levaria à conclusão de que o
Governador poderia, igualmente, revogar a sanção, desde que ainda
não expirado o prazo que tinha, para esta.
É verdade que houve um acôrdo, uma entente entre a Assembléia
Legislativa e o Governador, mas, quando estão em jôgo interêsse
público e um preceito constitucional, em face do qual não é possível
que dois Podêres se entendam, para que um interfira na órbita do
outro, não pode haver essa transação ou acomodação recíproca. A
Assembléia Legislativa, ao receber o veto do Governador, não podia,
a seguir, renunciar o direito de apreciá-lo, para aceitá-lo ou rejeitá-lo.
Assim, estou de acôrdo com o voto do Sr. Ministro Relator.

O mesmo entendimento já fora confirmado mais modernamente, no âmbito da
ADI 1254/RJ, julgada em 1999 sob a relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence.
Veja-se a ementa do acórdão:
Processo legislativo: veto mantido pelo Legislativo: decreto-legislativo
que, anos depois, sob fundamento de ter sido o veto intempestivo,
desconstitui a deliberação que o mantivera, e declara tacitamente
sancionada a parte vetada do projeto de lei: inconstitucionalidade
formal do decreto-legislativo, independentemente da indagação
15
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acerca da validade material ou não da norma por ele considerada
sancionada: aplicação ao processo legislativo - que é verdadeiro
processo - da regra da preclusão - que, como impede a retratação
do veto, também obsta a que se retrate o Legislativo de sua
rejeição ou manutenção: preclusão, no entanto, que, não se
confundindo com a coisa julgada - esta, sim, peculiar do
processo jurisdicional -, não inibe o controle judicial da eventual
intempestividade do veto.

Em seu voto, o Ministro Sepúlveda fez referência à brilhante lição do jurista
Mário Casassanta. Veja-se:
“O veto” - disse por todos no Brasil o saudoso Mario Casassanta
(O Poder de Veto, tese, Os Amigos do livro, B. Horizonte, s/d, p.
259) - “é ato único e irretratável. O presidente pode usá-lo uma só
vez, e, uma vez usado não pode arrepender-se. Tem de passar
pelo trâmite que a Constituição lhe determina”.
A assertiva do professor de Minas deu lastro à afirmação peremptória
pelo Supremo Tribunal da irretratabilidade do veto já oposto - ainda
quando manifestada antes de findo o prazo para a sanção.
[...]
Certo, ao afirmar, em consequência, a preclusão, no processo
legislativo, não só da deliberação de manter o veto, mas também da
tempestividade de sua oposição, não estou a sustentar a
irremediabilidade do vício acaso existente na tramitação do projeto, se
efetivamente vetada após consumada a sanção por decurso do
prazo constitucional.
Se, como entendo, há preclusão, no processo legislativo, contudo, não
há coisa julgada material, que, essa sim, é nota característica dos
efeitos do ato de jurisdição.
Por isso, não tenho dúvida de asseverar que a questão da
tempestividade e, consequentemente, a da validade da sua
manutenção sujeitam-se ao controle do Poder Judiciário.

Referida situação é em tudo similar à da presente hipótese: houve
preclusão da prerrogativa do Presidente da República de vetar o texto do
projeto de lei. E a preclusão aqui se deu sob todas as formas: temporal, uma
vez que o veto “complementar” se deu após o prazo constitucional para tanto;
lógica, uma vez que a inexistência do veto inicial aos trechos destacados
importou a sua sanção tácita, ou seja, a anuência tácita do Presidente com o
texto legal, o que impede a sua posterior discordância formal; e consumativa,
uma vez que o direito ao veto só pode ser exercido uma única vez no mesmo
projeto.
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Esse patente desrespeito à lógica sistêmica de funcionamento do
processo legislativo constitucional permite - e exige - a atuação dessa Egrégia
Corte Suprema, para que se mantenha a higidez do nosso texto constitucional
e o pleno respeito à separação harmônica de poderes constituídos.
E aqui não se cogita da vedação formal ao cabimento de ADPF para discutir o
mérito de vetos (julgado na ADPF nº 1). Ao revés, trata-se de discussão de índole
formal sobre a oposição de vetos a projetos de lei, e não do mérito do projeto ou das
justificativas do veto. É claro que houve dois vetos fora do prazo constitucional, após
a sanção tácita dos dispositivos, o que é inconcebível no ordenamento brasileiro.
Por mais que a questão posta pareça ser de evidente solução, o Presidente
da República já demonstrou que gosta de “testar” precedentes reiterados pela
Suprema Corte, como no caso em que claramente reeditou Medida Provisória
rejeitada pelo Congresso Nacional, no qual o decano, Ministro Celso de Mello,
afirmou16:
Sendo esse o contexto, passo a apreciar, para efeito de referendo, o
ato decisório em questão, observando, desde logo, que o presente
julgamento tem como aspecto central o exame da alegada ofensa ao
postulado básico da divisão funcional do poder, tal como proclamado
pelo art. 2º da Constituição da República.
E, ao assim fazê-lo, reconheço que o comportamento do Senhor
Presidente da República, traduzido na reedição de medida
provisória rejeitada pelo Congresso Nacional, no curso da
mesma sessão legislativa, revela clara e inaceitável transgressão
à autoridade suprema da Constituição Federal e representa
perigosa e inadmissível ofensa ao princípio fundamental da
separação de poderes.

O caso ganha contornos mais graves na atual conjuntura, uma vez que são
reiteradas as retificações de atos no DOU pelo Presidente da República, deixando
evidente que se trata realmente de verdadeiro desvio de finalidade na publicação.
São fatos recentes (i) a retificação da exoneração do Diretor-Geral da Polícia
Federal, retirando o nome do então Ministro da Justiça e Segurança Pública, e (ii) a
Disponível em < http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6172votoCM.pdf >.
Acesso em 6/7/20.
16
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exoneração do então Ministro da Educação, após verdadeira fuga do país em
momento durante o qual respondia a inquérito no STF.
Os Poderes da República são harmônicos e independentes, cabendo aos
próprios Poderes a limitação de abuso dos demais, sobretudo em defesa das
prerrogativas de cada um deles, cabendo ao STF a última palavra sobre a
Constituição e, consequentemente, sobre o próprio sistema de freios e contrapesos.
V. DA MEDIDA LIMINAR
Para além de todos os fundamentos já aqui delineados, também é
sucintamente preciso demonstrar que estão presentes os pressupostos para a
concessão da medida liminar ora postulada, nos termos do art. 5º, da Lei 9.882/99.
Por um lado, o fumus boni juris está amplamente configurado, diante de todas
as razões acima expostas. Afinal, houve oposição de veto a texto de lei já em vigor,
após o prazo constitucional para tanto. O Direito não contempla comportamentos
contraditórios, nem mesmo do Senhor Presidente da República. Não pode haver
sanção tácita de texto legal para, depois, haver oposição de veto.
O periculum in mora, por seu turno, consubstancia-se no efeito imediato da
retificação do veto, que afasta a aplicação de Lei devidamente aprovada pelo
Congresso Nacional, sancionada, promulgada e publicada pelo Presidente da
República.
Ademais, o conteúdo do texto de Lei, cuja produção dos efeitos está impedida
pela retificação do veto, traria proteção à população brasileira, visto que trata do uso
de máscaras de proteção no enfrentamento da Covid-19 (tanto de forma orientativa
em estabelecimentos abertos, quanto de forma obrigatória no sistema penitenciário
e afins), medida de eficácia reiteradamente comprovada no combate ao
alastramento incontrolável da pandemia.
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É preciso, então, agir com rapidez, para impedir que se consuma mais esta
afronta à Constituição e ao ordenamento jurídico brasileiro e que mantém em risco
toda a sociedade brasileira. E, no caso, não se trata de mera afronta a normas
despiciendas: a denotação prática aqui é notória, pois se concretiza mais uma vez a
posição negacionista frente à pandemia do Governo Federal por suas autoridades.
Nesse cenário de extrema urgência e perigo de gravíssima lesão, a Arguente
postula a concessão da medida liminar pelo Relator, ad referendum do Tribunal
Pleno, como faculta o art. 5º, § 1º, da Lei 9.882/99, para para suspender os efeitos
da retificação no DOU de 6 de julho de 2020 da Lei nº 14.019 e da Mensagem nº
374, ambas de 2 de julho de 2020, mantendo os efeitos da publicação original no
DOU de 3 de julho de 2020.
VI. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer:
a) O deferimento da medida liminar ora requerida para suspender os efeitos da
retificação no DOU de 6 de julho de 2020 da Lei nº 14.019 e da Mensagem nº
374, ambas de 2 de julho de 2020, mantendo os efeitos da publicação original
no DOU de 3 de julho de 2020;
b) No mérito, a confirmação da liminar para declarar inconstitucional a prática de
retificação de vetos, com a fixação da seguinte tese: “O veto é ato único e
irretratável, podendo o Presidente da República praticá-lo uma única vez para
cada projeto de lei, sem a possibilidade de posterior arrependimento ou
retificação dos dispositivos vetados, ainda que dentro do prazo preclusivo
previsto no art. 66, § 1º, da Constituição.”.
Termos em que pede deferimento.
Brasília-DF, 6 de julho de 2020.
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