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Preleção, Por  
osCar Vilhena Vieira

Catimba Constitucional nos convida a visitar uma das esferas me-
nos exploradas pelo direito constitucional. Embora a discussão sobre 
o processo de degeneração dos regimes políticos esteja presente desde 
as origens do pensamento político, a exemplo da distinção entre regi-
mes puros e degenerados, proposta por Aristóteles, ou ainda a reflexão 
de Rousseau sobre a forma incessante como os interesses privados 
conspiram contra a vontade geral, subvertendo a democracia, a teoria 
constitucional nem sempre dispendeu a devida atenção à questão da 
crise da constituição. 

Carl Schimitt é certamente o maior contraexemplo na tradição 
do pensamento constitucional, ao fazer do momento de exceção, e 
não da normalidade, o ponto central de sua teoria política. Para Sch-
mitt, a estabilidade da ordem constitucional liberal é uma ilusória 
tentativa de domesticação da política. A política se define a partir 
das relações amigo-inimigo, em que o objetivo final é a eliminação 
do outro. O soberano é aquele que, por definição, determina sobre 
o momento de exceção, portanto o momento de ruptura da ordem 
constitucional, e é capaz de estabelecer uma nova ordem a que todos 
estarão submetidos. O poder de decidir sobre a exceção não encontra 
limites no direito. Nesse sentido, o poder soberano não é jamais limi-
tado, como presume o constitucionalismo liberal. O decisionismo de 
Schmitt não poderia, assim, estabelecer parâmetros normativos para a 
compreensão dos processos de degeneração constitucional. Esses são 
momentos em que a política e a soberania afloram em sua essência, de 
forma pura e bruta, sem as amarras do direito. 
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A tarefa de estabelecer parâmetros minimamente consistentes 
para designar uma crise constitucional não é uma tarefa fácil, ainda 
mais quando estamos imersos em momentos que claramente se afas-
tam da normalidade, em que as paixões e polarizações turvam nossos 
instrumentos de navegação, uma tarefa tão hercúlea quanto traçar a 
quadratura do círculo. Rubens Glezer, no entanto, não é daqueles que 
se acovardam face à dificuldade da empreitada. Como professor de 
direitos constitucional, sendo um dos coordenadores do centro de 
estudos sobre o Supremo Tribunal Federal na Escola de Direito da 
Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, apesar de jovem, tem estado 
exposto ao debate público neste longo período de turbulência. Como 
colaborador de vários meios de comunicação, jamais se esquivou ou 
omitiu. Responder sobre a validade dos atos ou a adequação do com-
portamento de cada um dos poderes, em especial do Supremo, passou 
a fazer parte do seu cotidiano. 

Neste texto conciso e rigoroso, Rubens Glezer nos ajuda a en-
xergar um pouco melhor essa zona de penumbra em que nossa vida 
constitucional imergiu nos últimos anos e que se tornou objeto de 
uma profunda batalha de narrativas políticas e jurídicas. Glezer cha-
ma nossa atenção para o que denominou de “catimba constitucional”. 
Para o autor, essa expressão tão comum aos que conhecem o futebol 
constitui uma metáfora de nossa vida institucional recente. A catim-
ba, nos diz o autor, é uma ação que ocorre no limite das regras do 
jogo, mas que agride os valores fundamentais do próprio jogo. Se o 
sistema constitucional tem mecanismos de autocorreção e, portanto, 
pode punir e eventualmente impedir a catimba, quando ela é prati-
cada de modo sistemático, inclusive por aqueles que têm por missão 
zelar pela integridade das regras, o jogo tende a ser desvirtuado. 

Após analisar uma série de eventos políticos e jurídicos, em que 
os atores institucionais, em especial o Supremo Tribunal Federal – 
objeto central de sua preocupação –, recorreram sistematicamente à 
catimba, Glezer adverte para o risco da degeneração acentuada e crise 
do jogo constitucional. A ampliação da “percepção de que o cum-
primento das regras... está em boa parte subordinada a interesses e 
cálculos políticos de ocasião, minam por definição a legitimidade...” 
das instituições judiciais. Como observa de maneira muito arguta, o 
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direito, como as demais práticas sociais, se transforma em outra coisa 
quando ações sistematicamente realizadas em seu nome não se enqua-
dram em sua lógica. Em resumo, Glezer está nos dizendo, no mesmo 
sentido de Lon Fuller, que o direito não é qualquer coisa. Não caia 
na armadilha de afirmar que podemos escolher obedecer às decisões 
e atos normativos que nos aprouverem. Não. O que o autor correta-
mente aponta é que, quando as instituições passam a sistematicamente 
catimbar o jogo, esse vai se degradando a ponto de culminar em um 
tipo específico de crise constitucional, uma crise de confiança que cria 
condições para rupturas sociais mais violentas e explicitas. 

É preciso reconhecer que a catimba constitucional faz parte do jogo político e, 
em alguma medida, ela é esperada. Em certas disputas políticas acirradas, a 
catimba é uma ferramenta disponível no repertório dos agentes. Tushnet tem 
toda razão em apontar que as ações de “hardball” geram risco da escalada 
do conflito nesses termos contundentes. Na linguagem da catimba, há um 
incremento nas ações desleais aos valores do jogo político que aumentam a 
virulência da disputa. A escalada de conflitos recorrentes e endêmicos com 
catimba constitucional pode gerar uma crise institucional. Porém, há muito 
outros motivos para a instauração de uma crise institucional: os agentes 
públicos podem entrar em confronto armado entre si ou com a população, o 
regime pode ser derrubado por um golpe militar, uma tragédia natural pode 
criar uma situação de emergência envolvendo toda aquela comunidade, ou 
a população ser negligenciada em suas necessidades mais básicas e essenciais. 
Em tais situações, a crise é verificável em um nível de fatos empiricamente 
observáveis e comprováveis. 
Contudo, a crise instaurada pela catimba é de um tipo diferente, mais sutil e 
progressivo, nos quais é justamente sintomático que se questione com frequên-
cia: “estamos em crise?”. O tipo de crise instaurada pela catimba promove 
uma deterioração tão acentuada do jogo que, a partir de um certo ponto, é 
um outro jogo que está sendo jogado; passa-se de uma democracia deteriorada 
para uma autocracia sem que nenhum tanque seja colocado nas ruas. Em 
algum momento a violação aos valores constitucionais ou democráticos em 
atos plausivelmente legais passa a ser tão frequente que não é mais possível 
explicar boa parte da ação dos agentes públicos com base nesse paradigma. 

Rubens Glezer é particularmente contundente com o Supremo 
Tribunal Federal. Demonstra que, ao ter empregado de maneira 
sistêmica a catimba, o Tribunal foi fragilizando sua legitimidade, 
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colocando em risco a própria estabilidade do regime democrático. 
Recobrar a capacidade de decidir de forma mais congruente com as 
regras do jogo e dentro dos parâmetros normativos dotados de maior 
consenso é fundamental para que a Corte possa responder com au-
toridade para as demandas gravíssimas que lhe vem sendo impostas. 

Catimba constitucional nos ajuda a compreender como chegamos 
a este atual momento, em que a própria sobrevivência da democracia 
constitucional está em jogo. Com a ascensão de uma liderança pro-
fundamente hostil aos valores e regras democráticas, que vê a política 
com uma relação amigo-inimigo, e que busca a instabilidade para que 
se faça presente o momento de exceção, entramos num estágio que 
transcende a catimba. Trata-se de uma verdadeira crise constitucional. 
A catimba, no entanto, contribuiu para que o jogo constitucional 
chegasse ao este momento crítico.

Rubens Glezer não poderia ter escrito este texto incisivo se não 
tivesse um profundo domínio de teoria de direito, do direito cons-
titucional, da literatura mais recente e candente sobre os processos 
de degeneração das democracias, assim como atenção ao vertiginoso 
cenário da política brasileira. Há duas outras virtudes do autor que 
afloram neste texto e que devem ser ressaltadas: a honestidade inte-
lectual e o compromisso com os valores constitucionais. A crítica de 
Rubens Glezer tem sempre uma finalidade generosa e cuidadosa de 
contribuir para o aperfeiçoamento da democracia, jamais de apro-
fundar sua perda de legitimidade. Nesse sentido, sua posição como 
autor em nada se diferencia de natureza intelectualmente inquieta e 
moralmente generosa.
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aqueCimento:  
“mas eles Podem Fazer isso?”

Uma boa porção de minha atividade profissional desde 2012 é 
dedicada ao acompanhamento cotidiano das atividades do Supremo 
Tribunal Federal: desde o acompanhamento das sessões de julgamento 
do Plenário pela TV Justiça, passando pelo levantamento de dados 
sobre o funcionamento do Tribunal, chegando a uma constante par-
ticipação na mídia, visando qualificar o debate público a respeito do 
STF. Nessas entrevistas eu tinha de responder com certa frequência a 
perguntas como: “mas eles podem fazer isso?” ou “isso é normal?”.

É claro que normalmente essa é a melhor pergunta que um re-
pórter pode fazer a alguém da área jurídica. Afinal, o que o público 
precisa saber é se aquele determinado modo de agir viola ou está de 
acordo com a Lei. Porém, nem sempre é esse o caso. Ao perguntar se 
determinado agente público “pode” fazer algo, a preocupação pode 
ser em saber se essa pessoa sofrerá algum tipo de consequência jurídica 
pelos seus atos. Essa é uma questão completamente diferente. Afinal, 
é plenamente possível imaginar uma situação em que alguém come-
teu um ato claramente ilegal (violou a Lei), mas na qual há dúvidas 
se ela sofrerá algum tipo de consequência jurídica, como a perda do 
cargo, a nulidade do ato ou mesmo sua prisão. A possibilidade dessas 
consequências depende menos do que está previsto nas regras jurídicas 
e muito mais de como o Direito ocorre na prática, dependendo da 
imprevisibilidade daqueles que aplicam a Lei, como policiais, promo-
tores e juízes. Há problemas de toda ordem nessa dimensão, como 
vieses no Judiciário, demora na aplicação da lei ou mesmo mudanças 
inesperadas na Jurisprudência. Sobre esse exercício de futurologia, há 
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pouco que um jurista pode dizer além de apontar tendências. Porém, 
quando se pergunta se “eles podem fazer isso?”, há ainda a possibi-
lidade de que o repórter queira saber se “é certo” que determinadas 
pessoas ajam daquela maneira. Nesse caso, a pergunta pode ser tanto 
um convite para que o jurista faça uma avaliação sobre como aquele 
caso deveria ser decidido, levando em conta as regras, princípios e as 
decisões dos tribunais, quanto um convite para refletir sobre a ética 
ou moralidade política do ato.1 

Em uma conversa, ou entrevista, a ambiguidade da pergunta pode 
ser esclarecida com razoável facilidade; basta perguntar ao interlocu-
tor qual desses níveis de complexidade é de seu interesse. Contudo, 
mesmo assim tive ao longo do tempo cada vez mais dificuldade em 
responder a esse tipo de pergunta. Com o crescente protagonismo do 
STF na crise política com um tipo de atuação cada vez mais inusitada, 
tive a impressão de que os repórteres estavam querendo que especia-
listas explicassem algo diferente: a constante sensação de perplexidade 
em relação ao que o Supremo vinha fazendo. Diante dessa perplexi-
dade, era insatisfatório simplesmente responder se determinada ação 
era lícita ou ilícita, amparada na Jurisprudência, etc. Para mim, o que 
jornalistas demandavam era algum tipo de explicação mais ampla, ca-
paz de indicar porque mesmo alguns atos realizados de acordo com a 
Lei provocavam tamanho incômodo. Desde então tive a preocupação 
de encontrar alguma categoria que pudesse dar conta de explicar essa 
complexidade do que estava ocorrendo. Em 2017, entrei em contato 
com a literatura de constitucional hardball, ao mesmo tempo em que 
conversava com o Professor Oscar Vilhena, que na época estava escre-
vendo o que viria a ser o livro A Batalha dos Poderes também sobre a in-
fluência dessa mesma literatura de Mark Tushnet. O conceito serviria 
para tratar das ações políticas que não são ilegais, mas que afrontam 
profundamente as convenções sobre o que é possível realizar juridica-
mente. Porém, essa é uma noção permeada de dificuldades. Entre elas, 
desde o início me incomodou profundamente o fato de essa categoria 
analítica – sobre a qual tratarei longamente ao longo do livro – estar 

1 Acredito que a distinção sobre esses níveis diferentes de preocupação é bem esclarecida na 
introdução do livro “Justice in Robes” de Ronald Dworkin. DOWRKIN, Ronald. Justice In 
Robes. Cambridge: Harvard University Press, 2006, pp. 
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ancorada em uma metáfora oriunda do baseball; uma prática esportiva 
distante da realidade brasileira. Com isso, acreditava que a capacidade 
explicativa da metáfora ficaria prejudicada, pois poderia criar mais 
dúvidas do que esclarecimentos. Sendo assim, minha pretensão inicial 
era a de realizar uma tradução adequada daquela categoria analítica 
para o contexto brasileiro, utilizando uma metáfora do futebol. Porém, 
quando encontrei a ideia de catimba constitucional e passei a explorar 
seriamente os horizontes dessa metáfora, passei a me convencer de que 
se tratava de uma categoria analítica superior à de constitutional hardball. 

Aos poucos, desenvolvendo o conceito e respondendo às objeções 
de meus interlocutores, encontrei respostas que achei mais satisfató-
rias para explicar a conduta do Supremo Tribunal Federal ao longo 
dos últimos anos e a conexão entre esse tipo de atitude e o diagnóstico 
de crise constitucional. 

O cerne do meu argumento é que a catimba se dá na ação limite da 
regularidade (não viola as regras do jogo), mas que agride os valores do 
jogo (espírito esportivo e fair play). No mesmo sentido, a catimba cons-
titucional caracteriza a ação de agentes públicos que são lícitas (ou não 
claramente ilícitas), mas que possuem um déficit de legitimidade por-
que violam os valores centrais e as virtudes do jogo político. A catimba 
constitucional em si não é um problema, mas a sua reiteração e excesso 
podem gerar um tipo específico de crise constitucional, muito mais 
sutil do que as crises mapeadas na literatura: uma crise de confiança e 
lealdade à Constituição. Meu diagnóstico é que o Supremo Tribunal 
Federal se engajou de maneira sistemática e recorrente na catimba cons-
titucional entre os anos de 2015 e 2019, e que essa linha de ação coloca 
em risco sua sobrevivência e a autoridade da Constituição de 1988.

Dessa maneira, o que tento fazer neste livro é aliar o desenvolvi-
mento dessa ferramenta teórica com as percepções oriundas de minha 
experiência prática enquanto pesquisador e interventor no debate pú-
blico a respeito do Supremo Tribunal Federal. Talvez por isso o argu-
mento oscile entre um estilo de narrativa que é em parte analítico e em 
parte ensaístico. Ironicamente, estruturei meu argumento teórico em 
torno de metáforas, conceitos e repertórios de um jogo que é popular, 
mas sobre o qual sou profundamente ignorante. Com sorte, o fato de 
eu não gostar de futebol não irá prejudicar o cerne do meu argumento.


