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RESUMO 
Entender como o Supremo Tribunal Federal atua na 
aplicação da modulação de efeitos no exercício do 
controle de constitucionalidade, forma, em linhas gerais, o 
objetivo final deste trabalho. Trazer à luz o modus 
operandi da Corte, os fundamentos da decisão de 
flexibilizar os efeitos, os motivos que levam à restrição da 
regra geral da nulidade dos atos e normas 
inconstitucionais foram o impulso desta pesquisa, que 
busca inclusive, na análise da jurisprudência dos 
primeiros 10 anos de vigência da norma que regulamenta 
a modulação de efeitos, entender o comportamento da 
Corte, os temas mais recorrentes a sofrer a mitigação do 
principio da nulidade dos atos inconstitucionais bem como 
compreender e esclarecer o sentido dado às expressões 
“segurança jurídica e excepcional interesse social”, 
necessárias para a aplicação do instituto. 
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ABSTRACT 
Understanding how the Supreme Court acts on the 
application of modulation effects in the exercise of judicial 
review, so, in general, the ultimate goal of this work. Bring 
to light the modus operandi of the Court, the grounds of 
the decision to relax the effects of the reasons that lead to 
restriction of the general rule of nullity of unconstitutional 
acts and regulations were the impetus of this research, 
which seeks to even the analysis of the jurisprudence of 
the first 10 years of validity of the standard that governs 
the modulation effects, understanding the behavior of the 
Court, the most recurrent themes to suffer the mitigation of 
the principle of nullity of unconstitutional acts and to 
understand and clarify the meaning of the terms "legal 
certainty and exceptional interest social ", necessary for 
the implementation of the institute. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação de mestrado traz o estudo realizado no âmbito do 

Programa de Pós Graduação em Direito da Universidade Federal de 

Pernambuco, sobre a aplicação do Art. 27 da Lei nº 9.868/99, que trata da 

possibilidade de modulação dos efeitos das decisões em sede de controle de 

constitucionalidade realizado pelo Supremo Tribunal Federal. A pesquisa traz 

uma análise de ações julgadas pela Corte durante a primeira década de 

regulamentação do instituto onde se verifica a aplicação da flexibilização de 

efeitos com base nesta norma. 

 

Este estudo em direito constitucional inicia-se na definição do papel 

jurídico-político da Constituição na criação e formalização do Estado, da 

definição da sua posição hierárquica diante das demais normas que 

regulamentam a vida social e da necessidade de se estabelecer mecanismos 

de defesa de suas diretrizes fundamentais contra o arbítrio político, tendo em 

vista manter a estabilidade e segurança da ordem jurídica através da 

supremacia da norma fundamental. 

 

Diante de uma Constituição formal e rígida, que goza de superioridade 

hierárquico-normativa e é compreendida como Lei Fundamental e suprema do 

Estado, têm-se a inevitável discussão acerca da compatibilidade 

(constitucionalidade ou inconstitucionalidade) das demais normas que 

compõem o sistema jurídico e consequentemente dos institutos que visam à 

proteção do texto constitucional. 

 

Dentro do estudo sobre os mecanismos de controle de 

constitucionalidade das normas existente no Brasil encontra-se o instituto da 

modulação de efeitos, introduzido pelo legislador ordinário através da edição da 

Lei nº. 9.868 de 10 de novembro de 1999, que traz em seu art. 27 a 

possibilidade do Supremo Tribunal Federal, guardião máximo da Lei Maior, 

limitar ou flexibilizar os efeitos das suas declarações de inconstitucionalidade, 

mitigando a regra geral da nulidade dos atos inconstitucionais para a partir do 

trânsito em julgado da decisão ou para um momento futuro, indicado pelo 
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Tribunal1. 

 

Nos termos da Lei nº. 9.868/99 encontra-se: 

 

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de 
excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal 
Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir 
os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha 
eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro 
momento que venha a ser fixado.2 

 

Sendo assim, tendo em vista que se mantém a regra geral de que todo 

ato inconstitucional é nulo ab initio, temos a introdução no ordenamento jurídico 

brasileiro de uma diretriz legal que legitima a flexibilização dos efeitos ex tunc 

da declaração de inconstitucionalidade e a relativização da teoria da nulidade 

absoluta dos atos e normas inconstitucionais trazida por influência do direito 

norte-americano e consubstanciada já na Constituição Republicana de 1891.  

Na esteira da evolução do controle jurisdicional de constitucionalidade das leis 

e atos normativos no Brasil, observa-se que este deixou de se limitar à simples 

verificação de incompatibilidade lógica entre norma e texto constitucional e à 

súbita exclusão de normas do ordenamento jurídico na sua tentativa de garantir 

a máxima efetividade da Constituição.  

 

A análise do tema proposto – Aplicação da modulação de efeitos pelo 

Supremo Tribunal Federal – está dividida em capítulos. O primeiro capítulo 

                                                 
1 A norma que regulamenta a incidência de efeitos prospectivos nas declarações de 
inconstitucionalidade – art.27 da Lei n.º9.868/99 – teve sua constitucionalidade questionada por 
parte do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o qual impetrou a ADI n.º 2.154 
e 2.258-0 em 2000, ambas sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, na tentativa de retirá-la do 
ordenamento jurídico pátrio. A ação permanece em trâmite e ainda pendente de julgamento no 
Supremo Tribunal Federal. A OAB fundamenta seu pedido de declaração de 
inconstitucionalidade do art. 27 da Lei 9.868/99 com base na preservação da supremacia da 
Constituição tendo em vista a concepção de nulidade da norma inconstitucional. O silêncio da 
Corte sobre a questão instiga ainda mais uma pesquisa no sentido de se compreender sua 
movimentação na interpretação deste dispositivo frente a norma constitucional. 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº.  2.258-0/DF.  Rel. Min. Dias Toffoli. Pendente de 
JUJulgamento, até dia 18.04.2012 os autos estavam sob os cuidados da Min. Cármen Lúcia. 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 2.154/DF . Rel. Min. Dias Toffoli. Pendente de 
Julgamento, até dia 18.04.2012 os autos estavam sob os cuidados da Min. Cármen Lúcia. 
2 BRASIL. Lei nº. 9.868/99, de 10 de novembro de 1999.  Dispões sobre o processo e 
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de 
constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Diário Oficial da União. Brasília, 
11.11.1999. Seção 1, p.1. Art. 27. 
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trata da Constituição enquanto Lei Fundamental. Nesse ponto, discorre-se 

sobre o princípio da Supremacia Constitucional, do caráter da rigidez, da 

inconstitucionalidade enquanto vício que deflagra os mecanismos de defesa da 

Lei Maior. 

 

Adiante, no segundo capítulo, a pesquisa percorre a evolução do 

controle de constitucionalidade no Brasil através da observação das influências 

dos modelos norte-americano e europeu quanto aos efeitos temporais das 

declarações de inconstitucionalidade. Numa tentativa de se compreender um 

pouco mais as fundamentações doutrinárias acerca da sanção a ser aplicada 

ao vício da inconstitucionalidade que contribuíram na formação do sistema 

brasileiro de controle. 

 

Sobre o sistema norte-americano, de onde, historicamente, consagrou-

se o controle judicial e difuso, sabe-se que prevalece a ideia de que a lei 

inconstitucional está impregnada de nulidade absoluta, insanável, da qual, 

portanto, não deverá surtir nenhum efeito. Assim, as técnicas de defesa da 

Constituição nesse sistema refletem as doutrinas de John Marshall3 e 

Alexander Hamilton, no sentido de que a atribuição de efeitos à declaração de 

inconstitucionalidade é ex tunc e retroage ao momento de criação do ato 

normativo inconstitucional. A nulidade absoluta é a sanção que se impõe diante 

do reconhecimento da supremacia da Constituição. 

 

Da matriz europeia, observa-se a influência do chamado sistema 

austríaco, criado à luz dos ensinamentos de Hans Kelsen, observa-se o 

controle de constitucionalidade na sua forma concentrada onde prevalece a 

ideia de que norma inconstitucional é anulável. Sendo assim, a regra dos 

efeitos da declaração de inconstitucionalidade é ex nunc ou até mesmo pro 

futuro. O fundamento para tanto se encontra na doutrina kelseniana, baseada 

no princípio da segurança jurídica e no entendimento de que os legisladores 

também são intérpretes da Constituição, logo, não caberia ao Judiciário anular 

os efeitos resultantes do exercício da legítima tarefa legislativa. 

                                                 
3 Neste sentido, Cf. As decisões de john marshall traduzidas por américo  lobo . Ministério 
da Justiça. Publicação institucional. Brasília. 1981.  
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Ainda em se tratando dos sistemas de controle de constitucionalidade de 

sede na Europa, cita-se que na Alemanha prevalece a regra geral da nulidade 

absoluta, porém, com notável aproximação ao sistema austríaco. Tomando por 

fundamento princípios constitucionais, observa-se que o Tribunal Constitucional 

alemão atua com ampla margem de manipulação dos efeitos. Fazendo uso de 

uma diversidade de espécies de decisão, das quais se destacam: declaração 

parcial da nulidade sem redução de texto, declaração de inconstitucionalidade 

sem pronúncia de nulidade, interpretação conforme a Constituição e o apelo ao 

legislador. 

 

Após tratar dessas influências na formação do sistema misto adotado 

pelo Brasil e de apresentar suas características, o trabalho segue para a 

delimitação e exposição do sistema brasileiro de controle de 

constitucionalidade seguindo-se à implantação da técnica de flexibilização de 

efeitos no ordenamento jurídico brasileiro, através do legislador ordinário, 

fechando assim, o segundo capítulo deste trabalho. 

 

No terceiro capítulo, a pesquisa segue ao levantamento e análise das 

decisões de inconstitucionalidade onde se observou a incidência da norma que 

regulamenta a modulação de efeitos, partindo das hipóteses e objetivos 

traçados no corpo do trabalho faz-se uma explanação sucinta dos votos e 

argumentos utilizados nos casos reunidos na primeira década de vigência da 

norma que regulamenta o instituto. 

 

No quarto capítulo, busca-se compreender e esclarecer o uso do 

instituto pelo Tribunal. Tendo como ponto de observação o modus operandi da 

Corte, a estrutura da decisão e as espécies de decisões com efeitos restritivos, 

retiram-se dos casos analisados os temas que tendem a sofrer modulação com 

mais frequência. Busca-se extrair das decisões, se possível, o sentido e 

entendimento dado às expressões “segurança jurídica” e “excepcional 

interesse social”, pelo Tribunal, definição esta considerada necessária à 

aplicação da flexibilização de efeitos. Por fim demonstram-se os limites à 

incidência da modulação de efeitos e também a evolução de sua aplicabilidade 
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através da possibilidade de pedido posterior de modulação via embargos de 

declaração. 

 

Finaliza-se a abordagem do tema trazendo as conclusões sobre o perfil 

de aplicação do Supremo Tribunal Federal do preceito legal que legitima e 

regulamenta a modulação de efeitos nas decisões de inconstitucionalidade. 

Evidencia-se a evolução do instituto no modelo adotado pelo sistema brasileiro 

de controle bem como sua ampliação através da jurisprudência. Tecem-se 

críticas acerca do perfil encontrado, dos resultados obtidos sobre a avaliação 

dos critérios de sua aplicação e aos possíveis riscos ao seu uso indiscriminado, 

no intuito de enriquecer o debate acerca do tema e, se possível, contribuir para 

sua evolução. 
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1. A CONSTITUIÇÃO ENQUANTO LEI FUNDAMENTAL E O VÍCI O DA 

INCONSTITUCIONALIDADE.  
 

A Constituição vista enquanto Lei Fundamental institui o Estado, 

organiza sua estrutura geral, os meios para a obtenção e exercício do poder 

político, estabelece os limites do Estado na medida em que impõe a 

preservação dos direitos fundamentais do indivíduo bem como determina as 

ações para sua garantia e traça os fins a serem alcançados pela sociedade sob 

sua égide. Corporifica, portanto, os elementos essenciais do Estado num 

sistema de normas jurídicas, podendo estas serem escritas num documento ou 

costumeiras, tendo validade indeterminada, podendo ser modificadas através 

dos meios por ela mesma determinados.4 

 

Mais que um conjunto de normas reguladoras das funções essenciais do 

Estado, a Constituição também é vista como o reflexo dos valores essenciais 

da sociedade à época de sua elaboração5. Valores estes que formam a espinha 

dorsal da sistematização social e jurídica e ainda representa o fundamento de 

validade para toda e qualquer norma que com ela pretenda co-existir, seja por 

meio da recepção legislativa ou da criação legislativa posterior a ela. Assim, se 

compreende o ordenamento jurídico como uma unidade, um conjunto de 

normas que partem da Constituição ou que a ela se remetem para ter validade 

uma vez que devem manter uma relação de concordância.  

 

As constituições como as conhecemos atualmente são fruto de um longo 

processo de evolução histórico, político, jurídico e social que chama a atenção 

                                                 
4 Neste sentido encontram-se alguns autores, dentre eles, J.J. Gomes Canotilho, que afirma 
que a Constituição “organiza o exercício do poder político, define os direitos fundamentais, 
consagra valores e indica os fins públicos a serem realizados”. Cf. CANOTILHO. J.J. Gomes. 
Direito constitucional e teoria da constituição . 14ª ed. Coimbra: Editora Almedina, 2010.p. 
74.  
5 “As constituições são as formas com que se revestem os povos nos distintos períodos de sua 
existência e de sua história,e como as formas não existem por si mesmas, nem têm uma 
beleza que lhes seja própria, nem podem ser consideradas senão com ao expressão das 
necessidades dos povos que as recebem [...]. As constituições, pois, não devem ser 
examinadas em si mesmas, mas em relação às sociedades que as adotam. Se a razão nos dita 
esta verdade, a história nos ensina que as sociedades tendem a revestir-se das formas que lhe 
são próprias e a dar-se a Constituição que necessitam para repousar em um todo consistente e 
harmonioso.” TEIXEIRA, J. H. Meirelles. Curso de direito constitucional . São Paulo: Forense 
Universitária, 1991. p. 49-50. 
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de juristas, sociólogos, filósofos e pensadores desde a antiguidade. Seu 

conceito não está em nada separado do de constitucionalismo, que configura a 

denominação do movimento social, político, jurídico e até mesmo ideológico a 

partir do qual emergem as constituições nacionais6. Sua acepção moderna 

seria, nas palavras de Canotilho:  

 

“fala-se em constitucionalismo moderno para designar o 
movimento político, social e cultural que, sobretudo a partir de 
meados do século XVIII, questiona nos planos político, 
filosófico e jurídico os esquemas tradicionais de domínio 
político, sugerindo, ao mesmo tempo, a invenção de uma forma 
de ordenação e fundamentação do poder político. Este 
constitucionalismo como o próprio nome indica, pretende opor-
se ao chamado constitucionalismo antigo, isto é, o conjunto de 
princípios escritos ou consuetudinários alicerçadores da 
existência de direitos estamentais perante o monarca e 
simultaneamente limitadores do seu poder. Estes princípios ter-
se-iam sedimentado num tempo longo, desde os fins da idade 
média até o século XVIII”7 

 

É a partir do constitucionalismo moderno que se encontra a valorização 

do documento constitucional escrito, que tem seu desencadeamento com a 

criação das constituições dos Estados americanos, pela edição da Constituição 

norte-americana de 1787 e pela Revolução Francesa em 17898. A ideia 

moderna de Constituição pode ser entendida como “a ordenação sistemática e 

racional da comunidade política através de um documento escrito no qual se 

declaram as liberdades e os direitos e se fixam os limites do poder político.”9 

 

As normas constitucionais se diferenciam das demais inicialmente pela 

sua criação. A Constituição advém do chamado Poder Constituinte Originário, 

fenômeno político-jurídico que concentra a expressão da vontade de um povo e 

destina-se a estabelecer os fundamentos da organização daquela determinada 

                                                 
6 “A Constituição emerge do constitucionalismo. Mas que coisa é o constitucionalismo? Neste 
lugar devemos contentarmo-nos em afirmar que é um produto perfeito do racionalismo jurídico, 
social e político.” MIRANDA, Jorge. Contributo para uma teoria da inconstitucionalidade . 
Coimbra: Coimbra Editora, edição de reimpressão, 2008. p.31. 
7 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição . 14ª 
ed. Coimbra: Editora Almedina, 2010. p. 48. 
8 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional . São Paulo: Saraiva. 2006. p. 10. 
9 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição . 14ª 
ed. Coimbra: Editora Almedina, 2010. p.47 
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sociedade10. É o Poder Constituinte que, afirmando a Constituição, demarca as 

atribuições e competências dos poderes constituídos. A Assembléia 

Constituinte firma-se em determinado momento para discutir e estabelecer os 

valores, princípios e fundamentos daquela organização social, levando em 

consideração as necessidades imediatas e futuras, no intuito de determinar as 

normas que irão conduzir a ordem social e jurídica.  

 

Sendo fruto do poder constituinte originário, o texto constitucional se 

revela como norma jurídica imperativa com caráter de supremacia11, por alguns 

considerada supralegalidade12. Tal característica conduz a uma superioridade 

hierárquico-normativa-valorativa em relação às demais normas do 

ordenamento jurídico. A própria Constituição impõe mecanismos mais rígidos 

para a alteração do seu texto porque sua supremacia deflagra a necessidade 

de técnicas de controle da produção legislativa posterior, para que com ela 

esteja de acordo13. 

 

Nas palavras de Ivo Dantas:  

 
“O que separa a Constituição das demais espécies legislativas, 
é, em primeiro lugar, sua origem (Poder Constituinte), além de 
duas características específicas: uma Supralegalidade que a 
impõe sobre todos os textos legislativos, atos administrativos e 
jurisdicionais bem como a característica da imutabilidade 
relativa, que significa a exigência de meios mais rígidos e 
dificultosos para a modificação do texto constitucional.”14 

                                                 
10 Para Nelson Saldanha, Poder Constituinte “é a aptidão ou oportunidade de estabelecer uma 
Constituição. Sua natureza, destarte, consiste antes de tudo em ser “poder para ação.” Ele é 
antes do mais “potência constituinte”, algo cuja essência é tender para o ato e só no ato 
alcançar plenificação.” SALDANHA, Nelson. Poder constituinte. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1986. p. 6 
11“O poder constituinte confere superioridade e permanência formais a determinada categoria 
de regras, imprimindo na superfície jurídica estatal dupla categoria de normas: a constitucional 
e a ordinária” HORTA, Raul Machado. Direito constitucional . 4ª Ed.Belo Horizonte: 2003. 
p.126.  
12 Sobre o uso do termo, Cf. a doutrina de DANTAS, Ivo. O valor da constituição: o controle 
de constitucionalidade como garantia da supralegali dade constitucional . Curitiba: Juruá, 
2008. 
13 “O reconhecimento da supremacia da Constituição e de sua força vinculante em relação aos 
Poderes Públicos torna inevitável a discussão sobre formas e modos de defesa da Constituição 
e sobre a necessidade de controle de constitucionalidade dos atos do Poder Público, 
especialmente das leis e atos normativos.” MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio 
Mártires & BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional . 2ª Ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009. p.1008. 
14 DANTAS, Ivo. Constituição e processo . 2ª Ed. Curitiba: Juruá, 2007. p. 34-37. 
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A rigidez da constituição15 decorre da maior dificuldade e solenidade 

para a modificação do texto constitucional em comparação com as demais leis. 

Desta rigidez emana o princípio da supremacia da constituição, que 

esquematiza o ordenamento jurídico de maneira que a Constituição firma-se no 

topo do sistema jurídico, dela emanando as demais normas e atos jurídicos sob 

a exigência de conformidade com o seu texto, seus princípios implícitos e seu 

conteúdo valorativo.16 

 

A rigidez constitucional é tida, afinal, como condição para a existência do 

controle de constitucionalidade e encontra-se gravada no art. 60 e incisos I, II, 

III, da CF/88 estabelecendo as regras procedimentais para alteração do texto 

constitucional.  

 

O ordenamento jurídico é um sistema. Um sistema pressupõe ordem e 

unidade17, devendo suas partes conviver de maneira harmoniosa. A quebra 

dessa harmonia deverá deflagrar mecanismos de correção destinados a 

restabelecê-la. O controle de constitucionalidade é um desses mecanismos, 

provavelmente o mais importante, consistindo na verificação da compatibilidade 

entre uma lei ou qualquer ato normativo infraconstitucional e a Constituição. 

Caracterizando o contraste, o sistema provê um conjunto de medidas que 

visam a sua superação restaurando a unidade ameaçada. A declaração de 

inconstitucionalidade consiste no reconhecimento da incompatibilidade da 

norma ordinária com o texto constitucional, sua consequente invalidade, tendo 

por objetivo paralisar sua eficácia.18 

 
 “O controle de constitucionalidade das leis, que surgiu, se 
desenvolveu e se organizou, técnica e doutrinariamente, sob os 
auspícios do constitucionalismo moderno, tem 

                                                 
15 “O sistema das Constituições rígidas assenta uma distinção primacial entre poder constituinte 
e poderes constituídos. Disso resulta a superioridade da lei Constitucional, obra do poder 
constituinte, sobre a lei ordinária, simples ato do poder constituído, um poder inferior, de 
competência limitada pela Constituição mesma.” BONAVIDES, Paulo. Curso de direito 
constitucional . 16ªed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 228 
16 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito .  São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 70 
17 CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciê ncia do 
direito.  2ª Ed. Lisboa: Calouste-Gulbenkian, 1996. p. 12 e s. In: BARROSO, Luis Roberto. O 
controle de constitucionalidade no direito brasilei ro. 5ª ed. São Paulo: Saraiva. 2011. p. 23. 
18 BARROSO, Luis Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasil eiro. 5ª Ed. 
São Paulo: Saraiva. 2011. p. 23. 
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consequentemente, sua própria existência associada à ideia de 
Constituição, às fases e aos processos que vierem a assegurar 
a supremacia da Lei Constitucional.”19 

 

A ideia de controle de constitucionalidade aparece sempre relacionada à 

jurisdição constitucional. São conceitos correlatos, pois permeiam mutuamente 

o conceito de supremacia constitucional. A jurisdição constitucional designa a 

aplicação da Constituição por juízes e tribunais. Tal aplicação pode se dar de 

maneira direta, quando a norma constitucional discipline, ela própria, 

determinada situação da vida. Ou indireta, quando a Constituição serve de 

referência para atribuições de sentido a uma norma infraconstitucional ou de 

parâmetro para sua validade. Neste último caso, estar-se-á diante do controle 

de constitucionalidade, que é, portanto, uma das formas de exercício da 

jurisdição constitucional.20 

 

A jurisdição constitucional é tomada assim, no sentido de atividade 

jurisdicional que tem como objetivo verificar a concordância das normas de 

hierarquia inferior, leis e atos administrativos, com a Constituição, desde que, 

violaram as formas impostas pelo texto constitucional ou estão em contradição 

com o preceito da Constituição, pelo que os órgãos competentes devem 

declarar sua inconstitucionalidade e consequente inaplicabilidade.21 

 
“A jurisdição constitucional, assim, consiste na entrega aos 
órgãos do Poder Judiciário da missão de solucionar os conflitos 
entre os atos, procedimentos e órgãos públicos e a 
Constituição. Ou, em sentido mais abrangente: entrega ao 
Poder Judiciário da missão de solucionar os conflitos 
constitucionais.”22 

 

Apesar de se tratarem de conceitos distintos, jurisdição constitucional e 

controle de constitucionalidade encontram-se entrelaçados, decorrentes da 

                                                 
19 HORTA, Raul Machado. Direito constitucional . 4ªed.Belo Horizonte: 2003. p.121. Neste 
sentido afirma também Marcelo Novelino:” O controle de constitucionalidade consiste no 
conjunto de órgãos e instrumentos criados com o objetivo de assegurar a supremacia da 
Constituição”. NOVELINO, Marcelo. Teoria da constituição de controle de 
constitucionalidade . Salvador: Juspodivm, 2008, p.147. 
20 BARROSO, Luis Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasil eiro. 5ª Ed. 
São Paulo: Saraiva. 2011.  
21 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Processo constitucional.  Rio de Janeiro: Forense, 
1984. p. 102. 
22 SILVA, José Afonso da. Poder constituinte e poder popular.  São Paulo: Malheiros Editores, 
2006. p.247. 
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Constituição formal, rígida e suprema. 

 

Clèmerson Merlin Clève indica os pressupostos para o controle de 

constitucionalidade. 

 

 “(i) existência de uma Constituição formal; (ii) compreensão da 
Constituição como lei fundamental (rigidez e supremacia 
constitucionais); e (iii) previsão de pelo menos um órgão 
dotado de competência para o exercício dessa atividade.”23   

 

A Constituição, enquanto lei fundamental é a base de todo o sistema 

jurídico, vem dotada de supremacia e estabelece para si um mecanismo mais 

dificultoso para o caso de sua modificação, tendo em vista proteger seu 

conteúdo de interesses particulares, requer, por último, a existência de órgãos 

competentes para o exercício do controle de constitucionalidade24.  

 

Sobre o assunto Canotilho afirma que: 

 
“Um tribunal, qualquer tribunal será um tribunal constitucional, 
quando ele tem competência para decidir sobre questões 
constitucionais. Neste sentido, os tribunais ordinários com 
competência para julgar a inconstitucionalidade de actos 
normativos aplicáveis aos factos submetidos a julgamento 
serão tribunais constitucionais.”25 
 

O modelo constitucional brasileiro adotou o ideal defendido por Hans 

Kelsen26, o qual foi corporificado na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, onde pode-se observar que esta confere ao Supremo Tribunal 

                                                 
23 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata de constitucionalidade no d ireito 
brasileiro . São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 18 
24 “É, exatamente, na garantia de uma superior legalidade, que o controle judicial de 
constitucionalidade das leis encontra sua razão de ser: e trata-se de uma garantia que, por 
muitos, já é considerada como um importante, se não necessário, coroamento do Estado de 
direito e que, contraposta à concepção do Estado absoluto, representa um dos valores mais 
preciosos do pensamento jurídico e político contemporâneo.” CAPPELLETTI, Mauro. O 
controle judicial de constitucionalidade das leis n o direito comparado.  Tradução de Aroldo 
Plínio Gonçalves. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1984. Edição de reimpressão, 
1999. p. 129. 
25 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. A externalização ou internalização da justiça 
constitucional . Introversão ou extroversão da legitimidade processual constitucional. In: 
Revista do 3º Encontro Nacional de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1994. p. 76 
26 KELSEN, Hans. Jurisdição constitucional. São Paulo: Martins Fontes, 2007. (ver capítulo 
intitulado “Quem deve ser o guardião da Constituição”). 
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Federal27 a competência originária de guarda da Constituição28, ficando a cargo 

deste, julgar as ações diretas de inconstitucionalidade bem como as ações 

declaratórias de constitucionalidade, art. 102, I, “a”, bem como defender a 

constituição ainda nas ações de recurso extraordinário, art. 102, III, todos da 

Constituição Federal de 1988. Mas foi o legislador ordinário que regulamentou 

o instituto da ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória, através 

da Lei nº. 9.868 de 10 de novembro de 1999. Desta regulamentação surgiu a 

possibilidade de modulação dos efeitos das declarações de 

inconstitucionalidade e de constitucionalidade. 

 
“Sabemos que a supremacia da ordem constitucional traduz 
princípio essencial que deriva, em nosso sistema de direito 
positivo, do caráter eminentemente rígido de que se revestem 
as normas inscritas no estatuto fundamental. Nesse contexto, 
em que a autoridade normativa da Constituição assume 
decisivo poder de ordenação e de conformação da atividade 
estatal – que nela passa a ter o fundamento de sua própria 
existência, validade e eficácia –,nenhum ato de Governo 
(Legislativo, Executivo e Judiciário) poderá contrariar-lhe os 
princípios ou transgredir-lhe os preceitos, sob pena de o 
comportamento dos órgãos do Estado incidir em absoluta 
desvalia jurídica.”29 

 

                                                 
27 “A defesa da Constituição da República representa o encargo mais relevante do Supremo 
Tribunal Federal. O STF – que é o guardião da Constituição, por expressa delegação do Poder 
Constituinte – não pode renunciar ao exercício desse encargo, pois, se a Suprema Corte falhar 
no desempenho da gravíssima atribuição que lhe foi outorgada, a integridade do sistema 
político, a proteção das liberdades públicas, a estabilidade do ordenamento normativo do 
Estado, a segurança das relações jurídicas e a legitimidade das instituições da República 
restarão profundamente comprometidas. O inaceitável desprezo pela Constituição não pode 
converter-se em prática governamental consentida. Ao menos, enquanto houver um Poder 
Judiciário independente e consciente de sua alta responsabilidade política, social e jurídico-
institucional.” SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 2.010/MC . Rel. Min. Celso de Mello. 
Tribunal Pleno. Julgado em 30.09.1999. Publicado no Diário de Justiça de 12.04.2002.  
28 “O poder absoluto exercido pelo Estado, sem quaisquer restrições e controles, inviabiliza, 
numa comunidade estatal concreta, a prática efetiva das liberdades e o exercício dos direitos e 
garantias individuais ou coletivos. É preciso respeitar, de modo incondicional, os parâmetros de 
atuação delineados no texto constitucional. Uma Constituição escrita não configura mera peça 
jurídica, nem é simples escritura de normatividade e nem pode caracterizar um irrelevante 
acidente histórico na vida dos povos e das nações. Todos os atos estatais que repugnem a 
Constituição expõem-se à censura jurídica dos Tribunais, especialmente porque são írritos, 
nulos e desvestidos de qualquer validade. A Constituição não pode submeter-se à vontade dos 
poderes constituídos e nem ao império dos fatos e das circunstâncias. A supremacia de que 
ela se reveste – enquanto for respeitada – constituirá a garantia mais efetiva de que os direitos 
e as liberdades não serão jamais ofendidos. Ao Supremo Tribunal Federal incumbe a tarefa, 
magna e eminente, de velar por que essa realidade não seja desfigurada.” SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. MC-ADI nº. 293 . Rel. Min. Celso de Mello. Tribunal Pleno.  Julgado em 
06.06.1990. Publicado no Diário da Justiça de 16.04.1993.  
29 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MC-ADI nº. 2.215 . Rel. Min. Celso de Mello. Decisão 
monocrática.  Julgado em 17.04.01. Publicado no Diário da Justiça de 26.04.2001. 



22 
 

2. O SISTEMA BRASILEIRO DE CONTROLE DE CONSTITUCION ALIDADE 

E AS INFLUÊNCIAS DAS MATIZES NORTE-AMERICANA E EURO PÉIA EM 

RELAÇÃO AOS EFEITOS 

 

2.1. Considerações iniciais 

 

Diversos são os modelos de controle de constitucionalidade das normas. 

Cada país, em seu tempo, instituiu de forma peculiar um mecanismo de 

aferição da compatibilidade das normas infraconstitucionais com a Lei Maior do 

Estado. O Brasil possui uma história constitucional marcada por influências dos 

movimentos políticos libertários advindos da Europa e da América do Norte. 

Consequentemente, observa-se a evolução de um sistema misto, onde se 

apresentam características advindas de modelos distintos, criando um 

verdadeiro mosaico, no qual para se ver e compreender o todo, é necessário 

contemplar cada uma das partes.30 

 

2.2. A influência norte-americana: o controle judic ial da 

constitucionalidade, a teoria da nulidade da lei in constitucional e a 

declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc . 

 

O sistema de controle da constitucionalidade das normas encontrado 

nos Estados Unidos da América é o resultado de uma lenta evolução que 

caminhou lado a lado com o desenvolvimento dos ideais do federalismo, 

movimento que culminou na reunião de vários entes independentes para a 

formação de um Estado soberano. Nesse contexto, o Poder Judiciário teve 

papel fundamental na garantia do pacto federativo norte-americano.31 

 

                                                 
30 “Uma correta Compreensão de qualquer instituto jurídico impõe que seja conhecida a sua 
evolução histórica, ou seja, a maneira pela qual surgiu, desenvolveu-se e tomou sua forma 
atual. A presença deste imperativo se faz sentir, de maneira muito mais acentuada, no campo 
do Direito Público, sobretudo do direito Constitucional, em razão de que as Constituições 
possuem consigo uma Ideologia que, em última análise, é um retrato do momento histórico em 
que são elaboradas.” DANTAS, Ivo. Constituição e processo . Curitiba: Juruá, 2007, 2ª 
Edição. p.74. 
31 “conforme se alterou a federação do dualismo ao cooperativismo, também foi modificada a 
prática da declaração de inconstitucionalidade pela Suprema Corte, até receber o Judiciário a 
competência pelas emendas 13, 14, e 15”. POLETTI, Ronaldo. Controle de 
constitucionalidade das leis.  Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 88. 
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A doutrina política norte-americana debatia ao término do século XVIII, 

sobre a importância de um mecanismo de preservação da ordem jurídica. Foi 

no artigo nº.78 de O Federalista32 que Alexander Hamilton explicou a 

importância da revisão judicial na manutenção da democracia. Ainda que não 

contivesse referência na Constituição dos Estados Unidos do papel dado aos 

Tribunais Federais para interpretar as leis em concordância com texto 

constitucional, tal ideia ganhou fôlego marcando a matriz norte-americana por 

estabelecer um controle de constitucionalidade judicial e difuso por excelência. 

Tal sistemática de controle, segundo Hamilton, não colocava o Poder Judiciário 

em posição privilegiada, superior, diante do Legislativo. Ao contrário, o controle 

exercido pela via judicial impunha o poder do povo acima daqueles dois 

Poderes, quando as designações do Legislativo, firmada nas leis, fosse 

contrária à vontade do povo, os juízes fariam valer a vontade dos reais 

detentores do poder, obedecendo à vontade do povo. A Constituição impõe sua 

obediência fundamentada na sua superioridade normativa “natural”, uma vez 

que representa a base dos interesses da sociedade sob sua proteção.33 

 

Hamilton justificava o exercício do controle pelo Judiciário, partindo da 

ideia de que dificilmente o legislador corrigiria as leis por ele elaboradas, uma 

vez que: 

 “o mesmo espírito que predominou em sua elaboração estaria 
presente quando da interpretação; seria ainda menos provável 
que homens que infringiram a Constituição, no papel de 
legisladores, estivessem dispostos a reparar seus erros quando 
investidos do papel de juízes.”34 
 

  

                                                 
32 A obra conhecida como "O Federalista" (The Federalist Papers) materializa-se na compilação 
dos artigos escritos por Alexander Hamilton, James Madison e John Jay, partícipes da 
Convenção da Filadélfia que definiu as diretrizes da formação do Estado norte-americano pós-
independência do Reino Unido. Os artigos produzidos a partir dos debates travados nas 
reuniões receberam publicação pela imprensa de Nova York, e contribuíram na formatação do 
texto da Constituição Norte-Americana de 1787. Para maior aprofundamento cf. texto de 
KRAMNICK, Isaac. Apresentação da obra. In: MADISON, James; HAMILTON, Alexander; JAY, 
John. Os artigos federalistas.  Apresentação: Isaac Kramnick; tradução de Maria Luiza X. de 
A. Borges. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. 
33 MADISON, James; HAMILTON, Alexander; JAY, John. Os artigos federalistas.  
Apresentação: Isaac Kramnick; tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1993. p. 472. (Artigo n. 78). 
34 MADISON, James; HAMILTON, Alexander; JAY, John. Os artigos federalistas.  
Apresentação: Isaac Kramnick; tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1993. p. 488. (Artigo n. 81). 
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Além de considerar o Judiciário como mais apto a defender as possíveis 

contrariedades à norma constitucional, entendia Hamilton ser nulo o ato 

inconstitucional, dando os primeiros moldes da teoria da nulidade: 

 

“Não há posição que se apóie em princípios mais claros que a 
de declarar nulo o ato de uma autoridade delegada, que não 
esteja afinada com as determinações de quem delegou essa 
autoridade. Conseqüentemente, não será válido qualquer ato 
legislativo contrário à Constituição. Negar tal evidência 
corresponde a afirmar que o representante é superior ao 
representado, que o escravo é mais graduado que o senhor, 
que os delegados do povo estão acima do próprio povo, que 
aqueles que agem em razão de delegações de poderes estão 
impossibilitados de fazer não apenas o que tais poderes não 
autorizam, mas sobretudo o que eles proíbem.” 35 

 

Estas ideias, somadas as de outros pensadores políticos da época, 

levaram a concepção da supremacy of constitution, contribuindo na criação do 

judicial review, o sistema judicial de controle da constitucionalidade das leis36, e 

foi na figura do Chief of Justice Jonh Marshall, cerca de quinze anos depois da 

promulgação da Constituição Federal norte-americana, no julgamento do 

famoso caso Marbury vs. Madison (1803)37, onde, na defesa da tese do 

controle judicial, argumentou sobre o paradoxo de os juízes serem forçados a 

jurar a Constituição sem que pudessem declarar nulas as leis que com ela se 

mostram incompatíveis. Tratou ainda, como decorrência lógica aos Estados 

que possuem Constituição escrita, dotada de superioridade normativa, de que 
                                                 
35 MADISON, James; HAMILTON, Alexander; JAY, John. Os artigos federalistas.  
Apresentação: Isaac Kramnick; tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1993.p. 471. (Artigo n. 78). 
36 “Verdadeiro é, de fato, que antes de ter sido posto em prática o sistema norte-americano de 
judicial review (of constitutionality of legislation), nos outros Estados – e refiro-me, em 
particular, aos Estados da Europa – nada de semelhante tinha sido criado. A razão disto é, de 
resto, facilmente compreensível se se pensa que, precisamente, com a Constituição norte-
americana , teve verdadeiramente início a época do “constitucionalismo”, com a concepção de 
supremacy of constitution em relação às leis ordinárias. A Constituição representou o arquétipo 
das assim chamadas  Constituições “rígidas”, contrapostas às Constituições “flexíveis” [...].” 
CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis  no direito 
comparado.  Tradução de Aroldo Plínio Gonçalves. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 
1984. Edição de reimpressão, 1999. p. 46 – 47 
37 Segundo Poletti: "MARSHALL foi original na lógica imbatível de sua decisão, não, porém, 
quanto à substância da idéia. Ela já era correntia na jurisprudência, conforme os precedentes 
lembrados e outros que lhes foram seguindo. A Justiça do Estado de New Jersey, em 1780, 
declarou nula uma lei por contrariar ela a Constituição do Estado. Desde 1782, os juízes da 
Virgínia julgavam-se competentes para dizer da constitucionalidade das leis. Em 1787, a 
Suprema Corte da Carolina do Norte, invalidou lei pelo fato de ela colidir com os artigos da 
confederação." POLETTI, Ronaldo. Controle da constitucionalidade das leis.  Rio de Janeiro: 
Forense, 1995. p. 36. 
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o Poder Judiciário ficasse a cargo desse controle de constitucionalidade. 

Conclui seus argumentos afirmando que o próprio texto da Constituição dos 

Estados Unidos38 “confirma e corrobora o princípio essencial a todas as 

constituições escritas, segundo o qual é nula qualquer lei incompatível com a 

Constituição; e que os tribunais, bem como os demais departamentos, são 

vinculados por esse instrumento.”39 

 

É na matiz norte-americana que encontram-se as bases do controle 

judicial difuso, afigurando-se em John Marshall, o grande precursor40 da 

aplicação deste método com base no princípio da nulidade da lei 

inconstitucional em face da supremacia da Constituição. Nas palavras do Chief 

of Justice encontra-se:  

 
 “Ou havemos de admitir que a Constituição anula qualquer 
medida legislativa, que a contrarie, ou anuir em que a 
legislatura possa alterar por medidas ordinárias a Constituição. 
Não há de contestar o dilema. Entre as duas alternativas não 
se descobre meio-termo. Ou a Constituição é uma lei superior, 
soberana, irreformável por meios comuns; ou se nivela com os 
atos de legislação usual, e, como estes, é reformável ao sabor 
da legislatura. Se a primeira proposição é verdadeira, então o 
ato legislativo, contrário à Constituição, não será lei; se é 
verdadeira a segunda, então as Constituições escritas são 
absurdos esforços do povo, por limitar um poder de sua 
natureza ilimitável. Ora, com certeza, todos os que têm 

                                                 
38 “A Constituição Federal norte-americana de 1787, dispunha, expressamente, no art. VI, 
cláusula 2ª, que ‘this Constitution (...) shall be the supreme Law of the Land; and the judges in 
every States shall be bound thereby (...)” Este texto, na interpretação que dele se impôs 
especialmente por mérito de Jonh Marshal, foi de importância fundamental e de profundo 
caráter inovador: ele fixou, por um lado, aquele que foi chamado precisamente, de a 
Supremacia da Constituição, e impôs, por outro lado, o poder e o dever dos juízes de negar 
aplicação às leis contrárias à Constituição mesma. É famosa, a este respeito, a sentença da 
Supreme Court (redigida por seu Chief Justice, Jonh Marshall) na causa Marbury versus 
Madison de 1803. [...]” CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade 
das leis no direito comparado.  Tradução de Aroldo Plínio Gonçalves. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris Editor, 1984. Edição de reimpressão, 1999. p. 48 
39 Cf. em As decisões de john marshall traduzidas por américo  lobo . Ministério da Justiça. 
Publicação institucional. Brasília. 1981. p. 23 
40 “ A opção do Chief Justice Marshall, com a proclamação da supremacia da Constituição 
sobre as outras leis e com o conseqüente poder dos juízes de não aplicar as leis 
inconstitucionais, certamente representou uma grande e importante inovação. E se é verdeiro 
que hoje quase todas as Constituições modernas do mundo “ocidental” tendem, já, a afirmar 
seu caráter de Constituições rígidas e não mais flexíveis, é também verdadeiro, no entanto, que 
este movimento, de importância fundamental e de alcance universal, foi, efetivamente, iniciado 
pela Constituição norte-americana de 1787 e pela corajosa jurisprudência que a aplicou.” 
CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis  no direito 
comparado.  Tradução de Aroldo Plínio Gonçalves. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 
1984. Edição de reimpressão, 1999. p. 48 
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formulado Constituições escritas, sempre o fizeram com o 
intuito de assentar a lei fundamental e suprema da nação; e, 
conseguintemente, a teoria de tais governos deve ser que 
qualquer ato da legislatura, ofensivo da constituição, é nulo.” 41 

 

A história constitucional brasileira se inicia com a imposição da 

Constituição do Império de 1824, que, por sua vez, não possuía mecanismos 

de controle judicial da constitucionalidade42. Refletindo as bases do 

pensamento constitucional francês que na esteira da doutrina de Rousseau, 

previa a manutenção harmônica do Estado através da impossibilidade de 

intervenção de um Poder sobre os demais, sendo assim, a atuação do 

Judiciário não poderia anular ato do Poder Executivo ou Legislativo sem 

incorrer em mácula à separação dos Poderes43. Ademais, por haver em 

exercício o chamado Poder Moderador, fundado na figura do próprio Imperador, 

a ele cabia a função de velar incessantemente “sobre a manutenção da 

Independência, equilíbrio e harmonia dos demais Poderes Políticos.”44, 

impedindo, desta maneira uma construção jurisprudencial dotando o Poder 

Judiciário para o controle de constitucionalidade como se observa percebe na 

realidade norte-americana.  

 

Em momento posterior, a proclamação da República seguindo os moldes 

de formatação em pacto federativo do Estado brasileiro, possibilitou a inserção 

de um controle jurisdicional de constitucionalidade no Brasil. Foi a Constituição 

Provisória de 1890 (Decreto 510, de 22 de junho de 1890) que deu início a este 

processo ao determinar que coubesse ao Supremo Tribunal Federal a 

competência para analisar as questões ofensivas ao texto constitucional ou às 

leis federais em sede de recurso (Art. 58, §1º, ‘b’45).  

 

                                                 
41 Trecho da decisão de Jonh Marshal na tradução trazida por Ronaldo Poletti. In: POLETTI, 
Ronaldo. Controle de constitucionalidade das leis.  Rio de Janeiro: forense, 1995. p. 37.  
42 BITTENCOURT, C. A. Lúcio. O Controle jurisdicional da constitucionalidade das  leis.  
Atualizado por José Dias. 2.ed. Brasília: Ministério da Justiça, 1997. p. 27 
43 POLETTI, Ronaldo. Controle de constitucionalidade das leis.  Rio de Janeiro: Forense, 
1995. p. 84. 
44 Constituição do Império do Brazil de 25 de março de 1824. art. 98. 
45 In verbis: "Art. 58. Ao Supremo Tribunal Federal compete: § 1º Das sentenças da justiça dos 
Estados em última instância haverá recurso para o Supremo Tribunal Federal: (...) b) quando se 
contestar a validade de leis ou atos dos governos dos Estados em face da Constituição, ou das 
leis federais e a decisão do tribunal do Estado considerar válidos os atos, ou leis impugnadas". 
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Na então Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 

1891, fortemente influenciada pelas lições de Rui Barbosa46, inseriu-se no 

Brasil o controle difuso de constitucionalidade para ser exercido de maneira 

incidental.47 Assim, nesta época, o controle era judicial, difuso e incidental, 

realizado na análise e solução de casos concretos, não se podendo falar na 

existência de uma ação específica, cujo objeto único fosse a apreciação da 

constitucionalidade de uma lei.48 

 

A inserção do controle de constitucionalidade das leis nos moldes do 

modelo norte-americano instituiu a forma incidental de controle, absorvendo a 

análise sob o prisma da tese da nulidade da lei inconstitucional49. Rui Barbosa, 

mentor50 daquela Constituição, reconhece a lei inconstitucional como nula, 

alertando, porém, para o fato de que os tribunais e juízes não anulam as leis 

                                                 
46 Adepto da doutrina norte-americana, que, ainda em meados de 1803 consolidou o modelo 
difuso e jurisdicional por excelência de controle. “Uma das mais significativas contribuições de 
Rui Barbosa à Constituição de 1891 foi atribuir ao recém-criado Supremo Tribunal Federal o 
controle sobre a constitucionalidade das leis e atos do Legislativo e Executivo. E, como o 
projeto constitucional não contemplava a garantia da liberdade do indivíduo em situações de 
violência ou coação, por ilegalidade ou abuso de poder, Rui acrescentou-lhe o direito ao 
habeas-corpus. Assim, foi Rui Barbosa quem transformou o STF no guardião da Constituição e, 
em especial, dos direitos e liberdades individuais.” Cf. Projeto Memória Rui Barbosa. A 
construção da república . Disponível através do endereço 
eletrônico:http://www.projetomemoria.art.br/RuiBarbosa/periodo2/lamina12/index.htm Acessado 
em 20.04.2012. 
47 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional . 16ªed. São Paulo: Malheiros, 2005. 
p.86.  
48 DANTAS, Ivo. Constituição e processo . Curitiba: Juruá, 2007, 2ª Edição. p 79 
49 Como encontra-se nas palavras de Marshall reproduzidas por Rui Barbosa: “Se eles (o 
Congresso) elaborarem uma lei não permitida por um dos poderes enumerados, ela deve ser 
considerada, pelos juízes, como infringentes à Constituição, da qual eles são o guarda. Eles 
não deverão considerá-la como lei, ao exercerem a sua função jurisdicional. Eles deverão 
declará-la nula.” BARBOSA, Rui. Atos inconstitucionais.  2.ed. Campinas. Russell, 2004. p. 
41 
50 “Logo após a proclamação da República o Governo Provisório nomeia comissão de juristas, 
sob a presidência de Saldanha Marinho, para elaborar projeto de Constituição. Esse projeto 
deveria ser submetido à discussão e aprovação da Assembléia Constituinte, escolhida por meio 
de eleições, a ser instalada em 15 de novembro de 1890. O projeto apresentado pela 
Comissão não foi aprovado pelo Governo Provisório, que encarregou Rui Barbosa de revê-lo. 
Por quinze dias, Rui reuniu-se em sua residência, na praia do Flamengo, para discutir com 
todos os ministros os artigos com suas emendas. Ao longo do processo, Rui levava todas as 
modificações a Deodoro. Por fim, deu forma definitiva ao projeto, aprovado em junho de 1890, 
que contemplava a federação, o presidencialismo e a divisão dos poderes em Legislativo, 
Executivo e Judiciário. Quando foi afinal promulgada, a 24 de fevereiro de 1891, a primeira 
Constituição republicana, pouco alterada ao longo dos debates legislativos, trazia a marca 
indelével das contribuições de Rui Barbosa. Deve-se a ele o figurino federativo e presidencial 
que a República assumiu.” Cf. Projeto Memória Rui Barbosa. A construção da república . 
Disponível através do endereço eletrônico: 
http://www.projetomemoria.art.br/RuiBarbosa/periodo2/lamina12/index.htm Acessado em 
20.04.2012. 
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inconstitucionais, mas apenas, declaram a sua nulidade, porque o Judiciário 

não tem competência para anular atos do Legislativo ou do Executivo.  

 

Inicialmente, o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade 

realizava-se de maneira incidental, consequência da solução aplicável na 

análise de caso concreto, sendo a matéria constitucional conhecida pelo juiz ou 

tribunal quando questionada por uma das partes.   

 
“Art. 60. Compete aos Juízes ou Tribunais Federais, processar 
e julgar:  
a) as causas em que alguma das partes fundar a ação, ou a 

defesa, em disposição da Constituição federal.”51 
 

Como dito anteriormente, havia a competência recursal sobre a matéria 

constitucional adstrita ao Supremo Tribunal Federal, que decidia em última 

instância a discussão sobre a validade de leis ou atos dos Governos dos 

Estados em relação à Constituição, ou das leis federais, reformando, inclusive 

decisão de Tribunal de Estado52. 

 

A partir disto, estava a cargo de todo e qualquer juiz ou tribunal a análise 

incidental da questão constitucional quando levantada pelas partes, sua 

conclusão pela inconstitucionalidade afastaria a aplicação ao caso concreto 

sobre análise da lei contrária à Constituição, porém sem anulá-la.53 54  

                                                 
51 Constituição da república dos estados unidos do Bra sil  (de 24 de fevereiro de 1891). 
Disponível para consulta através do endereço eletrônico: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao91.htm consulta realizada 
em 03/05/2011. 
52 Veja-se: "Art 59 - Ao Supremo Tribunal Federal compete: (...) II - julgar, em grau de recurso, 
as questões resolvidas pelos Juízes e Tribunais Federais, assim como as de que tratam o 
presente artigo, § 1º, e o art. 60; (...) § 1º - Das sentenças das Justiças dos Estados, em última 
instância, haverá recurso para o Supremo Tribunal Federal: a) quando se questionar sobre a 
validade, ou a aplicação de tratados e leis federais, e a decisão do Tribunal do Estado for 
contra ela; b) quando se contestar a validade de leis ou de atos dos Governos dos Estados em 
face da Constituição, ou das leis federais, e a decisão do Tribunal do Estado considerar válidos 
esses atos, ou essas leis impugnadas" (Constituição de 1891). 
53 “a sentença que liquida a controvérsia constitucional não conduz à anulação da lei, mas tão-
somente à sua não-aplicação ao caso particular, objeto da demanda. É o dito controle por via 
incidental” BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional . 16ªed. São Paulo: Malheiros, 
2005. p. 302. 
54 A Lei nº 221, de 20 de novembro de 1894, que completou a Justiça Federal, assim 
estabeleceu: § 10 do art. 13: “os juízes e tribunais apreciarão a validade das leis e 
regulamentos e deixarão de aplicar aos casos ocorrentes as leis manifestamente 
inconstitucionais e os regulamentos manifestamente incompatíveis com as leis e com a 
Constituição”. 
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Com a promulgação da Constituição Federal de 1934 observa-se 

possível aos Tribunais de Apelação, também pela via incidental, declararem a 

inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público, mediante a maioria 

absoluta de votos da totalidade dos juízes55. É a chamada “reserva de 

plenário”56. Aos juízes de primeiro grau permaneceu a possibilidade de inaplicar 

norma que considerar incompatível com a Constituição. 

 

Em relação aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no 

controle difuso brasileiro, a influência norte-americana determina que estes 

ocorram de maneira ex tunc e inter partes. É possível estender sua eficácia a 

terceiros, sendo necessária a edição de resolução por parte do Senado 

Federal. Era o disposto na Constituição de 1934, Art. 9º, IV, tendo este 

dispositivo sobrevivido às reformas e mudanças de Constituição que levaram à 

inserção do controle por via direta, restando como o Art. 52, X, da atual 

Constituição Federal. Existe a possibilidade de atribuição de efeito erga omnes, 

porém ex nunc, não retroativo uma vez que a incidência automática do efeito 

ex tunc do controle difuso cabe somente às partes do caso analisado.  

 

Atenta-se para o fato de que, os efeitos ex tunc da declaração de 

inconstitucionalidade decorre do fato de que o Brasil admite a tese da nulidade 

absoluta da norma inconstitucional como regra geral57. Sendo assim, a norma 

inconstitucional é nula e a eficácia da decisão que declara sua 

inconstitucionalidade tem efeitos ab initio (ex tunc), ela retroage para o 

                                                 
55 Atualmente fixado na Constituição Federal, art.97 bem como na Súmula Vinculante n. 10 do 
STF que preceitua: "Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão 
fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei 
ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte". 
56 Veja-se: "Art. 179 - Só por maioria absoluta de votos da totalidade dos seus Juízes, poderão 
os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder Público". 
57 “O dogma da nulidade da lei inconstitucional pertence à tradição do direito brasileiro. A teoria 
da nulidade tem sido sustentada por praticamente todos os nossos importantes 
constitucionalistas. (...) significativa parcela da doutrina brasileira posicionou-se em favor da 
equiparação entre inconstitucionalidade e nulidade. Afirmava-se, em favor dessa tese, que o 
reconhecimento de qualquer efeito a uma lei inconstitucional importaria na suspensão 
provisória ou parcial da Constituição.” MENDES, Gilmar Ferreira. A nulidade da lei 
inconstitucional e seus efeitos : Considerações Sobre a Decisão do Supremo Tribunal 
Federal Proferida no RE n.º 122.202. In: Revista da Fundação Escola Superior do Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios, nº 3, jan/jun, 1994 e Estudos Jurídicos, Universidade 
do Vale dos Sinos, jan/abr, 1995, nº 72.  
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momento da entrada em vigor da norma e a retira “pela raiz” do ordenamento 

jurídico. 

 

Apesar desta tradição de efeitos ex tunc no sistema norte-americano, 

observa o Ministro Gilmar Mendes, que, até mesmo neste sistema de controle, 

pratica-se a flexibilização de efeitos, como se lê no voto que se segue:  

 

 “No direito americano, o tema poderia assumir feição 
delicada tendo em vista o caráter incidental ou difuso do 
sistema, isto é, modelo marcadamente voltado para a defesa 
de posições subjetivas. Todavia, ao contrário do que se poderia 
imaginar, não é rara a pronúncia de inconstitucionalidade sem 
atribuição de eficácia retroativa, especialmente nas decisões 
judiciais que introduzem alteração de jurisprudência 
(prospective overruling). Em alguns casos, a nova regra 
afirmada para decisão aplica-se aos processos pendentes 
(limited prospectivity); em outros, a eficácia ex tunc exclui-se de 
forma absoluta (pure prospectivity). Embora tenham surgido no 
contexto das alterações jurisprudenciais de precedentes, as 
prospectivity têm integral aplicação às hipóteses de mudança 
de orientação que leve à declaração de inconstitucionalidade 
de uma lei antes considerada constitucional (Cf. Medeiros, A 
Decisão de Inconstitucionalidade, cit., p. 743). A prática 
da prospectivity, em qualquer de suas versões, no sistema de 
controle americano, demonstra, pelo menos, que o controle 
incidental não é incompatível com a idéia da limitação de 
efeitos na decisão de inconstitucionalidade.”58 

 

 2.3. A influência européia: o controle abstrato, a  teoria da 

anulabilidade da lei inconstitucional e a declaraçã o de 

inconstitucionalidade com efeitos ex nunc  

 

Da matiz européia o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade 

sofreu grande influência do modelo austríaco59, o qual, formulado por Hans 

Kelsen, previa a observação da constitucionalidade das normas concentradas 

                                                 
58 Cf. voto do Min. Gilmar Mendes. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MC-AC n.º 189-7/SP. 
Rel. Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgado em 09.06.2004. Publicado de 27.08.2004. 
59 “o sistema concentrado, poderia também ser designado como o tipo austríaco de controle. 
De fato o arquétipo foi posto em prática pela Constituição austríaca de 1º de outubro de 1920 
(chamada Oktoberverfassung), redigida com base em um projeto elaborado a pedido do 
governo, pelo mestre da escola jurídica de Viena, Hans Kelsen” CAPPELLETTI, Mauro. O 
controle judicial de constitucionalidade das leis n o direito comparado.  Tradução de Aroldo 
Plínio Gonçalves. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1984. Edição de reimpressão, 
1999. p. 68. 
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num só órgão, o Tribunal Constitucional60. Este modelo afirma a necessidade 

de concentração da decisão final sobre um só órgão, partindo do princípio de 

que no sistema difuso é possível a existência de declarações divergentes, uma 

vez que cada juiz pode ter um entendimento diferente acerca da matéria e sua 

constitucionalidade61. Além de que, a adoção do sistema concentrado 

possibilita a retirada da norma com efeito erga omnes. Foi na Constituição da 

Áustria de 1920, idealizada pelo jurista, que tal modelo foi estabelecido. O texto 

constitucional trazia expressamente os efeitos da decisão que reclama a 

inconstitucionalidade da norma. Neste caso, os efeitos da decisão de 

inconstitucionalidade se iniciavam a partir da decisão (ex nunc) e tinha 

aplicabilidade geral (erga omnes). 

 

No modelo austríaco, a decisão de inconstitucionalidade tem valor 

constitutivo, erga omnes e ex nunc. Diferentemente do americano que é 

declaratório, inter partes e com efeitos nulos ab initio. Sendo assim, a norma é 

válida até que seja declarada sua anulação ou em momento posterior fixado 

pela Corte62, desde que este momento não ultrapasse dezoito meses da data 

da publicação, permanecendo válidos os atos praticados sob sua vigência.63 

 
 

                                                 
60 “o sistema concentrado, poderia também ser designado como o tipo austríaco de controle. 
De fato o arquétipo foi posto em prática pela Constituição austríaca de 1º de outubro de 1920 
(chamada Oktoberverfassung), redigida com base em um projeto elaborado a pedido do 
governo, pelo mestre da escola jurídica de Viena, Hans Kelsen” CAPPELLETTI, Mauro. O 
controle judicial de constitucionalidade das leis n o direito comparado.  Tradução de Aroldo 
Plínio Gonçalves. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1984. Edição de reimpressão, 
1999. p. 69. 
61 “a desvantagem dessa solução consiste no fato de que os diferentes órgãos aplicadores da 
lei podem ter opiniões diferentes com respeito à constitucionalidade de uma lei e que, portanto, 
um órgão pode aplicar a lei por considerá-la constitucional, enquanto outro lhe negará 
aplicação com base na sua alegada inconstitucionalidade. A ausência de uma decisão uniforme 
sobre a questão da constitucionalidade de uma lei, ou seja, sobre a Constituição estar sendo 
violada ou não, é uma grande ameaça à própria Constituição” KELSEN, Hans. Jurisdição 
constitucional.  São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 303.  
62 Para Kelsen “este prazo permitia à legislatura substituir a lei impugnada por uma nova que 
fosse constitucional, antes que a anulação se tornasse efetiva” KELSEN, Hans. Jurisdição 
constitucional.  São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 305 
63 Assim dispõe a Constituição da Áustria no art. 140, (3): “Das Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofes, mit dem ein Gesetz als verfassungswidrig aufgehoben wird, 
verpflichtet den Bundeskanzler oder den zuständigen Landeshauptmann zur unverzüglichen 
Kundmachung der Aufhebung; die Aufhebung tritt am Tage der Kundmachung in Kraft, wenn 
nicht der Verfassungsgerichtshof für das Außerkrafttreten eine Frist bestimmt. Diese Frist darf 
sechs Monate nicht überschreiten.”. Verfassung der Republik Österreich. Disponível para 
consulta através do endereço eletrônico: http://www.verfassungen.de/at/oesterreich20.htm  
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As questões constitucionais são encaminhadas ao Tribunal 

Constitucional por via principal (por aquele rol de órgãos políticos legitimados) 

e por via incidental (quando inserida no âmbito de litígio em trâmite perante o 

Poder Judiciário), mas a decisão sempre é objetiva. 

 

A teoria da anulabilidade configurada no modelo austríaco, embasado 

nos ideais de Kelsen, parte do pressuposto de que uma norma válida não pode 

ser inconstitucional. E sendo uma norma válida, contrária a Constituição, seria 

o caso de estarmos diante de um ato inexistente. Pois o texto constitucional é o 

próprio fundamento de validade das normas jurídicas. 64 

 

Kelsen, com base no princípio da segurança jurídica, critica a teoria da 

nulidade ab initio norte-americana, pois é presumida a validade das normas 

legais, uma vez que se constituíram através do processo legislativo 

democraticamente estabelecido. Com base na proteção da confiança do povo 

sobre o órgão que a representa, as leis são válidas até que a sentença do 

Tribunal Constitucional a anule. Tal anulação ainda pode ser acompanhada de 

um prazo para começar a valer, numa reafirmação dessa confiança, tal prazo 

serve para que o Legislativo crie outra norma para regulamentar aquela 

matéria. 

 

A constituição austríaca de 1920 previa este formato de controle 

concentrado da constitucionalidade65. A partir de 1929, a reforma constitucional 

abriu a possibilidade da Suprema Corte e da Corte Administrativa estarem 

aptas a dar início ao processo de verificação da constitucionalidade de uma 

norma diante da Corte Constitucional. Indo além, trouxe consigo uma exceção 

à impossibilidade da nulidade ab initio, sendo assim, quando a Corte 

Constitucional estivesse diante de um processo de controle de 

constitucionalidade, poderia aplicar ao caso concreto, com efeito inter partes, 

efeitos retroativos à sua decisão pela inconstitucionalidade.66  

                                                 
64 KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito.  São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 300. 
65 Texto original completo disponível para consulta através do endereço eletrônico: 
http://www.verfassungen.de/at/oesterreich20.htm 
66 OBERNDORFER, Peter. Apud MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade: os 
autores, o conteúdo e os efeitos da decisão de inco nstitucionalidade da le i. Universidade 
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Ainda no que diz respeito às influências europeias na formação do 

sistema brasileiro de controle da constitucionalidade das normas, vale a 

observação de algumas das diretrizes adotadas na Alemanha e que foram 

absorvidas pelo direito brasileiro. 

 

O sistema alemão de controle, apesar de sofrer forte inspiração do 

modelo idealizado por Hans Kelsen, absorveu a teoria da nulidade dos atos 

inconstitucionais. A Constituição de Weimar (1919) estabeleceu a Suprema 

Corte de Justiça (Staatsgerichtshof) na Alemanha, sendo esta regulamentada 

posteriormente pela Lei Federal de 09 de julho de 1921. A jurisdição exercida 

por esta Corte inicialmente limitava-se ao controle de constitucionalidade entre 

a federação e os estados-membros, bem como se ocupava dos recursos 

constitucionais que diziam respeito à defesa dos direitos fundamentais, como 

disposto na Constituição do Estado Livre da Baviera, de 1919.67 

 

Foi a Lei Fundamental de Bonn, de 1949, que idealizou o Tribunal 

Federal Constitucional (Bundesverfassungsgericht), o qual se instaurou em 

1951. O art. 93 da Lei Fundamental68 traz suas competências bem como a 

                                                                                                                                               
Católica. Editora, Lisboa, 1999.  p. 536. 
67 Cf. BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Processo constitucional . Rio de Janeiro: Forense, 
1984. p. 236. 
68 Grundgesetz Bonn 1949, Artikel 93. (1) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet: 
1. über die Auslegung dieses Grundgesetzes aus Anlaß von Streitigkeiten über den Umfang der 
Rechte und Pflichten eines obersten Bundesorgans oder anderer Beteiligter, die durch dieses 
Grundgesetz oder in der Geschäftsordnung eines obersten Bundesorgans mit eigenen Rechten 
ausgestattet sind; 
2. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die förmliche und sachliche Vereinbarkeit 
von Bundesrecht oder Landesrecht mit diesem Grundgesetze oder die Vereinbarkeit von 
Landesrecht mit sonstigem Bundesrechte auf Antrag der Bundesregierung, einer 
Landesregierung oder eines Viertels der Mitglieder des Bundestages; 
2a. bei Meinungsverschiedenheiten, ob ein Gesetz den Voraussetzungen des Artikels 72 Abs. 2 
entspricht, auf Antrag des Bundesrates, einer Landesregierung oder der Volksvertretung eines 
Landes; 
3. bei Meinungsverschiedenheiten über Rechte und Pflichten des Bundes und der Länder, 
insbesondere bei der Ausführung von Bundesrecht durch die Länder und bei der Ausübung der 
Bundesaufsicht; 
4. in anderen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten zwischen dem Bunde und den Ländern, 
zwischen verschiedenen Ländern oder innerhalb eines Landes, soweit nicht ein anderer 
Rechtsweg gegeben ist; 
4a. über Verfassungsbeschwerden, die von jedermann mit der Behauptung erhoben werden 
können, durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte oder in einem seiner in Artikel 
20 Abs. 4, 33, 38, 101, 103 und 104 enthaltenen Rechte verletzt zu sein; 
4b. über Verfassungsbeschwerden von Gemeinden und Gemeindeverbänden wegen 
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legitimidade para iniciar o processo de controle abstrato ao Governo Federal, 

Estadual e a 1/3 dos membros do Parlamento Federal, quando houvessem 

dúvidas acerca da constitucionalidade de normas federais ou estaduais.69 

 

É perceptível, portanto, uma aproximação do sistema alemão com o 

praticado na Áustria, tendo em vista a possibilidade de implementação de uma 

ação direta, para a qual a legitimidade de interposição estava a cargo de alguns 

órgãos políticos e da qual resultavam efeitos erga omnes.70 A diferença 

marcante permanece na possibilidade de o controle ser exercido também na 

análise do caso concreto pelas instâncias inferiores, sendo assim, o juiz 

poderia afastar do caso em análise a incidência de uma norma que este 

entendesse ser inconstitucional, restando a este o dever de submissão da 

questão constitucional ao Tribunal Federal Constitucional, como determina o 

art. 100, n.1 da Lei Fundamental de 1949.71 É possível ainda a interpelação de 

recursos constitucionais por parte de qualquer cidadão quando for verificada 

ofensa ou lesão a direito fundamental, desde que não caibam outras vias 

processuais.72  

 

Já no diz respeito aos efeitos das decisões em sede de controle de 

constitucionalidade o sistema alemão se afasta do sistema austríaco para 
                                                                                                                                               
Verletzung des Rechts auf Selbstverwaltung nach Artikel 28 durch ein Gesetz, bei 
Landesgesetzen jedoch nur, soweit nicht Beschwerde beim Landesverfassungsgericht erhoben 
werden kann; 
5. in den übrigen in diesem Grundgesetze vorgesehenen Fällen." 
Texto original integral disponível para consulta através do endereço eletrônico: 
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_09.html 
69 Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: o controle abstrato de n ormas 
no Brasil e na Alemanha . 3ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1999. p. 51-3. 
70 MARTINS, Ives Gandra da Silva & MENDES, Gilmar Ferreira. Controle concentrado de 
constitucionalidade: comentários à Lei n. 9.868, de 10-11-99. Op. cit. p. 17-8. 
71 “Art. 100 (1) Hält ein Gericht ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung 
ankommt, für verfassungswidrig, so ist das Verfahren auszusetzen und, wenn es sich um die 
Verletzung der Verfassung eines Landes handelt, die Entscheidung des für 
Verfassungsstreitigkeiten zuständigen Gerichtes des Landes, wenn es sich um die Verletzung 
dieses Grundgesetzes handelt, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen. 
Dies gilt auch, wenn es sich um die Verletzung dieses Grundgesetzes durch Landesrecht oder 
um die Unvereinbarkeit eines Landesgesetzes mit einem Bundesgesetze handelt.”. 
72 Art. 93. (1) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet: 4a. über Verfassungsbeschwerden, 
die von jedermann mit der Behauptung erhoben werden können, durch die öffentliche Gewalt in 
einem seiner Grundrechte oder in einem seiner in Artikel 20 Abs. 4, 33, 38, 101, 103 und 104 
enthaltenen Rechte verletzt zu sein; Lei Fundamental da República Federal da Alemanha. 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland . Disponível para consulta através do 
endereço eletrônico:http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf 
Consulta realizada em 10/06/2011. 
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trazer inspirações do sistema norte-americano, ainda que, com algumas 

modificações. Uma vez que o Tribunal Constitucional Federal, em sua 

jurisprudência, passou a criar outras formas de decisão com efeitos distintos, 

observa-se na Alemanha a utilização da declaração de nulidade absoluta, da 

interpretação conforme à Constituição, a declaração parcial de nulidade sem 

redução de texto, a declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de 

nulidade e o apelo ao legislador.73 

 

2.4. O mosaico do sistema brasileiro de controle da  

constitucionalidade 

 

Devido às influências aqui relatadas, o controle de constitucionalidade 

no Brasil apresenta características sui generis, obtido através da confluência de 

correntes e institutos distintos, advindos dos modelos norte-americano e 

europeu. A consequência disto é a geração de um sistema misto, que 

consubstancia os métodos difuso por via de exceção e concentrado. 

 

O primeiro consagrou-se no direito constitucional brasileiro na 

Constituição de 1891, inserido por influência do jurista Rui Barbosa, seguidor 

da doutrina norte-americana. Hoje, mantém-se no artigo 102, inciso III da Carta 

Magna vigente de 1988. Através deste primeiro método de controle, qualquer 

interessado pode questionar a constitucionalidade de uma norma cuja 

aplicação incida no processo sobre o qual é parte, e o magistrado deverá se 

pronunciar sobre a constitucionalidade da norma, se considerá-la 

inconstitucional afastará sua aplicação. Nestes casos, a doutrina tradicional 

destaca que a solução do conflito passa pela questão constitucional de maneira 

apenas incidental e a declaração de inconstitucionalidade nestes moldes ganha 

efeitos ex tunc e inter partes. 74 Atingindo somente os litigantes e retroagindo 

até o momento da concepção da lei inconstitucional, fulminando todos os seus 

efeitos.75 

                                                 
73 Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: o controle abstrato de n ormas 
no Brasil e na Alemanha . Op. cit. p. 258.  
74 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo .São Paulo: Malheiros, 
2006, pág.51. 
75 efeito ex tunc: quod nullum est, nullum producit effectum. 
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Está previsto na Constituição de 1988 a possibilidade de ampliar os 

efeitos desta declaração incidenter tantum quando esta se realiza pelo 

Supremo Tribunal Federal, nos casos em que pratica o controle difuso, através 

das ações de Recurso Extraordinário. Nestes casos, pode ser aplicado o 

disposto no artigo 52, inciso X, sendo assim, o Senado Federal76 editaria 

resolução suspendendo a execução, no todo ou em parte, da lei ou ato 

normativo declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal 

Federal em controle difuso. Ocorrendo a edição desta resolução, modifica-se a 

eficácia da declaração de inconstitucionalidade, que passa a ser erga omnes, 

porém não retroativa, o efeito é ex nunc.77 

 

Além de possuir características do modelo com base no sistema norte-

americano, chamado difuso por via de exceção, o Brasil agregou ao seu 

sistema de controle de constitucionalidade a sistemática imposta pelo modelo 

concentrado ou abstrato, de raízes europeias. Implantada no contexto brasileiro 

a partir da Emenda Constitucional nº. 16, datada de 06 de dezembro de 1965 

no qual ficou atribuído ao STF a competência originária para apreciar a 

representação de inconstitucionalidade.78 

 

Diferentemente do sistema difuso, nesta sistemática o controle de 

constitucionalidade fica concentrada num único órgão responsável, e no caso 

brasileiro esta responsabilidade ficou adstrita ao Supremo Tribunal Federal que 

faz a análise da lei ou ato normativo de maneira abstrata.  
                                                 
76 Sobre o papel do Senado no controle de constitucionalidade encontra-se aprofundamento na 
doutrina de BARROS, Sérgio Resende de. O nó górdio do sistema misto . In: Arguição de 
descumprimento de preceito fundamental: análises à luz da Lei nº. 9.882/99. Obra coletiva 
coordenada por André Ramos Tavares e Walter Claudius Rothenburg. São Paulo: Atlas, 2001. 
77  O entendimento de que a resolução do Senado produz apenas efeitos ex nunc é 
compartilhado pela maioria da doutrina, como exemplos podemos citar José Afonso da Silva, 
Cf. em SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais . 6ª ed. e 3ª 
tiragem. São Paulo: Malheiros Editores. 2004; Alexandre de Moraes, Lenio Streck, dentre 
outros. Não obstante, outros doutrinadores entendem que a resolução do Senado produz 
efeitos retroativos (ex tunc), como Gilmar Ferreira Mendes, Cf. em MENDES, Gilmar Ferreira. 
Controle da constitucionalidade : aspectos jurídicos e políticos. São Paulo: Saraiva. 2005. e 
Dirley da Cunha Júnior. CUNHA JÚNIOR, Cf. em Dirley da. Controle de constitucionalidade: 
teoria e prática.  5ªed., Salvador: Editora Juspodivm, 2011. 
78 Vale ressaltar que a representação interventiva já havia surgido antes, na Constituição de 
1934. Sobre o assunto, cf. em TOMAZETTE, Marlon. A evolução histórica do controle de 
constitucionalidade das leis no brasil . Revista de direito constitucional e internacional, v. 18, 
n. 70, p. 109-142, jan./mar. 2010. 
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Na Carta de 1988 encontram-se as espécies cabíveis de controle 

concentrado, de competência exclusiva para o STF. No artigo 102, inciso I, “a” 

consta a previsão da ação direta de inconstitucionalidade – ADI e ação 

declaratória de constitucionalidade – ADC. Soma-se a ela a ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão, prevista no artigo 103, §2º, a ação direta de 

inconstitucionalidade interventiva, no artigo 36, inciso III e a arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, no artigo 102, §1º. A Carta Magna de 

1988 ainda prevê para o Supremo Tribunal a competência para a análise dos 

Recursos Extraordinários quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da 

Constituição; declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; julgar 

válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição ou julgar 

válida lei local em face de lei federal. (art. 102, III). 

 

A regra geral é de que os efeitos da decisão declaratória de 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade trazida pela análise de uma ADI ou 

ADC é retroativo ao momento de concepção da norma ou ato normativo 

impugnado, ou seja, ex tunc, além de atingir a todos, ou seja, erga omnes. Isso 

ocorre porque a lei inconstitucional é considerada nula.79 

 

2.4.1. A modulação de efeitos no sistema brasileiro  de controle de 

constitucionalidade.  

 

O Brasil adotou a tese da nulidade da lei inconstitucional como regra 

geral, sendo assim, a decisão declaratória de inconstitucionalidade possui 

efeitos retroativos, pois a nulidade atinge a norma desde o início. A tese da 

nulidade absoluta da norma inconstitucional fundamenta-se na Supremacia da 

Constituição e traz à decisão um caráter meramente declaratório80.  

 

Porém, o reconhecimento da complexidade do exercício do controle de 

constitucionalidade de normas, e as consequentes instabilidades que recaem 

                                                 
79 efeito ex tunc: quod nullum est, nullum producit effectum. 
80 TEIXEIRA, João Paulo Allain. O controle de constitucionalidade no brasil.  Revista da 
Esmape – Recife, v. 13, n. 27, jan./jun. 2008. 
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sobre as relações jurídicas firmadas sob a proteção de norma posteriormente 

declarada inconstitucional, levaram à relativização da tese da nulidade tanto 

nos sistemas de controle difuso firmados na regra da nulidade ex tunc quanto 

nos de controle abstrato que seguiam a inconstitucionalidade ex nunc. 

 

No direito austríaco, tinha-se como regra a anulabilidade da lei viciada 

pela inconstitucionalidade, partindo-se do princípio da segurança jurídica e da 

presunção de validade da lei. 

 

Às vistas do direito norte-americano, baseado na regra da eficácia ex 

tunc, nasceu a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade com 

efeitos ex nunc81 a partir do julgamento do caso Linkletter vs. Walker (1965) 82, 

onde a Suprema Corte norte-americana, mudou o rumo de sua jurisprudência 

ao afirmar o arriscado grau de repercussões inerentes ao entendimento que se 

firmava naquela ocasião, justificou assim que os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade tratam-se de um assunto de política judiciária, que 

deveria ser avaliado a partir das peculiaridades de cada ação83. 

                                                 
81 GARCIA, Maria. Inconstitucionalidades: o voto de marshall (1803) e  a modulação de 
efeitos da Lei 9.868/99 . Revista de direito constitucional e internacional, v. 18, n. 73, p. 206-
223, out./dez. 2010. p. 220 
82 Para aprofundamento sobre o assunto, recomenda-se a doutrina de Elísio Augusto Velloso 
Bastos, onde encontra-se: “A força da realidade, todavia, exigiu abrandamentos à teoria, afinal 
o direito não tem somente uma dimensão lógico-formal, enfrentando, pois, realidades impostas 
pela dinâmica da vida. Foi justamente a dinâmica da vida que fez que a Suprema Corte dos 
Estados Unidos passasse a acatar exceções à regra dos efeitos retroativos da decisão de 
inconstitucionalidade, o que teve início a partir do leading case Linkletter vs. Walker, em que a 
Corte reconheceu que a retroatividade ou prospectividade dos efeitos do judicial review poderia 
ser alterada, dependendo do caso, uma vez que tal questão não seria decorrente de um 
princípio constante da Constituição, mas fruto da prática jurisprudencial”. BASTOS, Elísio 
Augusto Velloso. A garantia jurisdicional da constituição brasileira : análise e proposta para 
seu aprimoramento. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO,2009. p. 160. 
83 Pode-se afirmar que em caso de declaração de inconstitucionalidade de uma norma que teve 
reiteradamente sua correspondência com norma constitucional reconhecida põe em risco o 
exercício da atividade judicante, tendo em vista a impetração de pedidos para revisão daquelas 
sentenças onde o fundamento de sua validade repousava na norma considerada 
inconstitucional. Acredita-se que, pensando nisto foi dada uma ponderação mais acurada às 
consequências dessa mudança de posicionamento em relação às normas consideradas 
constitucionais, como se pode observar no debate travado durante o julgamento do HC nº. 
82.959, em que ocorreu a declaração de inconstitucionalidade do §1º do art.2º da Lei nº. 
8.072/90 que trata dos crimes hediondos. O Tribunal terminou por dar efeitos ex nunc àquela 
declaração visando impedir a considerável leva de pedidos de revisão de sentença. Nas 
palavras do Ministro Gilmar Mendes encontra-se: "Considerando que, reiteradamente, o 
Tribunal reconheceu a constitucionalidade da vedação de progressão de regime nos crimes 
hediondos, bem como todas as possíveis repercussões que a declaração de 
inconstitucionalidade haveria de ter no campo civil, processual e penal, reconheço que, ante a 
nova orientação que se desenha, a decisão somente poderia ser tomada com eficácia ex nunc. 
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Já o direito alemão, apesar de adotar a eficácia retroativa como regra, 

regulamentou, desde a instauração do Tribunal Constitucional Federal em 

1951, um leque diversificado de decisões declaratórias de inconstitucionalidade 

cada uma com efeitos distintos: a declaração parcial de nulidade sem redução 

de texto; a declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade; 

a interpretação conforme a Constituição; e o apelo ao legislador. 

 

Observa-se ainda, que tal insuficiência da tese da nulidade levou os 

sistemas espanhol e italiano a desenvolver fórmulas de restrição dos efeitos da 

declaração de inconstitucionalidade. Na Espanha, apesar da falta de previsão 

legal, desde 1989 a Corte Constitucional adotou, por influência das técnicas do 

direito alemão, a chamada declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia 

de nulidade. Já na Itália, observa-se a adoção da inconstitucionalidade 

superveniente em sentido amplo ou diferida (com efeitos pro futuro) bem como 

da constitucionalidade provisória (esta, por sua vez, bastante semelhante com 

a técnica alemã de apelo ao legislador).84  

 

Ainda no que diz respeito a matiz européia, ressalta-se que em Portugal, 

encontra-se previsão expressa para a possibilidade de restringir os efeitos 

retroativos das decisões que declaram a inconstitucionalidade. 

 

“Artigo 282.º Efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade ou de ilegalidade. 

 1. A declaração de inconstitucionalidade ou de 
ilegalidade com força obrigatória geral produz efeitos desde a 
entrada em vigor da norma declarada inconstitucional ou ilegal 
e determina a repristinação das normas que ela, 
eventualmente, haja revogado. 

2. Tratando-se, porém, de inconstitucionalidade ou de 
ilegalidade por infracção de norma constitucional ou legal 
posterior, a declaração só produz efeitos desde a entrada em 

                                                                                                                                               
É que, como observa Larenz, também a justiça constitucional não se opera sob o paradigma do 
"fiat justitia, pereat res publica". Assente que se cuida de uma revisão de jurisprudência, de um 
autêntico "overruling", e entendo que o Tribunal deverá fazê-lo com eficácia restrita. E, 
certamente, elas não eram - nem deveriam ser consideradas - inconstitucionais, quando 
proferidas" SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC nº. 82.959-7/SP. Rel. Min. Marco Aurélio. 
Tribunal Pleno. Julgado em 23.02.2006 e publicado no Diário de Justiça de 01.09.2006.  
84 Cf. em MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade : os autores, o conteúdo e os 
efeitos da decisão de inconstitucionalidade da lei. Lisboa: Op. cit. p. 684-5 
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vigor desta última. 
3. Ficam ressalvados os casos julgados, salvo decisão 

em contrário do Tribunal Constitucional quando a norma 
respeitar a matéria penal, disciplinar ou de ilícito de mera 
ordenação social e for de conteúdo menos favorável ao 
arguido. 

4. Quando a segurança jurídica, razões de equidade ou 
interesse público de excepcional relevo, que deverá ser 
fundamentado, o exigirem, poderá o Tribunal Constitucional 
fixar os efeitos da inconstitucionalidade ou da ilegalidade com 
alcance mais restrito do que o previsto nos n.os 1 e 2.”85 

 

Diferentemente do constituinte português, no caso brasileiro o dispositivo 

que versa sobre os efeitos das decisões de inconstitucionalidade veio ao 

ordenamento pelas mãos do legislador ordinário. E no que tange a essa  

possibilidade de flexibilização dos efeitos das decisões que declaram a 

inconstitucionalidade de normas, alguns doutrinadores86 tendem a afirmar que 

tal instrumento a serviço do Poder Judiciário veio ao nosso ordenamento de 

forma natural, como em segmento ao que ocorreu em outros sistemas 

contemporâneos87. Porém, há de se salientar a crítica de que isto ocorrera sem 

os limites ou características asseguradoras dos mesmos88, entendidos 

naqueles ordenamentos, como necessários contra possíveis arbitrariedades. 

No caso brasileiro ficou a cargo do entendimento dos ministros que compõem o 

STF a guarda absoluta não só da existência como do sentido de 

constitucionalidade, mas também da conveniência de sua aplicabilidade. 

 

O então Ministro Gilmar Ferreira Mendes89 reforça o debate em destacar 

a falta de um instituto no direito brasileiro que permitisse limitar os efeitos das 

declarações de inconstitucionalidade, levando, em certos casos, os tribunais a 

                                                 
85 Constituição da República Portuguesa . Texto original integral disponível para consulta 
através do endereço eletrônico: 
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx 
86 Cite-se a doutrina de Gilmar Mendes e Carmen Lúcia, ambos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal. 
87 Observe-se os exemplos citados neste trabalho do direito Europeu e Norte-Americano. 
88 A exemplo disto, temos na Constituição da Áustria, matiz de grande influência na formulação 
da norma que prevê a modulação de efeitos no ordenamento jurídico brasileiro, que a 
modulação de efeitos é possível e terá validade no período de até 18 meses, este limite 
temporal na própria flexibilização temporal serve de parâmetro para que o legislativo atue de 
modo a modificar a norma declarada inconstitucional porém que manterá a validade por aquele 
período.  
89 MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira. Controle concentrado de 
constitucionalidade:  Comentários à Lei n. 9.868, de 10-11-1999. São Paulo: Editora Saraiva, 
2001. p. 318. 
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se absterem de emitir qualquer juízo de censura, tendo por fim que declarar 

constitucional leis manifestamente inconstitucionais.90 Apesar disso, ressalta-se 

que o Supremo Tribunal Federal proferiu, em diversas oportunidades, decisões 

com restrição de seus efeitos, no intuito de dar proteção aos princípios da boa-

fé, segurança jurídica e até interpretação conforme à Constituição para alguns 

dispositivos normativos antes mesmo da regulamentação do instituto da 

modulação de efeitos. 91 

 

Cita-se que já no início dos anos 70 ocorreram manifestações no 

Supremo Tribunal Federal em defesa da possibilidade de flexibilização do 

princípio da nulidade da norma inconstitucional. A exemplo disso, encontra-se 

na jurisprudência o julgamento do RE n.º 78.594/SP92, onde em 07.06.1974, a 

2ª turma do STF debateu sobre o caso do funcionário público que assumiu as 

funções de oficial de justiça com base em uma determinada lei estadual 

posteriormente declarada inconstitucional. A consequência natural da 
                                                 
90 Segundo o Ministro Gilmar Mendes a tese da nulidade com efeitos ex tunc poderia conduzir 
os tribunais competentes a “evitar o mais possível a declaração de invalidade da norma, à vista 
dos efeitos radicais (dessa decisão) sobre o passado”. Neste sentido o Min. Gilmar Mendes 
reforça seu voto a favor do uso da modulação na ADI 3.819/MG. SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. ADI nº. 3.819 , Rel. Min. Eros Grau. Tribunal Pleno. Julgado em 24.10.07, publicado 
no Diário de Justiça de 28.03.08. 
91 A exemplo disso citam-se os julgamentos: ADI nº. 513/DF , Rel. Min. Célio Borja. Tribunal 
Pleno. Julgado em 14.06.1991. Publicado no Diário de Justiça de 30.10.1992; HC nº. 
70.514/RS, Rel. Min. Sydney Sanches. Tribunal Pleno. Julgado em 23.03.94. Publicado no 
Diário de Justiça de 27.06.1997; RE nº. 122.202-6/MG. Rel. Francisco Rezek.  Segunda Turma 
do Supremo Tribunal Federal. Julgado em 10.08.1993. Publicado no Diário de Justiça de 
08.04.1994. Deste último extrai-se: Relatório - Parecer do Ministério Público Federal - O 
parecer é, por conseguinte, de que o Recurso Extraordinário comporta conhecimento e 
provimento, em parte, para o efeito de se limitar a eficácia do V. Acórdão recorrido ao período 
de vigência da lei estadual nº. 9.262, de 1986, anterior à declaração de sua 
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Rp nº. 1.379-1-MG. "É 
exato o pronunciamento do Ministério Público Federal, que adoto como razão de decidir [...] 
Esta idéia, provavelmente erigida sobre os pilares como o da boa-fé e o da estabilidade das 
relações jurídicas, só se vê justificar enquanto se supõe válida a lei determinante de tais 
benefícios, porque ainda não apreciada em juízo de constitucionalidade pelo Supremo. 
Pretender vê-la subsistir mesmo após a declaração da inconstitucionalidade da lei por esta 
Casa é um despropósito. Importa fazer tábula rasa desse modelo de atividade jurisdicional que 
a órgão algum é dado, senão ao Supremo: apreciar a sanidade de uma lei frente à 
Constituição, e porventura hostil o diploma a esta última, proclamar sua insubsistência. 
Mantendo no caso concreto a vitalidade de determinado quadro normativo apesar de já 
declarado inconstitucional pelo Supremo, o acórdão recorrido expôs-se à correção 
extraordinária, no sentido de limitar seus efeitos ao período anterior à declaração de 
inconstitucionalidade da Lei estadual nº. 9.262 - portanto, ao período de validade inquestionada 
desta última. Neste sentido é meu voto, que do recurso conhece em parte, e nesta o provê." – 
Voto do Min. Rel. Francisco Rezek. O acórdão conhece do recurso e lhe dá provimento nos 
termos do voto do Ministro Relator. 
92 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº. 78.594/SP, Rel. Min. Bilac Pinto. Tribunal Pleno. 
Julgado em 07.06.1974. Publicado no Diário de Justiça de 30.10.1974.  
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declaração de inconstitucionalidade traria a nulidade de todos os atos 

praticados por aquele funcionário. Pensando nisto, o Tribunal entendeu que os 

atos até então praticados seriam válidos, guardados pela boa-fé daqueles que 

receberam os atos e que os cumpriram acreditando em sua validade, não 

obstante a inconstitucionalidade da lei que lhe deu investidura. 

 
O debate sobre a questão pode ser apreciado in verbis: 

 
“O presente recurso foi admitido para que esta Corte tivesse a 
oportunidade de dizer quais os efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade de uma lei, por via de ação, em processo 
de representação do Senhor Procurador-Geral da República. 
[...] Os efeitos desse tipo de declaração de 
inconstitucionalidade não podem ser sintetizados numa regra 
única, que seja válida para todos os casos.” Voto do Min. Rel. 
Bilac Pinto.  
 
Decisão: Funcionário público. Exercício da função de oficial. 
Validade do ato praticado por funcionário de fato. Apesar de 
proclamada a ilegalidade da investidura do funcionário público 
na função de oficial de justiça, em razão da declaração de 
inconstitucionalidade da lei estadual que autorizou tal 
designação, o ato por ele praticado é valido”93 

 

Outro exemplo encontra-se no RE nº. 79.343/BA julgado em 31.05.1977, 

onde o Ministro Leitão de Abreu, Relator no caso, inspirado pelos 

ensinamentos de Hans Kelsen, clamou pela anulabilidade da norma bem como 

pela natureza constitutiva, e não declaratória, da decisão de 

inconstitucionalidade. Assim, defendendo a presunção de constitucionalidade 

da norma, entendeu que as relações jurídicas formadas durante a vigência 

daquela não podiam ser desfeitas em nome do princípio da boa-fé94. 

 

No voto do Min. Gilmar Mendes, durante o julgamento do RE nº. 

197.917-8/SP encontra-se: 

“Observe-se ainda que, na jurisprudência do STF pode-
se identificar uma tímida tentativa, levada a efeito em 1977, no 
sentido de, com base na doutrina de Kelsen e em concepções 
desenvolvidas no direito americano, abandonar a teoria da 
nulidade em favor da chamada teoria da anulabilidade para o 
caso concreto. [...] Assim, talvez seja lícito dizer que Leitão de 

                                                 
93 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº. 78.594/SP, Rel. Min. Bilac Pinto. Tribunal Pleno. 
Julgado em 07.06.1974. Publicado no Diário de Justiça de 30.10.1974. 
94 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº. 79.343/BA , Rel. Min. Leitão de Abreu. Segunda 
Turma. Julgado em 31.05.1977. Publicado no Diário de Justiça de 02.09.1977. 
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Abreu limitou-se a propor uma reflexão sobre o tema da 
limitação dos efeitos, no caso concreto, a ser aplicada em 
alguma questão apropriada.” 

 

Sendo assim, foi seguindo a evolução do direito estrangeiro e na esteira 

da própria experiência jurisprudencial constitucional brasileira, que a Comissão 

elaboradora do Projeto originário da Lei n. 9.868/99, que viria a regulamentar 

os principais instrumentos de controle concentrado de constitucionalidade (ADI 

e ADC), entendeu necessária uma fórmula de restrição de efeitos da 

declaração de inconstitucionalidade. Porém, esta incidiria em casos 

excepcionais, que se enquadrassem aos requisitos de ordem formal e material 

previstos na norma.  

 

Apesar de existirem vozes no Supremo Tribunal que entendem que a 

Corte pode mitigar os efeitos de suas decisões independentemente de 

regulamentação legal95, com o advento da Lei 9.868, de 10 de novembro de 

1999, essa questão foi, finalmente, positivada. O legislador infraconstitucional 

consubstanciou no artigo 27 da referida lei a modulação de efeitos nas 

declarações de inconstitucionalidade nos seguintes termos:  

 

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de 
excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal 
Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir 
os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha 
eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro 
momento que venha a ser fixado. 

 

Observa-se na leitura do artigo96, que o legislador ordinário optou por 

                                                 
95 “[...] realmente, independente do artigo 27 da Lei nº. 9.868/99, entendo que o Tribunal pode, 
sim, modular a eficácia temporal de suas decisões, mediante ponderação de princípios 
constitucionais, particularmente numa ponderação entre o dogma da nulidade da lei 
inconstitucional e a garantia da segurança jurídica.” Voto de Sepúlveda Pertence na ADI nº. 
2.240-7/BA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 2.240-7/BA . Rel. Min. Eros Grau. 
Tribunal Pleno. Julgado em 09.05.2007. Publicado no Diário de Justiça de 03.08.2007. 
96 “A referida norma autoriza o plenário desta Corte, por maioria de dois terços de seus 
membros, a restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade quando presentes 
razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Bem se sabe que o art. 27 da 
lei 9.868/99 inovou significativamente no que concerne aos efeitos temporais da declaração de 
inconstitucionalidade, afastando-se de um modelo rígido e absoluto do princípio da nulidade da 
lei inconstitucional, a meu ver, imprescindível para que esta Corte possa cumprir, efetivamente, 
sua missão de guardar a Constituição. Isso porque a correta aplicação desse dispositivo legal 
fundamenta-se no próprio princípio da unidade da Constituição. Assim, ao invés de romper com 



44 
 

regulamentar um modelo de controle de constitucionalidade diferenciado, onde 

é possível, a depender do caso, a adoção de outras medidas que não somente 

a declaração de nulidade total da norma. 

 

Da previsão firmada no artigo supra-citado é possível extrair pelo menos 

cinco espécies de decisões com efeitos restritivos97: a) declaração de 

inconstitucionalidade ex nunc (com ou sem repristinação98 da lei anterior), que 

passa a produzir efeitos apenas a partir do trânsito em julgado; b) declaração 

de inconstitucionalidade pro futuro (com ou sem repristinação da lei anterior), 

caso em que o Tribunal determinará um momento posterior ao trânsito em 

julgado da decisão a partir do qual esta surtirá efeitos; c) declaração de 

inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade, admitindo-se que se 

suspendam a aplicação da lei impugnada e os processos cuja solução dela 

dependam até que o legislador, dentro de um prazo razoável, manifeste-se a 

fim de superar a situação inconstitucional; e, eventualmente, d) declaração de 

inconstitucionalidade dotada de efeitos retroativos, com a preservação de 

determinadas situações que, conforme ponderação do Tribunal, devam ser 

mantidas incólumes. 

 

Desta fórmula ainda pode-se deduzir que é possível a declaração de 

nulidade parcial, na qual somente os dispositivos inconstitucionais serão 

declarados nulos e não a totalidade da lei. Porém, caso as normas subsistentes 

não possam permanecer de forma autônoma, ou caso elas não correspondam 

à vontade do legislador, não será possível a manutenção dessa lei no 

ordenamento. Já no caso da declaração de inconstitucionalidade sem redução 

de texto, o Tribunal pode considerar inconstitucional uma hipótese de aplicação 

                                                                                                                                               
a supremacia da Carta Republicana, a promove como “uma unidade de sentido normativo e 
político-axiológico”, na exata definição de José Gomes Canotilho. (CANOTILHO, J.J. Gomes. 
Fundamentos da Constituição. Coimbra, 1991, p.44)” Voto do Ministro Dias Toffoli nos ED-ADI 
nº. 3.601. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ED-ADI nº. 3.601-7/DF . Rel. Min. Dias Toffoli. 
Julgado em 09.09.2010. Publicado no Diário de Justiça de 15.12.2010. 
97 Assim afirma a doutrina de MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: o 
controle abstrato de normas no brasil e na alemanha . Op. cit. p. 395-6. 
98 Aqui no Brasil, embora não haja previsão constitucional dos efeitos repristinatórios da 
declaração de inconstitucionalidade, estes são uma conseqüência lógica da nulidade da lei 
inconstitucional, porquanto uma lei nula não gera sequer o efeito de revogar a lei que lhe era 
anterior, a qual será considerada, em verdade, como se nunca tivesse deixado de vigorar. A Lei 
9.868/99 traz ainda em seu artigo 11, § 2º A concessão da medida cautelar torna aplicável a 
legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. 
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da lei, sem que haja alteração alguma no texto normativo. 

 

A Interpretação conforme a constituição, por sua vez, incide quando o 

juiz ou Tribunal, no caso de haver duas interpretações possíveis de uma lei, 

deverá optar por aquela que se mostre compatível com a constituição. 

Portanto, o Tribunal declarará a legitimidade do ato questionado desde que 

interpretado em conformidade com o texto constitucional. 

 

Outra possibilidade é de o Supremo Tribunal declarar a 

inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade, sendo assim, suspende-se 

a aplicação da lei e dos processos a ela relacionados em curso para que o 

legislador, diante do prazo estabelecido na decisão, manifeste-se sobre a 

norma em questão. É a chamada declaração de inconstitucionalidade sem 

pronúncia de nulidade ou com restrição de efeitos. 

 

Para que se proceda à suspensão dos efeitos da norma antes mesmo 

da decisão definitiva por parte do Tribunal, cabe a interpelação das medidas 

cautelares, cabíveis tanto na ação direta de inconstitucionalidade quanto na 

ação de declaração de constitucionalidade. Em se tratando da ação direta, 

pode o Tribunal, por maioria absoluta de seus membros, conceder liminar 

suspendendo a vigência da norma sob análise, em medida excepcional, sob o 

caráter de urgência. 

 

A edição da Lei nº. 9.868/99 ainda positivou a aplicação das medidas 

cautelares no controle concentrado. Logo, observa-se que no sistema jurídico 

brasileiro tem ocorrido o desenvolvimento de técnicas de interpretação 

constitucional onde é possível suspender os efeitos de uma lei sob análise 

antes mesmo da decisão definitiva, e ainda pode a Corte modular os efeitos de 

suas decisões aperfeiçoando métodos de declaração parcial ou total de 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, ex nunc, pro 

futuro ou na forma de interpretação conforme a Constituição. 

 

O texto transcrito na Lei nº. 9.868/99 é resultado da proposta constante 

do Projeto de Lei nº. 2.960/97. Na Exposição de Motivos do aludido projeto, 
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afirmava-se a propósito: 

 

“[...] Coerente com a evolução constatada no Direito 
Constitucional comparado, a presente proposta permite que o 
próprio Supremo Tribunal Federal, por uma maioria 
diferenciada, decida sobre os efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade, fazendo um juízo rigoroso de ponderação 
entre o princípio da nulidade da lei inconstitucional de um lado, 
e os postulados da segurança jurídica e do interesse social de 
outro (art. 27). Assim, o princípio da nulidade somente será 
afastado “in concreto” se, a juízo do próprio Tribunal, se puder 
afirmar que a declaração de nulidade acabaria por distanciar-se 
ainda mais da vontade constitucional.  

 
Entendeu, portanto, a Comissão que, ao lado da 

ortodoxa declaração de nulidade, há de se reconhecer a 
possibilidade de o Supremo Tribunal, em casos excepcionais, 
mediante decisão da maioria qualificada (dois terços dos 
votos), estabelecer limites aos efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade, proferindo a inconstitucionalidade com 
eficácia ex nunc ou pro futuro, especialmente naqueles casos 
em que a declaração de nulidade se mostre inadequada (v.g.: 
lesão positiva ao princípio da isonomia) ou nas hipóteses em 
que a lacuna resultante da declaração de nulidade possa dar 
ensejo ao surgimento de uma situação ainda mais afastada da 
vontade constitucional. [...]”99 

 

Desde a regulamentação da modulação pode-se observar a mudança de 

entendimento da Corte sobre a teoria da nulidade e os efeitos das suas 

decisões de inconstitucionalidade. 

 

“A teoria da nulidade tem sido sustentada por importantes 
constitucionalistas. Fundada na antiga doutrina americana, 
segundo a qual ‘the inconstitutional statute is not law at all’, 
significativa parcela da doutrina brasileira posicionou-se pela 
equiparação entre inconstitucionalidade e nulidade. Afirmava-
se, em favor dessa tese, que o reconhecimento de qualquer 
efeito a uma lei inconstitucional importaria na suspensão 
provisória ou parcial da Constituição. Razões de segurança 
jurídica podem revelar-se, no entanto, aptas a justificar a não-
aplicação do princípio da nulidade da lei inconstitucional. Não 
há como negar, ademais, que aceita a idéia da situação ‘ainda 
constitucional’, deverá o Tribunal, se tiver que declarar a 
inconstitucionalidade da norma, em outro momento fazê-lo com 
eficácia restritiva ou limitada. Em outros termos, o ‘apelo ao 
legislador’ e a declaração de inconstitucionalidade com efeitos 

                                                 
99 Exposição de Motivos nº189, de 07.04.1997, ao Projeto de Lei nº 2.960, de 1997. Disponível 
para consulta através do endereço eletrônico: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento /informativo467.htm  
Consulta realizada em 09/05/2011. 
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limitados ou restritos estão intimamente ligados. Afinal, como 
admitir, para ficarmos no exemplo de Walter Jellinek, a 
declaração de inconstitucionalidade total com efeitos retroativos 
de uma lei eleitoral tempos depois da posse dos novos eleitos 
em um dado Estado? Nesse caso, adota-se a teoria da 
nulidade e declara-se inconstitucional e ipso jure a lei, com 
todas as conseqüências, ainda que dentre elas esteja a 
eventual acefalia do Estado? Questões semelhantes podem ser 
suscitadas em torno da inconstitucionalidade de normas 
orçamentárias. Há de se admitir, também aqui, a aplicação da 
teoria da nulidade tout court? Dúvida semelhante poderia 
suscitar o pedido de inconstitucionalidade, formulado anos 
após a promulgação da lei de organização judiciária que 
instituiu um número elevado de comarcas, como já se verificou 
entre nós. Ou, ainda, o caso de declaração de 
inconstitucionalidade de regime de servidores aplicado por 
anos sem contestação. Essas questões – e haveriam outras 
igualmente relevantes – parecem suficientes para demonstrar 
que, sem abandonar a doutrina tradicional da nulidade da lei 
inconstitucional, é possível e, muitas vezes, inevitável, com 
base no princípio da segurança jurídica, afastar a incidência do 
princípio da nulidade em determinadas situações. Não se nega 
o caráter de princípio constitucional ao princípio da nulidade da 
lei inconstitucional. Entende-se, porém, que tal princípio não 
poderá ser aplicado nos casos em que se revelar 
absolutamente inidôneo para a finalidade perseguida (casos de 
omissão ou de exclusão de benefício incompatível com o 
princípio da igualdade), bem como nas hipóteses em que a sua 
aplicação pudesse trazer danos para o próprio sistema jurídico 
constitucional (grave ameaça à segurança jurídica).” 100 

 

                                                 
100 Cf. voto do Rel. Min. Gilmar Mendes no AgR-RE nº. 364.304. SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. AgR-RE 364.304 . Rel. Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgado em 03.10.06. 
Publicado no Diário de Justiça de 06.11.06. 
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3. ANÁLISE DE JURISPRUDÊNCIA: A PRIMEIRA DÉCADA DE APLICAÇÃO 

DO ART 27 DA LEI Nº. 9.868/99 PELO SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL 

 

3.1. Acompanhar o comportamento do Supremo 

 

A análise impulsionada nessa pesquisa prevê inicialmente em suas 

hipóteses que a justificação para a aplicação da possibilidade firmada no art. 

27 da Lei nº. 9.868/99, qual seja, a de modular os efeitos das decisões que 

declaram a inconstitucionalidade de norma, não está livre de dificuldades. 

Parte-se do princípio de que a modulação de efeitos contraria o 

posicionamento tradicional, já firmado na doutrina e reiterado pela 

jurisprudência da Corte de que o ato normativo que teve sua 

inconstitucionalidade declarada fica, diante da Supremacia da Constituição, 

considerado inválido, tendo seus efeitos caçados desde o início. 

 

Portanto, parte-se da hipótese inicial de que a relativização do 

entendimento tradicional tanto doutrinário quanto jurisprudencial101 sobre os 

efeitos das declarações de inconstitucionalidade trazida a partir da 

regulamentação do instituto da modulação de efeitos encarrega o Supremo 

Tribunal Federal na exigência de uma argumentação mais aprofundada na 

confecção dos acórdãos, que justifique e fundamente a utilização em caráter de 

exceção da flexibilização dos efeitos das decisões. 

 

O presente trabalho objetiva-se no estudo da jurisprudência pátria na 

tentativa de se compreender e, se possível, traçar um perfil do método de 

decisão da Corte, a forma como o Tribunal conclui pela modulação de efeitos. A 

observação dos casos tem o intuito de identificar os tipos de decisões 

aplicadas a partir da edição da Lei 9.869/99, quais as temáticas recorrentes no 

uso da modulação de efeitos, as possíveis tendências de decisão; se as 

fundamentações da Corte correspondem à afirmação de que a aplicação da 
                                                 
101 Cf. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº. 93.356, Rel. Leitão de Abreu. Segunda Turma. 
Julgado em 24.03.81, publicado no Diário de Justiça de 04.05.1981. e também SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. Rp nº. 1.077 , Rel. Moreira Alves. Tribunal Pleno. Julgado em 
28.03.1984, publicado no Diário de Justiça de 28.09.1984. Nestes casos evidencia-se o 
entendimento tradicional da Corte de que a decisão sobre inconstitucionalidade tem caráter 
declaratório (e não constitutivo), ou seja, possui eficácia ex tunc, ao invés de ex nunc. 
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modulação de efeitos não corresponde a uma escolha meramente arbitrária 

dos Ministros102, o que poderia configurar um exercício de política judiciária; 

bem como, ao levantar os fundamentos que justificam a aplicação da 

modulação nos casos encontrados buscar-se-á compreender o sentido dado às 

expressões “segurança jurídica” e “excepcional interesse social” no 

entendimento da Corte, firmadas na norma e de observação e configuração 

necessária à incidência legítima desta.  

 

O levantamento das ações realizou-se inicialmente através das 

ferramentas de busca disponibilizadas no site do próprio Supremo Tribunal 

Federal (www.stf.jus.br), que, por ainda não dispor de chaves de pesquisas 

específicas que digam respeito diretamente aos efeitos da decisão, podem 

apresentar algumas imprecisões. Para minimizar tal situação, intentou-se a 

leitura da literatura jurídica que aborda o tema bem como dos Diários de 

Justiça do lapso temporal determinado para análise das decisões. 

 
O corte epistemológico firmou-se também no aspecto temporal. Buscou-

se levantar a jurisprudência da primeira década desde a entrada em vigor da 

Lei nº. 9.868/99. Das decisões que foram levantadas através das ferramentas 

de pesquisas definidas entre 1999 e 2009 foram selecionadas 20 (vinte) 

decisões do Supremo Tribunal Federal, onde na decisão ocorrera a citação 

expressa à aplicação da modulação de efeitos nos moldes do art. 27 da 

referida Lei. Destas, 12 (doze) tratam-se de Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade, 06 (seis) de Recursos Extraordinários, 01 (uma) ação de 

Habeas Corpus e 01 (uma) em sede de Embargos de Declaração em Ação 

Direta de Inconstitucionalidade.103As ações encontram-se organizadas em 13 

estudos de casos, agrupadas pelo objeto da tese em discussão e que tiveram o 

mesmo julgamento.  

                                                 
102 “a não-aplicação do princípio da nulidade não se há de basear em consideração de política 
judiciária, mas em fundamento constitucional próprio” Voto do Min. Gilmar Mendes na ADI-ED 
nº. 2.791. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ED-ADI nº. 2.791 . Rel. Ministro Gilmar Mendes; 
Relator para o acórdão Ministro Menezes Direito. Tribunal Pleno. Julgado em 22.04.2009, 
publicado no Diário de Justiça em 04.09.2009. 
103 Ressalta-se que, mesmo não sendo este o objetivo da pesquisa, não se verificaram 
decisões em sede de ADPF com modulação de efeitos. Apesar da previsão legal de mesmo 
conteúdo do art. 27 da Lei nº. 9.868/99 na norma que regulamenta a Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental, a Lei 9.8882. Art. 11. 
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A importância da análise da jurisprudência fica evidente uma vez que 

permite o conhecimento sobre o modo como a Corte articula suas decisões, de 

onde se procura extrair o entendimento maior do instituto da modulação de 

efeitos na sua aplicação. 

 

[...] “a análise empírica da atuação processual, de suas práticas 
e regras efetivamente seguidas permite entender a estrutura do 
processo de uma maneira que não seja superficial (mera 
descrição de normas vigentes sem pensar em sua 
interpretação concreta e grau de eficácia) nem apologética-
legitimadora (exaltação de “princípios” e demais “virtudes” do 
processo, sem pensar em sua realidade).”104 

 

A seguir tem-se a descrição sucinta dos casos encontrados. 

 

3.2. Sequência de casos 

 

3.2.1. Caso dos municípios com número de vereadores  

desproporcional ao de habitantes. 

 

Nestes casos, discutidos no âmbito dos RE nº. 197.917-8/SP e RE nº. 

266.994-6/SP, ambos de relatoria do Ministro Maurício Corrêa firmaram-se as 

decisões onde se encontra pela primeira vez a incidência da modulação de 

efeitos desde a edição da lei que regulamenta sua aplicação e nos moldes 

firmados no art. 27 da mesma. Tais ações tratam da discussão em sede de 

recurso extraordinário sobre a decisão relativa à ação civil pública, intentada 

pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a Câmara Municipal de 

Mira Estrela e Teodoro Sampaio, visando diminuir o número de vereadores de 

ambos os municípios por encontrar-se em quantidade desproporcionalmente 

maior ao número de habitantes.105 

                                                 
104 DIMOULIS, Dimitri; LUNARDI, Soraya Gasparetto. Definição da pauta no supremo 
tribunal federal e (auto) criação do “processo obje tivo ”. Revista dos Tribunais, São Paulo, 
v. 878, p.11-28, 2008; LUNARDI, Soraya Gasparetto. Modulação temporal dos efeitos no 
processo de controle de constitucionalidade e influ ência de argumentos econômicos.  
Revista Brasileira de Estudos Constitucionais: REBEC, Belo Horizonte, v. 3, n. 9, p. 209-227, 
jan./mar. 2009. 
105 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº. 197.917-8/SP. Rel. Min. Maurício Corrêa. Tribunal 
Pleno. Julgado em 06.06.2002. Diário de Justiça de 07.05.2004 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº. 266.994-6/SP. Rel. Min. Maurício Corrêa. Tribunal 
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As ações em sede de Recurso Extraordinário aparecem aqui juntas por 

se tratarem do mesmo tema e terem o mesmo julgamento. Os fundamentos 

acolhidos no RE nº. 197.917-8/SP tiveram inteira aplicação no RE 266.994-

6/SP em virtude de identidade da tese jurídica neles discutida106.  

 

Nesses casos ocorreu a revisão da jurisprudência que permitia que o 

número de vereadores fosse fixado através das leis orgânicas municipais. A 

partir deste julgamento, a Corte firmou o entendimento de que a própria 

Constituição fixa o número de vereadores através da relação de proporção 

matemática entre a quantidade de habitantes e a quantidade de 

representantes. Devendo, portanto, ambas as câmaras municipais diminuir seu 

quadro de representantes por estarem acima dessa relação de proporção.  

 

 “EMENTA: Municípios. Câmara de vereadores. 
Composição. Autonomia municipal. Limites constitucionais. 
Número de vereadores proporcional à população. CF, artigo 29, 
lV. aplicação de critério aritmético rígido. Invocação dos 
princípios da isonomia e da razoabilidade. Incompatibilidade 
entre a população e o número de vereadores. 
Inconstitucionalidade, incidenter tantum, da norma municipal. 
Efeitos para o futuro. Situação excepcional.  
[...]  
Efeitos. Princípio da segurança jurídica. Situação excepcional 
em que a declaração de nulidade, com seus normais efeitos ex 
tunc, resultaria grave ameaça a todo o sistema legislativo 
vigente. Prevalência do interesse público para assegurar, em 
caráter de exceção, efeitos pro futuro à declaração incidental 
de inconstitucionalidade.”107  

 

Não foi identificado nos votos ou no debate entre os ministros a 

discussão sobre a fundamentação para a aplicação da modulação de efeitos 

para essas decisões. A fundamentação, como descrito na ementa supra 

transcrita estaria na defesa da segurança jurídica e do interesse público. Sem 

que, no entanto, houvesse uma discussão ou interpretação dessa segurança 

jurídica ou do que configuraria este interesse social para o caso sob análise. 

                                                                                                                                               
Pleno. Julgado em 31.03.2004. Diário de Justiça de 21.05.2004 
106 Cf. no voto do Ministro Maurício Corrêa no RE nº. 266.994-6/SP. Rel. Min. Maurício Corrêa. 
Tribunal Pleno. Julgado em 31.03.2004. Diário de Justiça de 21.05.2004. 
107 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº. 197.917-8/SP. Rel. Min. Maurício Corrêa. Tribunal 
Pleno. Julgado em 06.06.2002. Publicado no Diário de Justiça de 07.05.2004. 
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Sabe-se que, seguindo a regra dada pelo princípio da nulidade dos atos 

inconstitucionais, a declaração retroagiria ao instante da edição da norma que 

permitiu o número excessivo de representantes.108 Por consequência seriam 

considerados nulos os atos praticados pelos representantes do povo daqueles 

Municípios durante o período dos mandatos inconstitucionais, sendo este o 

argumento que segundo o Ministro Gilmar Mendes, representaria um grave 

risco à segurança jurídica. 

 
“No caso em tela, observe-se que eventual declaração de 
inconstitucionalidade com efeito ex tunc ocasionaria 
repercussões em todo o sistema vigente, atingindo decisões 
que foram tomadas em momento anterior ao pleito que resultou 
na atual composição da Câmara Municipal – fixação do número 
de vereadores, fixação do número de candidatos, definição do 
quociente eleitoral. Igualmente, as decisões tomadas 
posteriormente ao pleito também seriam atingidas, tal como a 
validade da deliberação da Câmara Municipal nos diversos 
projetos e leis aprovados”.109 

 

Seguindo o raciocínio do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, a 

modulação foi aplicada sobre a decisão de maneira que seus efeitos teriam 

validade apenas a partir da legislatura subsequente ao julgamento. A norma 

utilizada como parâmetro para o controle da constitucionalidade foi o Art. 29, IV 

da CF/88. Foi identificada uma inconstitucionalidade do tipo material. 

 
“Efeitos. Princípio da segurança jurídica. Situação excepcional 
em que a declaração de nulidade, com seus normais efeitos ex 
tunc, resultaria em grave ameaça a todo o sistema legislativo 
vigente. Prevalência do interesse público para assegurar, em 
caráter de exceção, efeitos pro futuro à declaração incidental 
de inconstitucionalidade.”110 

 

Ressalta-se que o caso que inaugura o uso da aplicação do artigo 27 da 

Lei nº. 9.868/99 foi de controle incidental/difuso da constitucionalidade111. 

                                                 
108 Trata-se do parágrafo único do artigo 6º da Lei Orgânica do Município de Mira Estrela n.º 
222 que foi editada em 31.05.1990. 
109 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº. 197.917-8/SP. Rel. Min. Maurício Corrêa. Tribunal 
Pleno. Julgado em 06.06.2002. Publicado no Diário de Justiça de 07.05.2004. Cf. em voto do 
Min. Gilmar Mendes. 
110 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº. 255.994-6/SP. Rel. Min. Maurício Corrêa. Tribunal 
Pleno. Julgado em 31.03.2004. Publicado no Diário de Justiça de 21.05.2004.   
111 Para um aprofundado entendimento acerca do uso da modulação de efeitos em controle 
difuso de constitucionalidade recomenda-se o estudo de José Luciano Pinheiro Barros. 
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Entenderam os Ministros que era possível estender a aplicação da lei que 

regulamenta o controle concentrado, pelo menos no que diz respeito aos 

efeitos, também ao controle incidental: 

 

“se se entende inconstitucional a lei municipal em apreço, 
impõe-se que se limitem os efeitos dessa declaração (pro 
futuro). 
Embora a Lei nº. 9.868, de 10 de novembro de 1999, tenha 
autorizado o Supremo Tribunal Federal a declarar a 
inconstitucionalidade com efeitos limitados às ações de 
controle concentrado, é lícito indagar sobre a admissibilidade 
do uso dessa técnica de decisão no âmbito do controle difuso. 
Para tanto, faz-se necessária, inicialmente, uma análise da 
questão no direito americano, que é a matriz do sistema 
brasileiro de controle.  
[Após discorrer sobre diversos casos de aplicação de 
modulação de efeitos na jurisprudência norte-americana, o 
Ministro retoma a questão.] 
Vê-se, pois, que o sistema difuso ou incidental mais tradicional 
do mundo passou a admitir a mitigação dos efeitos da 
declaração de inconstitucionalidade e, em casos determinados, 
acolheu até mesmo a pura declaração de inconstitucionalidade 
com efeitos exclusivamente pro futuro (Cf. a propósito, Sesma, 
El Precedente, cit. p. 174, s.). De resto, assinale-se que, antes 
do advento da Lei nº. 9.868, de 1999, talvez fosse o Supremo 
Tribunal Federal, muito provavelmente, o único órgão 
importante de jurisdição constitucional a não fazer uso, de 
modo expresso, da limitação de efeitos na declaração de 
inconstitucionalidade. 
No que interessa para a discussão da questão em apreço, 
ressalte-se que o modelo difuso não se mostra incompatível 
com a doutrina da limitação dos efeitos. 
[...] 
Não parece haver dúvida de que, tal como já exposto, a 
limitação de efeitos é um apanágio do controle judicial de 
constitucionalidade, podendo ser aplicado tanto no controle 
direto quanto no controle incidental.”112 

 

3.2.2. Caso da atribuição, à defensoria pública do Estado do Rio 

Grande do Sul, da defesa de servidores públicos est aduais processados 

civil ou criminalmente em razão de ato praticado no  exercício regular de 

suas funções. 

                                                                                                                                               
BARROS, José Luciano Pinheiro. Modulação dos efeitos temporais nas decisões de 
controle difuso de constitucionalidade: da possibil idade do uso do art. 27 da Lei 9.868/99 
na defesa incidental da Constituição.  Recife, 2007. 153 folhas; Dissertação (mestrado) - 
Universidade Federal de Pernambuco. CCJ. Direito, 2007. 
112 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº. 197.917-8/SP. Rel. Min. Maurício Corrêa. Tribunal 
Pleno. Julgado em 06.06.2002 e publicado no Diário de Justiça de 07.05.2004. Cf. em voto-
vista do Min. Gilmar Mendes. 
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A ADI nº. 3.022-1/RS, cujo Relator foi o Ministro Joaquim Barbosa, 

formaliza o caso que discute a possibilidade de atuação da defensoria pública 

em prol dos servidores públicos do estado.113 Uma vez que a CF/88 impõe a 

atuação da Defensoria Pública dos estados a prover assistência judiciária de 

forma gratuita114, era de se verificar se em cada atendimento prestado ao 

servidor público, estaria enquadrado nas atribuições dadas à Defensoria pela 

Constituição. O Tribunal declarou a inconstitucionalidade da Lei nº. 

10.194/1994115 que conferia competência à defensoria pública para atuar em 

favor de servidores públicos.  

 

“EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Rito do art. 12 
da Lei nº. 9.868/99. Art. 45 da Constituição do Estado do Rio 
Grande do Sul. Alínea “a” do Anexo II da Lei Complementar 
9.230/1991 do Estado do Rio Grande do Sul. Atribuição, à 
Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, da defesa 
de servidores públicos estaduais processados civil ou 
criminalmente em razão de ato praticado no exercício regular 
de suas funções. Ofensa ao art. 134 da Constituição 
Federal.”116 

 

O parecer da Advocacia Geral da União demonstrou posição favorável à 

declaração de inconstitucionalidade, porém, certificando que esta, nos moldes 

da regra geral da nulidade, traria prejuízos às partes envolvidas, uma vez que, 

o estado não vinculava à Procuradoria do Estado, como é comum nas demais 

unidades federativas, a atribuição desta função de representação em juízo para 

os servidores públicos. Sendo assim, estes restariam desacobertados e 

prejudicados, principalmente aqueles que mantinham processos com a 

representação da Defensoria Pública. 

 

O então Ministro Relator no caso, sugeriu que a declaração de 

inconstitucionalidade fosse dada nos moldes do art. 27, e, tendo em vista 

                                                 
113 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 3.022-1/RS . Rel. Min. Joaquim Barbosa. Tribunal 
Pleno. Julgado em 02.08.2004 e publicado no Diário de Justiça de 04.03.2005. 
114 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Art. 5º, LXXIV e art. 134, 
caput. 
115 Lei Complementar estadual nº 10.194/1994, do Estado do Rio Grande do Sul. 
116 Ementa da ADI nº. 3.022. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 3.022-1/RS . Rel. Min. 
Joaquim Barbosa. Tribunal Pleno. Julgado em 02.08.2004 e publicado no Diário de Justiça de 
04.03.2005. 



55 
 

conter “prejuízos desproporcionais”, que seus efeitos tivessem início a partir de 

momento posterior, sendo fixada a data 31.12.2004. A fundamentação e 

justificativa para a aplicação dos efeitos prospectivos, neste caso, pode ser 

encontrada no voto vencedor do Ministro Relator Joaquim Barbosa: 

 
“Efetivamente, em relação aos efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade dessas normas, verifico que a gravidade 
dos prejuízos eventuais decorrentes da nulidade ex tunc da 
norma é imprevisível, mas avaliável. Basta notar que, com base 
nas normas ora impugnadas, já foi efetuada a defesa de 
servidores estaduais. Lembrando que converti o rito da 
presente ação para o do art. 12 da Lei 9.868, e considerando 
essa peculiaridade do caso, entendo que no presente 
julgamento de mérito é necessário limitar os efeitos da 
declaração de inconstitucionalidade das normas, com base no 
art. 27 da Lei 9.868. Com essas considerações, Sr. Presidente, 
voto pela procedência da presente ação, para declarar a 
inconstitucionalidade da expressão ‘bem como assistir, 
judicialmente, aos servidores estaduais processados por ato 
praticado em razão do exercício de suas atribuições 
funcionais’, contida na alínea “a” do Anexo II da Lei 
Complementar estadual nº. 10.194/1994, também do Estado do 
Rio Grande do Sul. Nos termos do art. 27 da Lei 9.868, 
proponho aos colegas a restrição dos efeitos desta decisão, 
para não causar prejuízos desproporcionais. Como marco 
dessa limitação, sugiro que a declaração de 
inconstitucionalidade tenha efeito a partir de 31-12-2004."117  

 

Nesses termos, ficou mantida a eficácia da norma inconstitucional até o 

final do ano de 2004. Foi constatada a inconstitucionalidade material, servindo 

de referência à declaração, a incompatibilidade da norma estadual com o art. 

134, CF/88.  

 
Trecho do relatório: “Efeitos. Princípio da segurança jurídica. 
Situação excepcional em que a declaração de nulidade, com 
seus normais efeitos ex tunc, resultaria em grave ameaça a 
todo o sistema legislativo vigente. Prevalência do interesse 
público para assegurar, em caráter de exceção, efeitos pro 
futuro à declaração incidental de inconstitucionalidade 
 
Decisão: O Tribunal, por decisão unânime, julgou 
improcedente, em parte, a ação direta em relação ao artigo 45 
da Constituição estadual do Rio Grande do Sul e, também por 
unanimidade, julgou intonstitucional a alínea “a” do Anexo II da 
Lei Complementar nº. 10.194, de 30 de maio de 1994, do 

                                                 
117 Cf. Voto do Rel. Min. Joaquim Barbosa na ADI nº. 3.022/RS. SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. ADI nº. 3.022-1/RS . Rel. Min. Joaquim Barbosa. Tribunal Pleno. Julgado em 
02.08.2004. Publicado no Diário de Justiça de 04.03.2005. 
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Estado do Rio Grande do Sul, e atribuiu o efeito dessa decisão 
a partir do dia 31 de dezembro do corrente ano, nos termos do 
voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Eros Grau 
e Marco Aurélio, que não davam este efeito. Votou o 
Presidente, Ministro Nelson Jobim.118 

 
Importante ressaltar que neste caso, manifestou-se o Ministro Marco 

Aurélio, no sentido de salientar a ausência dos pressupostos materiais 

necessários à incidência da modulação de efeitos, quais sejam, as razões de 

segurança jurídica e o excepcional interesse social. Tendo o voto vencido pela 

maioria do Plenário, restou apenas o registro em voto: 

 
“Senhor Presidente, creio que não foi atendida qualquer das 
premissas do artigo 27. Encaro esse dispositivo com muita 
reserva, considerando o fato de um conflito com a Carta Magna 
contaminar a lei desde o início. 
Não há que se cogitar, ao meu ver, de segurança jurídica, nem 
de excepcionalidade, tendo presente o interesse social. 
Por isso, peço vênia para continuar sufragando a jurisprudência 
da Corte, que afasta a incidência dessa norma. 
Declaro, simplesmente, inconstitucional o ato atacado. 
 

 3.2.3. Caso da aplicação da progressão de regime em  condenação 

por crime hediondo. 

 

O HC nº. 82.959-7/SP. Rel. Min. Marco Aurélio119, diz respeito à 

possibilidade de progressão de regime aplicável às condenações por crimes 

hediondos. Neste caso, ocorreu revisão de jurisprudência anterior.  

 

“EMENTA: Pena – Regime de cumprimento – Progressão – 
Razão de ser. A progressão no regime de cumprimento da 
pena, nas espécie fechado, semi-aberto e aberto, tem como 
razão maior a ressocialização do preso que, mais dia ou menos 
dia, voltará ao convívio social. 
Pena – Crimes Hediondos – Regime de Cumprimento – 
Progressão – Óbice – Artigo 2º, § 1º, da Lei nº. 8.072 – 
Inconstitucionalidade – Evolução Jurisprudencial. Conflita com 
a garantia da individualização da pena – artigo 5º, inciso XLVI, 
da Constituição Federal – a imposição, mediante norma, do 
cumprimento da pena em regime integralmente fechado. Nova 
inteligência do princípio da individualização da pena, em 
evolução jurisprudencial, assentada a inconstitucionalidade do 

                                                 
118 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 3.022-1/RS . Rel. Min. Joaquim Barbosa. Tribunal 
Pleno. Julgado em 02.08.2004. Publicado no Diário de Justiça de 04.03.2005. 
119 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC nº. 82.959-7/SP. Rel. Min. Marco Aurélio. Tribunal 
Pleno. Julgado em 23.02.2006. Publicado no Diário de Justiça de 01.09.2006. 
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artigo 2º, §1º, da Lei nº. 8.072/90.”120 
 

A matéria já havia sido discutida pela Corte e sua polêmica chama a 

atenção do Ministro Gilmar Mendes: 

 

“Tem-se revelado assaz polêmica na jurisprudência da Corte a 
interpretação do dispositivo no art. 5º, XLVI, da Constituição, 
sobre a natureza do princípio da individualização da pena. A 
questão tem assumido relevo em razão da expressa disposição 
da Lei de Crimes Hediondos, que nega a possibilidade de 
progressão de regime. 
No julgamento do HC nº 69.657, DJ 18.06.1993, a questão foi 
amplamente discutida, tendo restado vencedora a posição que 
sustentava constitucionalidade da norma da Lei nº. 8.072/90 
que veda a progressão de regime.”121 
 

O Tribunal declarou a inconstitucionalidade do dispositivo da lei dos 

crimes hediondos que determinava o cumprimento da pena privativa de 

liberdade em regime prisional integralmente fechado122. Partindo do 

entendimento que tal dispositivo estaria ferindo o princípio constitucionalmente 

gravado que prevê a individualização da pena, o Tribunal realizou o chamado 

“overrulling”123, modificando o entendimento sobre a matéria. 

 

“Considerando que, reiteradamente, o Tribunal reconheceu a 
constitucionalidade da vedação de progressão de regime nos 
crimes hediondos, bem como todas as possíveis repercussões 
que a declaração de inconstitucionalidade haveria de ter no 
campo civil, processual e penal, reconheço que, ante a nova 
orientação que se desenha, a decisão somente poderia ser 
tomada com eficácia ex nunc . É que, como observa Larenz, 
também a justiça constitucional não se opera sob o paradigma 
do “fiat justitia, pereat res publica”. Assente que se cuida de 
uma revisão de jurisprudência, de um autêntico ‘overruling’, e 
entendo que o Tribunal deverá fazê-lo com eficácia restrita.[...] 
Com essas considerações, também eu, Senhor Presidente, 
declaro a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º da Lei nº. 
8.072, de 1990. Faço isso, com efeito ex nunc , nos termos do 

                                                 
120 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC nº. 82.959-7/SP. Rel. Min. Marco Aurélio. Tribunal 
Pleno. Julgado em 23.02.2006. Publicado no Diário de Justiça de 01.09.2006. 
121 Cf. em Voto Vista do Ministro Gilmar Mendes. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC nº. 
82.959-7/SP. Rel. Min. Marco Aurélio. Tribunal Pleno. Julgado em 23.02.2006. Publicado no 
Diário de Justiça de 01.09.2006. 
122 Trouxe a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90. 
123 Técnica decisória advinda do sistema norte-americano, onde a Suprema Corte refaz seu 
entendimento sobre matéria impondo à decisão a modulação de efeitos. Sobre o tema 
consultar a obra de MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade: os autores, o 
conteúdo e os efeitos da decisão de inconstituciona lidade da le i. Universidade Católica. 
Editora, Lisboa, 1999. p. 743. 
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artigo 27 da Lei nº. 9.868, de 1999, que entendo aplicável à 
espécie. Ressalto que esse efeito ex nunc  deve ser entendido 
como aplicável às condenações que envolvam situações ainda 
suscetíveis de serem submetidas ao regime de progressão.”124 

 

A Corte fixou com unanimidade de votos os efeitos ex nunc à decisão de 

inconstitucionalidade, aplicando-se a progressão às penas em execução, 

porém afastando-se a responsabilidade civil do Estado às penas já cumpridas 

sob o comando da norma declarada inconstitucional, pelo excesso das 

execuções penais nas quais a lei inconstitucional foi aplicada. Foi identificada a 

inconstitucionalidade material do dispositivo com relação ao art. 5º, XLVI, 

CF/88.  

“Decisão: O Tribunal, por maioria, deferiu o pedido de habeas 
corpus e declarou, ‘incidenter tantum’, a inconstitucionalidade 
do §1º do artigo 2º da Lei nº. 8.072, de 25 de julho de 1990, 
nos termos do voto do relator, vencidos os Senhores Ministros 
Carlos Velloso, Joaquim Barbosa, Ellen Gracie, Celso de Mello 
e o Presidente Ministro Nelson Jobim. O Tribunal, por votação 
unânime, explicitou que a declaração incidental de 
inconstitucionalidade do preceito legal em questão não gerará 
consequências jurídicas com relação às penas já extintas nesta 
data, pois esta decisão plenária envolve, unicamente, o 
afastamento do óbice representado pela norma ora declarada 
inconstitucional, sem prejuízo da apreciação, caso a caso, pelo 
magistrado competente, dos demais requisitos pertinentes ao 
reconhecimento da possibilidade de progressão. Plenário, 
23.02.2006.”125 

 

O reconhecimento da modulação se fundamentou no relevante interesse 

social configurado na possibilidade de serem impetradas as ditas ações de 

reparação de danos, uma vez que diversas penas se cumpriram em sua 

totalidade sob o regime fechado tendo por execução das decisões com base e 

fundamentação no entendimento anterior, que considerava o dispositivo 

coerente com a Constituição. 

 

3.2.4. Caso do desmembramento, incorporação e redef inição dos 

limites territoriais de Municípios do estado da Par aíba. 

 
                                                 
124  Cf. em Voto do Min. Gilmar Mendes. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC nº. 82.959-
7/SP. Rel. Min. Marco Aurélio. Tribunal Pleno. Julgado em 23.02.2006 e publicado no Diário de 
Justiça de 01.09.2006. (grifos no original). 
125 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC nº. 82.959-7/SP. Rel. Min. Marco Aurélio. Tribunal 
Pleno. Julgado em 23.02.2006 e publicado no Diário de Justiça de 01.09.2006. 
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A ADI nº. 3.615-1/PB. Rel. Min. Ellen Gracie126, foi interposta com o 

objetivo de ver declarada a inconstitucionalidade do art. 51 dos Atos das 

Disposições Constitucionais Transitórias do Estado da Paraíba que redefiniu os 

limites territoriais do Município do Conde, incorporando-o ao município de 

Alhandra sem consulta, via plebiscito, das populações de ambas as 

localidades. Pedia-se a declaração de inconstitucionalidade da lei estadual que 

redefiniu limites territoriais de municípios por não ter sido editada Lei 

Complementar necessária para tal alteração.  

 

“Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 51 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado da 
Paraíba. Redefinição dos limites territoriais do Município do 
Conde. Desmembramento de parte de município e 
incorporação da área separada ao território da municipalidade 
limítrofe, tudo sem a prévia consulta, mediante plebiscito, das 
populações de ambas as localidades. Ofensa ao art. 18, §4º da 
Constituição Federal. 
Ação direta cujo pedido se julga procedente, com a aplicação 
de efeitos ex nunc, nos termos do art. 27 da Lei nº. 
9.868/99.”127 

 

A decisão foi tomada com efeitos ex nunc, mantendo a existência dos 

municípios já criados sob a justificativa de ter existência de fato e arrecadação 

tributária. 

 

“O caso concreto é emblemático no tocante à vida municipal 
nesses dezesseis anos de existência, com várias implicações, 
principalmente no campo tributário. Há inúmeras controvérsias, 
por exemplo, a respeito do que foi arrecadado pelo Município, 
criado à margem da Carta de 1998.”128 

 

Foi constatada a inconstitucionalidade formal entre o dispositivo que 

definia os limites - art. 51 do ADCT da Constituição do Estado da Paraíba - e o 

art. 18, §4º, CF/88. Fundamentou-se a aplicação da modulação de efeitos 

tendo em vista proteger a segurança jurídica. 

                                                 
126 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 3.615-1/PB . Rel. Min. Ellen Gracie. Tribunal 
Pleno. Julgado em 30.08.2006. Diário de Justiça de 09.03.2007 
127 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 3.615-1/PB . Rel. Min. Ellen Gracie. Tribunal 
Pleno. Julgado em 30.08.2006. Diário de Justiça de 09.03.2007 
128 Voto do Min. Marco Aurélio na ADI nº. 3.615. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 
3.615-1/PB. Rel. Min. Ellen Gracie. Tribunal Pleno. Julgado em 30.08.2006 e publicado no 
Diário de Justiça de 09.03.2007 
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“julgo procedente o pedido formulado na presente ação direta e 
declaro a inconstitucionalidade do artigo 51 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias do Estado da Paraíba. 
Nos termos do art. 27 da Lei 9.868/99, proponho, porém, a 
aplicação ex nunc dos efeitos dessa decisão. Justifico. Nas 
mais recentes ações diretas que trataram desse tema, 
normalmente propostas logo após a edição da lei impugnada, 
se tem aplicado o rito célere do art. 12 da Lei 9.868/99. Assim, 
o tempo necessário para o surgimento da decisão pela 
inconstitucionalidade do Diploma dificilmente é desarrazoado, 
possibilitando a regular aplicação dos efeitos ex tunc. Nas 
ações diretas mais antigas, por sua vez, era praxe do Tribunal 
a quase imediata suspensão cautelar do ato normativo 
atacado. Assim, mesmo que o julgamento definitivo demorasse 
a acontecer, a aplicação dos efeitos ex tunc não gerava 
maiores problemas, pois a norma permanecera durante todo o 
tempo com sua vigência suspensa. Aqui, a situação é diferente. 
Contesta-se, em novembro de 2005, norma promulgada em 
outubro de 1989. Durante esses dezesseis anos, foram 
consolidadas diversas situações jurídicas, principalmente no 
campo financeiro, tributário e administrativo, que não podem, 
sob pena de ofensa à segurança jurídica , ser 
desconstituídas desde a sua origem. Por essa razão, 
considero presente legítima hipótese de aplicação d e 
efeitos ex nunc  da declaração de inconstitucionalidade.” 129  
 

 
3.2.5. Casos de criação irregular de municípios 

 
 As seguintes ações: ADI nº. 2.240/BA130; ADI nº. 3.316/MT131; ADI nº. 

3.489/SC132 e ADI nº. 3.689/PA133; todas dizem respeito ao pedido de 

declaração de inconstitucionalidade de leis estaduais que criaram municípios 

sem o cumprimento dos requisitos legais que requerem a edição de Lei 

Complementar prévia à criação dos mesmos.  

 

“Ementa: ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº. 7.619/00, 
do Estado da Bahia, que criou o Município de Luís Eduardo 
Magalhães. Inconstitucionalidade de lei estadual posterior à EC 

                                                 
129 Cf. voto da Rel. Min. Ellen Gracie na ADI nº. 3.615-1/PB. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
ADI nº. 3.615-1/PB . Rel. Min. Ellen Gracie. Tribunal Pleno. Julgado em 30.08.2006. Publicado 
no Diário de Justiça de 09.03.2007. 
130 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 2.240-7/BA . Rel. Min. Eros Grau. Tribunal Pleno. 
Julgado em 09.05.2007. Publicado no Diário de Justiça de 03.08.2007. 
131 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 3.316-6/MT . Rel. Min. Eros Grau. Tribunal Pleno. 
Julgado em 09.05.2007. Publicado no Diário de Justiça de 29.06.2007. 
132 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 3.489-8/SC . Rel. Min. Eros Grau. Tribunal Pleno. 
Julgado em 09.05.2007. Publicado no Diário de Justiça de 03.08.2007. 
133 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 3.689-1/PA . Tribunal Pleno. Rel. Min. Eros Grau. 
Julgado em 10.05.2007. Publicado no Diário de Justiça de 29.06.2007. 
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15/96. Ausência de lei complementar federal prevista no texto 
constitucional. afronta ao disposto no artigo 18, §4º, da 
Constituição do Brasil. Omissão do poder Legislativo. 
Existência de fato. Situação consolidada. Princípio da 
segurança jurídica. Situação de exceção, estado de exceção. 
O Município foi efetivamente criado e assumiu existência de 
fato [...] 
Existência de fato do Município, decorrente da decisão política 
que importou na sua instalação como ente federativo dotado de 
autonomia. Situação excepcional consolidada, de caráter 
institucional, político.”134 

 

A decisão nesses casos foi prolatada com efeitos ex nunc, mantendo-se 

a existência dos municípios já criados sob a justificativa da proteção à 

segurança jurídica, baseada na existência de fato dos entes federativos e da 

legislatura já ocorrida. Deu-se 24 meses de sobrevida aos municípios criados, 

nos quais deveriam ser cumpridos os requisitos de criação regular. Foi 

constatada a inconstitucionalidade formal do dispositivo que permitia a criação 

dos municípios em desacordo com o art. 18, §4º, CF/88. 

 
"Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n. 6.893, de 28 de 
janeiro de 1998, do Estado do Mato Grosso, que criou o 
Município de Santo Antônio do Leste. Inconstitucionalidade de 
lei estadual posterior à EC 15/96. Ausência de lei 
complementar federal prevista no texto constitucional. Afronta 
ao disposto no artigo 18, § 4º, da Constituição do Brasil. 
Omissão do Poder Legislativo. Existência de fato. Situação 
consolidada. Princípio da segurança jurídica. Situação de 
exceção, estado de exceção. A exceção não se subtrai à 
norma, mas esta, suspendendo-se, dá lugar à exceção — 
apenas assim ela se constitui como regra, mantendo-se em 
relação com a exceção. (...) Declaração de 
inconstitucionalidade da lei estadual sem pronúncia de sua 
nulidade. Ação direta julgada procedente para declarar a 
inconstitucionalidade, mas não pronunciar a nulidade pelo 
prazo de 24 meses, Lei n. 6.893, de 28 de janeiro de 1998, do 
Estado do Mato Grosso."135 

 
 

                                                 
134 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 2.240-7/BA . Rel. Min. Eros Grau. Tribunal Pleno. 
Julgado em 09.05.2007. Publicado no Diário de Justiça de 03.08.2007. Ementa do acórdão que 
se repete nos demais casos, diferenciando-se, apenas o período de criação dos Municípios em 
cada ação. 
135 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 3.316-6/MT . Rel. Min. Eros Grau. Tribunal Pleno. 
Julgado em 09.05.2007. Diário de Justiça de 29.06.2007. No mesmo sentindo encontra-se: RE 
nº. 611.261/SE. Rel. Min. Cármen Lúcia. Decisão Monocrática. Julgado em 02.02.2010. Diário 
de Justiça de 10.08.2010; ADI nº. 3.689-1/PA . Tribunal Pleno. Rel. Min. Eros Grau. Julgado em 
10.05.2007. Diário de Justiça de 29.06.2007; ADI nº. 2.240-7/BA . Rel. Min. Eros Grau. Tribunal 
Pleno. Julgado em 09.05.2007. Diário de Justiça de 03.08.2007; ADI nº. 3.489-8/SC . Rel. Min. 
Eros Grau. Tribunal Pleno. Julgado em 09.05.2007. Diário de Justiça de 03.08.2007. 
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3.2.6. Caso da partilha de ICMS com exclusão comple ta de 

Município  
 

O RE nº. 401.953-1/RJ. Rel. Min. Joaquim Barbosa136 trata do caso 

ocorrido no Município do Rio de Janeiro. Neste caso, a Corte entendeu que os 

dispositivos da Lei Estadual nº. 2.664/1996 que estabelecia os critérios de 

partilha do ICMS impondo valores nulos ao Município do Rio de Janeiro no 

recebimento eram inconstitucionais, pois violariam o art. 158, IV, parágrafo 

único, I e II ponderados em relação ao art. 3º da CF/88 

 

“Ementa: financeiro. Imposto sobre circulação de mercadorias – 
ICMS. Partilha e repasse do produto arrecadado. Art. 158, IV, 
parágrafo único, II, da Constituição Federal de 1988. 
Legislação estadual. Exclusão completa de Município. 
Inconstitucionalidade.”137 

 

Foram julgadas pelo Tribunal inconstitucionais os dispositivos de leis 

estaduais que estabeleciam determinados critérios de partilha das receitas do 

ICMS, onde houve favorecimento de municípios menores em relação a 

municípios maiores. Apesar de declarada a inconstitucionalidade do critério 

adotado, foi determinado ao legislador derivado, ao regular a compensação dos 

valores pagos a maior nos municípios favorecidos pela regra inconstitucional, 

que se estabelecesse limite de desconto, de forma que a interrupção brusca do 

fluxo de capital não inviabilizasse os municípios pequenos.  

 

“imaginar qualquer modalidade de compensação, na verdade, 
pode levar aos Municípios que receberam esses recursos [no 
lugar do Município do Rio de Janeiro] à falência.138 
Creio ser esse um dos casos em que me parece razoável, 
justifica a aplicação do artigo 27, porque é um caso típico, é 
uma questão federativa,não há interesses individuais, não 
estaremos outorgando privilégios a A, B ou C – é uma questão 
institucional.139 

                                                 
136 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº. 401.953-1/RJ . Rel. Min. Joaquim Barbosa. 
Tribunal Pleno. Julgado em 16.05.2007. Diário de Justiça de 21.09.2007 
137 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº. 401.953-1/RJ . Rel. Min. Joaquim Barbosa. 
Tribunal Pleno. Julgado em 16.05.2007 e publicado no Diário de justiça de 21.09.2007 
138 Voto do Min. Gilmar Mendes no RE nº. 401.953-1/RJ. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 
nº. 401.953-1/RJ. Rel. Min. Joaquim Barbosa. Tribunal Pleno. Julgado em 16.05.2007. Diário 
de justiça de 21.09.2007 
139 Voto do Min. Joaquim Barbosa no RE nº. 401.953-1/RJ. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
RE nº. 401.953-1/RJ. Rel. Min. Joaquim Barbosa. Tribunal Pleno. Julgado em 16.05.2007. 
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Justifica a modulação de efeitos. É um caso típico de exigência 
dessa modulação.”140 

 

Verificou-se a inconstitucionalidade material dos critérios descritos na Lei 

nº. 2.664/1996 em relação ao art. 158, IV, parágrafo único, I e II, ponderados 

em violação concomitante ao art. 3º, todos da CF/88. 

 
“1. Com base no disposto no art. 3º, III, da Constituição, lei 
estadual disciplinadora do plano de alocação do produto 
gerado com a arrecadação do ICMS, nos termos do art. 157, 
IV, parágrafo único, II, da Constituição, pode tomar dados 
pertinentes à situação social e econômica regional como 
critério de cálculo. 
2. Contudo, não pode a legislação estadual, sob o pretexto de 
resolver as desigualdades sociais e regionais, alijar por 
completo um Município da participação em tais recursos. Não 
obstante a existência, no próprio texto legal, de critérios 
objetivos para o cálculo da cota para repasse do produto 
arrecadado com a cobrança do imposto, a Lei nº. 2.664/1996 
atribui ao Município do Rio de Janeiro valores nulos.  
3. São inconstitucionais as disposições que excluem por 
completo e abruptamente o Município do Rio de Janeiro da 
partilha do produto arrecadado com o ICMS, constantes nos 
Anexos I e III da Lei do Estado do Rio de Janeiro nº. 
2.9664/1996, por violação do art. 158, IV, parágrafo único, I e II, 
ponderados em violação ao art. 3º, todos da Constituição. 
4. Recurso extraordinário conhecido e provido, para que o 
Estado do Rio de janeiro recalcule os coeficientes de 
participação dos municípios no produto da arrecadação do 
ICMS (parcela de ¼ de 25%, art. 156, IV, parágrafo único, II, da 
Constituição), atribuindo ao Município do Rio de Janeiro, a cota 
que lhe é devida nos termos dos critérios já definidos pela Lei 
nº. 2.664/1996 e desde o início da vigência da referida lei. 
5. Uma vez que o recálculo do quadro de partilha poderá 
implicar diminuição da cota de participação dos demais 
municípios do Estado do Rio de Janeiro, com eventual 
compensação dos valores relativos aos exercícios futuros, a 
execução do julgado não poderá comprometer o sustentáculo 
financeiro razoável e proporcional dos municípios.  
6. Logo, a lei que irá normatizar o recálculo e a transferência ao 
recorrente dos créditos pertinentes aos períodos passados 
deverá prever, ainda, compensação e parcelamento em 
condições tais que não impliquem aniquilamento das parcelas 
futuras devidas aos demais municípios.”141 

 

                                                                                                                                               
Diário de justiça de 21.09.2007 
140 Voto do Min. Carlos Britto no RE nº. 401.953-1/RJ. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 
nº. 401.953-1/RJ. Rel. Min. Joaquim Barbosa. Tribunal Pleno. Julgado em 16.05.2007. Diário 
de justiça de 21.09.2007 
141 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº. 401.953-1/RJ. Rel. Min. Joaquim Barbosa. 
Tribunal Pleno. Julgado em 16.05.2007. Diário de justiça de 21.09.2007. 
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3.2.7. Caso da investidura de servidores em cargo d e defensor 

público estadual sem prévio concurso público 

 

A ADI nº. 3.819-/MG142 pedia pela declaração de inconstitucionalidade 

de dispositivos de leis estaduais, quais sejam: Art. 140, caput e parágrafo único 

e art. 141 da Lei Complementar nº. 65; Art. 55, caput e parágrafo único da Lei 

nº. 15.788; art. 135, caput e §2º da Lei nº. 15.961. Tratam-se todas de leis do 

Estado de Minas Gerais que regulamentavam o provimento e a investidura nos 

cargos da carreira de Defensor Público Estadual, Assistente de Penitenciária e 

Analista Judiciário a servidores públicos de carreiras jurídicas distintas e 

algumas em extinção. Investidura na função sem concurso público específico, 

desconsiderando por completo os dizeres do art. 37, II, e art. 134, §1º da Carta 

Magna. 

 

A declaração de inconstitucionalidade destes dispositivos acarretaria na 

retirada desses servidores dos cargos ocupados, fosse por meio da 

exoneração ou recondução aos antigos postos que ocupavam mediante 

prestação do concurso legalmente previsto. 

 

O debate em torno da solução para este caso levantou a hipótese de 

sendo declarada a inconstitucionalidade com seus efeitos habituais, fulminando 

por completo a eficácia da norma impugnada, traria prejuízos tanto aos 

quadros da Defensoria Pública daquele estado, que já se encontrava em baixa 

quantidade, quanto à população assistida, uma vez que os efeitos atingiriam os 

atos processuais praticados por aqueles ilegalmente investidos na qualidade de 

Defensores.  

 

É o que se depreende da proposta do Ministro Relator Eros Grau ao 

Plenário: 

 “Mas eu diria, Senhora Presidente, constar que a 
Defensoria Pública de Minas Gerais atua de modo precário, o 
que seria agravado em razão do afastamento de alguns dos 
atuais defensores dos seus cargos. Daí estaríamos diante de 

                                                 
142 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 3.819 , Rel. Min. Eros Grau. Tribunal Pleno. 
Julgado em 24.10.07. Publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) de 28.03.08. 
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uma hipótese de modulação dos efeitos da decisão de 
inconstitucionalidade. [...] Por isso estou propondo a 
modulação dos efeitos dessa declaração, nos termos do 
disposto no art. 27 da Lei nº. 9.868 de modo que a decisão que 
vier a ser tomada produza efeitos daqui dois ou três anos, para 
haver tempo suficiente, após o seu trânsito em julgado, tempo 
hábil à reorganização das atividades do no próprio cargo da 
Defensoria no Estado de Minas Gerais.”143 

 

Tal proposta foi seguida pelas Ministras Ellen Gracie e Carmen Lúcia 

que somaram aos termos da proposta a fundamentação de que a retirada 

daqueles servidores causaria prejuízos à prestação da assistência judiciária, 

restringindo o cumprimento da garantia constitucional de acesso à justiça 

firmado no art. 5º da Constituição da República. 

 

Apesar dos esforços destes Ministros, a proposta não logra êxito, sendo 

recusada uma vez que o tempo dispensado (3 anos) para a reorganização do 

órgão foi considerado demasiadamente largo. 

 

Diante de tantas divergência, o voto do Ministro Gilmar Mendes 

esclarece a imposição à qual está vinculada a Corte, de realizar uma 

ponderação de dois princípios constitucionais, quais sejam da segurança 

jurídica e da nulidade da lei inconstitucional. 

 

“Em nenhum momento, do que li, surgiu qualquer discussão 
quanto à segurança jurídica. [...] aqui temos, na verdade, a 
necessidade de fazer uma ponderação entre dois princípios. 
De um lado, o princípio da nulidade da lei inconstitucional, que 
não está escrito em lugar algum, mas que foi objeto de um tipo 
de aceitação feral, até com equívocos, ao longo da nossa 
história [...] aqui, não se trata de qualquer juízo de conveniência 
ou de qualquer opção política, mas tão somente, de adoção de 
uma mera técnica jurídica que hoje é universal na jurisdição 
constitucional. Não há Corte Constitucional digna desse nome 
no mundo que não faça modulação de efeitos, exatamente 
porque se pondera princípios. [...] Se de fato estamos diante de 
um caso em que a segurança jurídica, que é princípio 
constitucional, impõe a modulação de efeitos, devemos fazê-lo. 
Por quê? Porque esse princípio constitucional é suficiente para 
afastar a aplicação do princípio da nulidade, que, como vimos, 
não é absoluto. [...] a modulação de efeitos no caso é 

                                                 
143 Cf. voto-proposta do Min. Rel. Eros Grau na ADI nº. 3.819. SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. ADI nº. 3.819 . Rel. Min. Eros Grau. Tribunal Pleno. Julgado em 24.10.07. Publicado 
no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) de 28.03.08. 
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absolutamente pertinente, diria que impositiva. Não há aqui 
nenhuma fórmula que esteja a causar benefício que não seja 
benefício para o interesse público, assegurando o 
funcionamento razoável da Defensoria Pública, que muitos já 
apontam como um funcionamento deficiente. [...] Senhora 
Presidente, entendo aqui, haver justeza na aplicação do artigo 
27, com aplicação da modulação de efeitos.”144 
 

No debate não ficou claro o conceito firmado para o princípio da 

segurança jurídica, mas todos concordaram na sua imprescindível proteção 

neste caso. Sendo assim, fundamentada na segurança jurídica, decisão foi 

tomada com efeitos prospectivos na intenção de manter os defensores 

ilegalmente investidos por 06 meses, permitindo ao Estado providenciar a 

renovação do quadro. Foi observada a inconstitucionalidade material dos 

dispositivos de lei estadual com relação ao art. 37, II e art. 134, §1º, CF/88. 

 

“Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação 
direta para declarar a inconstitucionalidade.[...] O Tribunal, por 
maioria, nos termos do disposto no artigo 27 da Lei nº. 
9.868/99, decidiu que a declaração terá eficácia a partir de 06 
(seis) meses, a contar da decisão tomada hoje, vencido neste 
ponto o Senhor Marco Aurélio, que fixava o prazo de 24 meses 
para esta eficácia.”145 

 

 3.2.8. Caso da criação de conta única para depósit os judiciais e 

extrajudiciais a ser administrada pelo Poder Execut ivo estadual. 

 

 A ADI nº. 3.458-8/GO146 tinha o objetivo de ver a declaração de 

inconstitucionalidade de lei estadual de iniciativa do Poder Executivo estadual, 

que previa a criação de conta única para depósitos judiciais e extrajudiciais 

conferindo ao Poder Executivo do Estado de Goiás a administração destes 

valores. A decisão foi pela inconstitucionalidade da norma, proferida com 

efeitos ex nunc, mantendo os depósitos já realizados pelo sistema 

inconstitucional como receita do Tesouro Estadual. Ressalta-se que foi 

                                                 
144 Cf. voto do Min. Gilmar Mendes na ADI nº. 3819/MG. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 
nº. 3.819. Rel. Min. Eros Grau. Tribunal Pleno. Julgado em 24.10.07. Publicado no Diário de 
Justiça Eletrônico (DJE) de 28.03.08. 
145 Cf. Extrato da Ata da ADI nº. 3.819/MG. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 3.819 . 
Rel. Min. Eros Grau. Tribunal Pleno. Julgado em 24.10.07. Publicado no Diário de Justiça 
Eletrônico (DJE) de 28.03.08. 
146 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 3.458-8/GO . Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, 
julgado em 21.02.08, publicado no DJE de 16.05.08. 
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verificada a inconstitucionalidade formal dos artigos da lei estadual, Lei nº. 

15.010/2004 do Estado de Goiás e o art. 61, §1º, CF/88, como também foi 

declarada a inconstitucionalidade material destes com relação ao art.2º, CF/88. 

 

 Ressalta-se que a inconstitucionalidade material reside no fato de a lei 

atribuir ao Poder Executivo estadual a guarda e a utilização de valores que não 

tem relação direta com a Fazenda Pública estadual. Tratando-se de quantias 

depositadas em Juízo até que o litígio sob analise seja, definitivamente, 

dirimido pelo Poder Judiciário. O texto da lei estadual não está em consonância 

com o disposto no artigo 2ª da Constituição do Brasil. Fere a convivência 

independente e harmônica entre os Poderes. O art. 6ª, parágrafo único da lei 

impugnada estabelecia que a receita obtida através da administração dos 

valores dos depósitos judiciais constituiria receita do Tesouro Estadual. A 

iniciativa legislativa encontra-se em dissonância com a previsão constitucional. 

Pois, incube ao Poder Judiciário a iniciativa de norma que preveja a criação de 

conta para os depósitos judiciais bem como sua administração.  

 

 Quanto aos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, justificou-se a 

sua modulação na ameaça à segurança jurídica, uma vez que, nas palavras 

Ministro Relator : 

“Observo, contudo, estar a Lei nº. 15.010 em vigência desde 
2002. Dos efeitos ex tunc da declaração resultariam prejuízos 
e insegurança jurídica , uma vez que o Sistema de Conta 
Única de Depósitos Judiciais e Extrajudiciais no âmbito do 
Estado de Goiás obedeceu ao procedimento nela contido, 
desde então. Proponho, assim, a modulação dos efeitos da 
declaração de inconstitucionalidade, nos termos do disposto no 
artigo 27 da Lei nº. 9.868/99, de modo que a decisão produza 
feitos 60 dias (sessenta dias) após o seu trânsito em julgado, 
tempo hábil à organização do Estado de Goiás no que tange ao 
recolhimento das custas judiciais e extrajudiciais.”147 

 

3.2.9. Caso da destinação a entidades privadas das custas judiciais. 

 

A ADI nº. 3.660-2/MS148, tinha o objetivo de ver a declaração de 

                                                 
147 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 3.458-8/GO . Rel. Min. Eros Grau. Tribunal Pleno. 
Julgado em 21.02.08. Publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) de 16.05.08. A decisão 
final foi dada nos termos do voto do Ministro Relator do caso. 
148 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 3.660-2/MS . Rel. Min. Gilmar Mendes. Tribunal 
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inconstitucionalidade de dispositivos de leis estaduais - “Tabela J” do anexo da 

Lei nº. 1.936, de 21 de dezembro de 1998, do Estado do Mato Grosso do Sul - 

que destinavam parcela da arrecadação de custas judiciais e extrajudiciais à 

entidades associativas (entidades privadas).  

 

“EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Efeito 
repristinatório da declaração de inconstitucionalidade. Custas 
judiciais. Destinação a entidades privadas. 
Inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal já 
manifestou, por diversas vezes, o entendimento de que é 
vedada a destinação dos valores recolhidos a título de custas e 
emolumentos a pessoas jurídicas de direito privado. 
Precedentes. Ação julgada procedente. Tendo em vista razões 
de segurança jurídica e de excepcional interesse social, aplica-
se o art. 27 da Lei nº. 9.868/99, para atribuir à declaração de 
inconstitucionalidade efeitos a partir da Emenda Constitucional 
nº. 45, de 31.12.2004.”149 

 

 Tendo em vista o entendimento do Tribunal de que as custas e 

emolumentos têm natureza de taxa150 e seguindo a determinação 

constitucional de que sua finalidade estaria vinculada a uma atividade prestada 

pelo poder público, sua destinação à entidades privadas configura um desvio 

inconstitucional151.Porém, tal determinação veio à Constituição a partir da EC nº 

45 de 2004 e a lei é de 1998, a partir desta observação, o Ministro Relator 

Gilmar Mendes imprime ao caso razões de segurança jurídica e relevante 

interesse social, para propor a modulação da declaração de 

inconstitucionalidade que teria vigência a partir da EC 45/2004. 

 

Foi verificada a inconstitucionalidade material entre os dispositivos 

“Tabela J” do anexo da Lei nº. 1.936, de 21 de dezembro de 1998, do Estado 

do Mato Grosso do Sul em relação aos artigos art. 5º, caput; art. 145, II; art. 98, 

§2º da Constituição Federal de 1988.  

 

                                                                                                                                               
Pleno. Julgado em 13.03.2008. Publicado no Diário de Justiça de 09.05.2008. 
149 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 3.660-2/MS . Rel. Min. Gilmar Mendes. Tribunal 
Pleno. Julgado em 13.03.2008. Publicado no Diário de Justiça de 09.05.2008. 
150 Cita-se como exemplo: MC-ADI nº. 1.378/ES . Rel Min. Celso de Mello. Tribunal Pleno. 
Julgado em 29.11.1995. Publicado no Diário de Justiça de 30.05.1997. 
151 Constituição da República Federativa do Brasil . Art. 98, §2º.  As custas e emolumentos 
serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da 
Justiça 
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Foi dado efeito retroativo e repristinatório para a partir da vigência da 

Emenda Constitucional nº 45 (Reforma do Judiciário) sendo assim, as 

associações não foram obrigadas a devolver as contribuições recebidas antes 

da entrada em vigor da Emenda Constitucional. 

 

“Ação direta de inconstitucionalidade. Efeito repristinatório da 
declaração de inconstitucionalidade. Custas judiciais. 
Destinação a entidades privadas. Inconstitucionalidade. O 
Supremo Tribunal Federal já manifestou, por diversas vezes, o 
entendimento de que é vedada a destinação dos valores 
recolhidos a título de custas e emolumentos a pessoas jurídicas 
de direito privado. Precedentes. Ação julgada procedente. 
Tendo em vista razões de segurança jurídica e de excepcional 
interesse social, aplica-se o art. 27 da Lei n. 9.868/99, para 
atribuir à declaração de inconstitucionalidade efeitos a partir da 
Emenda Constitucional n. 45, de 31-12-2004.”152 

 

Ressalta-se o voto do ministro marco Aurélio, que insere suas 
considerações aos riscos do uso da modulação: 

 
“Presidente, tenho revelado preocupação com o fato de se 
modular as decisões judiciais levando mesmo a um quase 
estímulo a descumprir-se o ordenamento jurídico, a 
descumprir-se a Constituição Federal, apostando-se na 
morosidade da justiça e na circunstância de, somente tempos 
após – e a lei em exame é de 2005, mas há leis anteriores -, vir 
o Supremo a pronunciar-se a respeito. 
Entendo que, principalmente em casos flagrantes, como é o 
presente, (ADI nº. 3.660-2/MS. Rel. Min. Gilmar Mendes. 
Tribunal Pleno. Julgado em 13.03.2008. Publicado no Diário de 
Justiça de 09.05.2008.), de conflito da norma com a 
Constituição Federal, não cabe a modulação. Deve ela ser 
reservada a situações especiais, situações de repercussão 
maior no campo social.” 

 
 Segue-se neste sentido o voto do Ministro Joaquim Barbosa que, logo 
após ditas estas palavras pelo Min. Marco Aurélio, assim se manifestou: 
 

“Vou reformular o meu voto para acompanhar o Ministro Marco 
Aurélio. Essa é a minha posição sobre essa questão de 
prospectividade das decisões, temos que ter cuidado para não 
banalizar isso, sempre que haja interesses coorporativos, 
individuais. Não faz sentido.” 
Marco Aurélio:  
“Senão, daqui a pouco, passará a ser regra a fixação de 
eficácia ex nunc.” 
 

                                                 
152 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 3.660-2/MS . Rel. Min. Gilmar Mendes. Tribunal 
Pleno. Julgado em 13.03.2008. Publicado no Diário de Justiça de 09.05.2008. 
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 Apesar desta observação por parte dos Ministros seus votos ficaram 

vencidos e a modulação foi aplicada nos termos do voto do relator que previa a 

incidência dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade a partir da EC 

45/04 tendo por justificativa a insegurança jurídica que sobrevinha juntamente 

com a declaração com efeitos ex tunc. 

 

 3.2.10. Casos de prescrição e decadência de normas  tributárias 

 

 As ações RE nº 556.664-1/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes153; RE nº 

559.882-9/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes154; RE nº 560.626-1/RS. Rel. Min. 

Gilmar Mendes155; RE 559.943/RS. Rel. Min. Cármen Lúcia156, pretendiam a 

declaração de constitucionalidade de dispositivos de leis de status ordinário 

que tratavam da prescrição e decadência das contribuições sociais, em 

desacordo com as normas gerais de direito tributário. O Tribunal conheceu dos 

recursos e negou-lhes provimento reafirmando a declaração de 

inconstitucionalidade dos dispositivos de lei ordinária, porém com restrição dos 

efeitos da declaração para impedir a restituição das contribuições pagas sem 

que haja pedido de restituição ajuizado até a data do julgamento. Sendo 

declarada a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei nº. 8.212/1991157, 

e do parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 por se 

mostrarem incompatíveis com o art.146, III, “b”, CF/88. Foi identificada a 

inconstitucionalidade formal entre os dispositivos. 

 

“[...] o Plenário do Supremo reconheceu a repercussão geral da 
questão constitucional suscitada nos presentes recursos, qual 
seja a possibilidade do uso de lei ordinária para regular matéria 
concernente à prescrição ou decadência do crédito tributário, 
seja para instituir hipóteses de suspensão do prazo, seja para 

                                                 
153 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº 556.664-1/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes. Tribunal 
Pleno. Julgado em 12.06.2008. Publicado no Diário de justiça de 14.11.2008. 
154 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº 559.882-9/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes. Tribunal 
Pleno. Julgado em 12.06.2008. Publicado no Diário de Justiça de 14.11.2008. 
155 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº 560.626-1/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes. Tribunal 
Pleno. Julgado em 12.06.2008. Publicado no Diário de Justiça de 05.12.2008 
156 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 559.943/RS. Rel. Min. Cármen Lúcia. Tribunal Pleno. 
Julgado em 12.06.2008. Publicado no Diário de Justiça de 26.09.2008. 
157 Aprofundamento acerca do julgamento e suas repercussões podem ser encontrados em 
RAGHIANT NETO, Ary. A declaração de inconstitucionalidade dos arts 45 e  46 da lei 
8.212/1991 e a modulação dos efeitos dessa decisão pelo STF : breves considerações. 
Revista de processo, v. 34, n. 167, p. 317-324, jan. 2009. 
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dilatar seu prazo.”158 
 

Entende a jurisprudência da Corte159 estar reservada à lei complementar 

regular a prescrição e decadência de normas tributárias. No caso foi requerido 

a modulação de efeitos em favor do Estado sobre os recolhimento já ocorridos, 

tendo em vista evitar ações de repetição de indébito por parte dos 

contribuintes. 

 

No tocante à fundamentação para a aplicação da modulação de efeitos 

da decisão, observa-se que esta se baseou na repercussão que a decisão 

poderia alcançar, bem como numa possível insegurança jurídica que poderia 

inserir-se a partir das inúmeras ações de repetição de indébito que seriam 

impetradas perante o Judiciário. É como consta no voto vencedor do Ministro 

Gilmar Mendes: 

 

“Estou acolhendo parcialmente o pedido de modulação de 
efeitos tendo em vista a repercurssão e a insegurança jurídica 
que se pode ter na hipótese; mas estou tentando delimitar esse 
quadro de modo a afastar a possibilidade de repetição de 
indébito de valores recolhidos nestas condições, com exceção 
das ações propostas antes da conclusão do julgamento. 
Neste sentido, eu diria que o Fisco está impedido, fora dos 
prazos de decadência e prescrição previstos no CTN, de exigir 
as contribuições da seguridade social. No entanto, os valores já 
recolhidos nestas condições, seja administrativamente, seja por 
execução fiscal, não devem ser devolvidos ao contribuinte, 
salvo se ajuizada a ação antes da conclusão do presente 
julgamento.  
Em outras palavras, são legítimos os recolhimentos efetuados 
nos prazos previstos nos arts. 45 e 46 e não impugnados antes 
da conclusão deste julgamento.  
Portanto, reitero o voto pelo desprovimento do recurso 
extraordinário, declarando a inconstitucionalidade do parágrafo 
único do art. 5º do Decreto-Lei nº. 1.5698 e dos arts. 45 e 46 da 
Lei nº. 8.212, porém com a modulação dos efeitos, ex nunc, 
apenas em relação às eventuais repetições de indébito 
ajuizadas após a presente data, a data do julgamento.” 

 

                                                 
158 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº 559.882-9/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes. Tribunal 
Pleno. Julgado em 12.06.2008. Publicado no Diário de Justiça de 14.11.2008. Cf. voto de 
Gilmar Mendes. 
159 Precedentes encontrados: RE nº. 456.750/SC, Rel. Min. Eros Grau; RE nº. 534.856/PR, Rel. 
Min. Eros Grau; RE nº. 540.704/RS, Rel. Min. Marco Aurélio; RE nº. 548.785/RS, Rel. Min. 
Eros Grau; RE nº. 552.710/SC, Rel. Min. Marco Aurélio; RE nº. 552.757/RS, Rel. Min. Carlos 
Britto; RE nº. 552.824/PR, Re. Min. Eros Grau; RE nº. 559.991/SC, Rel. Min. Celso de Mello. 
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Sendo este voto seguido pela maioria da Corte, ficando contra, o Senhor 

Ministro Marco Aurélio, que assim se manifestou: 

 

 “Não vejo com bons olhos, Presidente, a modulação em caso 
que acaba por diminuir a eficácia da Constituição Federal. A 
modulação quando, em última análise, há o prejuízo para os 
contribuintes, já exasperados com a carga tributária e, também 
o locupletamento do Estado. Por isso, peço vênia para, na 
espécie, votar contra a modulação, com a devida vênia, repito, 
dos colegas que entendem de forma diversa.”160 

 

Ficando por fim assentada a seguinte decisão: 

 

Decisão: “O Tribunal, por maioria, deliberou aplicar efeitos ex 
nunc à decisão, esclarecendo que a modulação aplica-se tão-
somente em relação a eventuais repetições de indébitos 
ajuizadas após a decisão assentada na sessão do dia 
11.06.2008, não abrangendo, portanto, os questionamentos e 
os processos já em curso, nos termos do voto do relator.” 
Trecho do Acórdão do RE 566.664. 

 

 3.2.11. Caso da criação da Universidade do Estado d e Minas Gerais 

e de Montes Claros como entidades autárquicas. Reco nhecimento de 

instituições de ensino.  

 

A ADI nº. 2.501-5/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa161, tinha por objetivo a 

declaração de inconstitucionalidade de norma estadual que realizou 

credenciamento e reconhecimento de instituições de ensino superior no estado 

de Minas Gerais. Foi observada a inconstitucionalidade formal e material dos 

dispositivos art. 81 e 82 do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais 

em ofensa ao artigo 22, XXIX da Constituição Federal. A decisão foi prolatada 

com efeitos ex nunc a valer a partir da publicação da sentença, tendo em vista 

proteger as relações jurídicas já firmadas.  

 

“EMENTA: Ação direta de inconstitucionlidade. Art. 81 e 82 do 
ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais. Instituições 

                                                 
160 Cf. o voto do Min. Marco Aurélio no RE nº. 566.664. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 
nº. 566.664. Rel Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgado em 12.06.2008. Publicado no 
Diário de Justiça de 14.11.2008. 
161 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 2.501-5/MG . Rel. Min. Joaquim Barbosa. Tribunal 
Pleno. Julgado em 04.09.2008. Publicado no Diário de Justiça de 19.12.2008. 
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de Ensino Superior criadas pelo estado e mantidas pela 
iniciativa privada. Supervisão pedagógica do conselho estadual 
de educação. Alcance. Ofensa ao artigo 22, XXIV da 
Constituição Federal Inconstitucionalidade. Emenda 
constitucional estadual 70/2005. Alteração substancial. Não 
caracterização. Ação direta julgada procedente. Modulação dos 
efeitos.”162 

 

Os fundamentos para aplicação da modulação neste caso encontram-se 

no excepcional interesse social, uma vez que sendo a declaração de 

inconstitucionalidade de efeitos ex tunc, todos os atos praticados seriam 

anulados, o que importaria dizer que os diplomas expedidos e as certificações 

concedidas estariam invalidadas, causando grave prejuízo a milhares de 

pessoas. Como se observa no trecho da decisão: 

 

 “Tendo em vista o excepcional interesse social, consistente no 
fato de que milhares de estudantes frequentaram e freqüentam 
os cursos oferecidos pelas instituições superiores mantidas 
pela iniciativa privado no Estado de Minas Gerais, é deferida a 
modulação dos efeitos da decisão (art.27 da lei 9.868/99), a fim 
de que sejam considerados válidos os atos (diplomas, 
certificados, certidões, etc.) praticados pelas instituições 
superiores atingidas por essa decisão, até a presente data, 
sem prejuízo do ulterior exercício, pelo Ministério da Educação, 
de suas atribuições legais em relação a essas instituições 
superiores. [...] Invade a competência da União para legislar 
sobre diretrizes e bases da educação a norma estadual que, 
ainda que de forma indireta, subtrai do Ministério da Educação 
a competência para autorizar, reconhecer e credenciar cursos 
em instituições superiores privadas. (...) Tendo em vista o 
excepcional interesse social, consistente no fato de que 
milhares de estudantes freqüentaram e freqüentam cursos 
oferecidos pelas instituições superiores mantidas pela iniciativa 
privada no Estado de Minas Gerais, é deferida a modulação 
dos efeitos da decisão (art. 27 da lei 9.868/1999), a fim de que 
sejam considerados válidos os atos (diplomas, certificados, 
certidões etc.) praticados pelas instituições superiores de 
ensino atingidas por essa decisão, até a presente data, sem 
prejuízo do ulterior exercício, pelo Ministério da Educação, de 
suas atribuições legais em relação a essas instituições 
superiores.”163  

 

 

 
                                                 
162 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 2.501-5/MG . Rel. Min. Joaquim Barbosa. Tribunal 
Pleno, julgado em 04.09.2008. Publicado no Diário de Justiça de 19.12.2008. 
163 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 2.501-5/MG . Rel. Min. Joaquim Barbosa. Tribunal 
Pleno. Julgado em 04.09.2008. Publicado no Diário de Justiça de 19.12.2008. 
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3.2.12. Caso da vinculação e equiparação da remuner ação de 

policiais civis e militares à remuneração de delega do. 

 

 O objeto da ADI nº 4.009-0/SC. Rel. Min. Eros Grau164, trata da 

possibilidade de vinculação ou equiparação de remunerações de servidores 

públicos estaduais integrados em carreiras distintas165. No caso, da vinculação 

ou equiparação de vencimentos das espécies remuneratórias dos policiais civis 

e militares à dos delegados. Neste caso observou-se a violação do disposto 

nos artigos 37, inciso XIII; 61, §1º, inciso II, alínea “a” e artigo 63, inciso I, todos 

da Constituição do Federal de 1988. 

 
“Atrelar a remuneração de uns servidores públicos à de outros, 
de forma que a majoração dos vencimentos do grupo 
paradigma consubstancie aumento direto dos valores da 
remuneração do grupo vinculado, isso é expressamente 
vedado pela Constituição do Brasil. [...] Os preceitos da 
legislação estadual que instituem a equiparação e vinculação 
de remuneração afrontam a Constituição do Brasil.  
Observo, contudo, que alguns dos preceitos atacados estão em 
vigência desde 1992. Dos efeitos ex tunc da declaração 
resultariam prejuízos e insegurança jurídica. Proponho a 
modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, 
nos termos do disposto no artigo 27 da Lei nº. 9.868/99, de 
modo que a decisão tenha eficácia ex nunc a partir da 
publicação ao acórdão.”166 
 

 A modulação de efeitos se justificou na segurança jurídica, para que os 

servidores não tivessem de devolver o que receberam a mais. 

 
“[...] estamos a fixar que a eficácia será ex nunc, portanto, a 
partir do julgamento de hoje, tendo em vista a possibilidade de 
que se discutisse a necessidade de repetição de indébito, 
porque essa é uma questão que também devemos deixar 
assente.”167 

 

                                                 
164 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº 4.009-0/SC . Rel. Min. Eros Grau. Tribunal Pleno. 
Julgado em 04.02.2009. Publicado no Diário de Justiça de 29.05.2009.  
165 “O objeto da ADI nº 4.001 está contido no da ADI nº. 4.009. Os autos das ações diretas 
encontram-se apensados. Assim, aplicam-se à ADI 4.001 as razões de decidir referentes à ADI 
4009.”  
166 Cf. voto Min. Gilmar Mendes. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº 4.009-0/SC . Rel. 
Min. Eros Grau. Tribunal Pleno. Julgado em 04.02.2009. Publicado no Diário de Justiça de 
29.05.2009. 
167 Cf. voto Min. Gilmar Mendes. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº 4.009-0/SC . Rel. 
Min. Eros Grau. Tribunal Pleno. Julgado em 04.02.2009. Publicado no Diário de Justiça de 
29.05.2009. 
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3.2.13. Caso da aplicação de regras especiais de ap osentadoria 

para os policiais civis do Estado do Paraná.  

 

A ADI nº. 2.904-5/PR. Rel. Min. Menezes Direito168, tinha por objeto o art. 

1º da Lei Complementar nº. 93, de 15 de julho de 2002, que deu nova redação 

aos incisos I, alíneas “a” e “b”, II e III do art. 176 da lei Complementar nº. 14/82 

ambas do Estado do Paraná, firmando regras especiais para a aposentadoria 

dos policiais civis daquele Estado. 

 

Neste caso, por serem originárias de projeto de lei de iniciativa 

exclusivamente parlamentar, os dispositivos padeceriam de vício insanável de 

inconstitucionalidade formal, pois de acordo com o art. 61, §1º, II, “c” da 

Constituição Federal, são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo 

as leis que disponham sobre aposentadoria dos servidores. 

 

Houve pedido expresso da modulação de efeitos: 

 

“O Procurador-Geral da República opinou, às folhas 62 a 66, 
pela declaração de inconstitucionalidade da norma por vício 
formal, ressaltando, não obstante, a necessidade de aplicação 
do art. 27 da Lei nº. 9.868/99 para atribuir efeitos ex nunc à 
decisão de inconstitucionalidade.”169 
 
“Às folhas 170 a 172, novamente manifestou-se o amicus 
curiae (SINDIPOL), pleiteando preferência no julgamento, a 
improcedência do pedido de declaração da 
inconstitucionalidade e a aplicação eventual do art. 27 da Lei 
nº. 9.868/99.”170 

 
A fundamentação para a aplicação da modulação de efeitos pode ser 

obsevada no voto vencedor do Ministro Relator Menezes Direito: 

 

 “Inequívoca, portanto, a inconstitucionalidade da norma. 

                                                 
168 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 2.904-5/PR . Rel. Min. Menezes Direito. Tribunal 
Pleno. Julgado em 15.04.2009. Publicado no Diário de Justiça de 25.09.2009. 
169 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Trecho do Relatório. ADI nº. 2.904-5/PR . Rel. Min. 
Menezes Direito. Tribunal Pleno. Julgado em 15.04.2009. Publicado no Diário de Justiça de 
25.09.2009. 
170 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Trecho do Relatório. ADI nº. 2.904-5/PR . Rel. Min. 
Menezes Direito. Tribunal Pleno. Julgado em 15.04.2009. Diário de Justiça de 25.09.2009. 
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Parece-me, contudo, prudente aplicar o art. 27 da Lei nº. 
9.868/99 ao caso, como sugere o Procurador-Geral da 
República e requerem a Assembléia Legislativa e o amicus 
curiae.” 
 

A fundamentação para a incidência da modulação de efeitos 

encontrasse no fato de que, naquele momento, os policiais que se 

aposentaram com a regra especial, que previa 05 (cinco) anos a menos no 

tempo de serviço, caso fossem reintegrados, teriam no momento da 

reintegração ao cargo completado o tempo de serviço. Como se depreende do 

voto do Relator: 

 
“Nas circunstâncias do caso, chama a atenção o fato de que 
muitos, provavelmente a maior parte dos servidores que 
tivessem permanecido na atividade, preencheriam, hoje, 
passados mais estes 06 (seis) anos, todos os requisitos 
constitucionais para a aposentadoria integral. Isso geraria um 
transtorno indevido em área crítica de segurança pública, o que 
não é recomendável quando a lei enseja solução consentânea 
com o melhor interesse público.Na ponderação das 
circunstâncias da causa, julgo procedente a ação direta de 
inconstitucionaldiade e atribuo, na forma do art. 27 da Lei nº. 
9.868/99, efeitos ex nunc, da data desta sessão de 
julgamento.” 

 
 

Mais uma vez acompanhado do voto contrário do ministro Marco Aurélio 

que, de pronto, se pronuncia: 

 

“Agora peço vênia a Sua Excelência para me ater ao processo 
tal como colocado, ou seja, como objetivo. Não parto para 
dirimir situações subjetivas, concretas, que, por ventura, 
tenham sido alcançadas pela norma que declaramos, nesta 
assentada – ou vamos declarar -, inconstitucional. 
Resisto sempre, Presidente, à modulação da decisão do 
Supremo quando ele conclui pelo conflito de certa lei com o 
texto constitucional. Por que o faço? Porque adoto o princípio 
segundo o qual toda lei editada à margem da Carta da 
República é írrita e, portanto, não tem como mitigar a eficácia 
da Constituição Federal. 
Além desse aspecto, há outro: o viés estimulante. A partir do 
momento em que o Supremo não declara – como deve, sob a 
minha óptica, fazê-lo – inconstitucional uma lei, desde o 
nascedouro, estimula as casas legislativas do Brasil a editarem 
leis à margem da Carta Federal, para que, com a passagem do 
tempo, existam as “situações constituídas” – porque não são 
devidamente constituídas – e que posteriormente sejam 
endossadas, muito embora no campo indireto, pelo Supremo, 
presente a modulação. 
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Por isso, tenho sempre sustentado no Plenário – sempre o fiz e 
esperava inclusive pronunciar-me quanto à 
inconstitucionalidade do artigo 27 da Lei nº. 9.868/99 – que não 
cabe no caso – sob pena de mitigação da Lei Maior da 
República, que a todos submete – a modulação dos efeitos da 
decisão, como se, até aqui, a Constituição Federal não tivesse 
vigorado.” 

 

Questionado pelo ministro Carlos de Britto, o Ministro Relator do caso 

Menezes Direito, buscou esclarecer seu voto, quanto à fundamentação e 

justificativa para o uso do art. 27 da Lei nº. 9.868/99 neste caso: 

 

“O Senhor Ministro Carlos Btirro – Senhor Presidente, eu tenho 
uma pergunta a fazer ao Eminente Relator. 
A modulção de efeitos, no caso a significar a eficácia da nossa 
decisão agora tomada para o futuro, foi proposta pela 
Procuradoria-Geral da República e pelo amicus curiae. Eu não 
entendi bem a justificativa de Vossa Excelência ao aderir à 
proposta da modulação. Gostaria que Vossa Excelência 
repetisse. 
O Senhor Ministro Menezes Direito (Relator): 
O que eu fundamentei, e foi uma fundamentação apresentada 
pela Procuradoria-Gerla da República e também pelo amicus 
curiae, é que muitos já estão aposentados e, nessa altura, 
decorridos mais de seis anos, já estariam aposentados com 
aposentadoria integral. 
Então, nessas circunstâncias, como a Corte tem admitido a 
aplicação do efeito ex nunc a partir do julgamento, se nós não 
déssemos esse efeito, iríamos criar uma circunstância 
extremamente constrangedora e, ao meu ver, injusta com 
relação a todos aqueles que já efetivamente se aposentaram. 
Essa situação tem toda semelhança com casos que nós 
julgamos aqui na Corte também com a aplicação do artigo 
27.”171 

 

Dessa forma, a fundamentação para a aplicação da modulação 

encontra-se no voto do Ministro Relator que foi seguido pela maioria com 

exceção do Ministro Marco Aurélio que teve seu voto supra transcrito. Nas 

palavras do Ministro Menezes Direito:  

 

"É inconstitucional, por afronta ao art. 61, §1º, II, c, da 
Constituição, o art. 176 da Lei Complementar/PR 14/82, com a 
redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar/PR 93/02, de 
iniciativa parlamentar, que dispôs sobre regras especiais de 
aposentadoria do policial civil. Aplicação ao caso do art. 27 da 

                                                 
171 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 2.904 . Rel. Min. Menezes Direito. Tribunal Pleno. 
Julgado em 15.04.09. Publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) de 25.09.09. 
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Lei nº 9.868/99 para dar eficácia ex-nunc à declaração de 
inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Complementar/PR 93/02, 
de modo a preservar a situação jurídica de todos os servidores 
aposentados até a data da sessão deste julgamento”172.  

 

                                                 
172 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 2.904 . Rel. Min. Menezes Direito. Tribunal Pleno. 
Julgado em 15.04.09. Publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) de 25.09.09. 
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4. TENTATIVA DE EXTRAÇÃO DE UM PERFIL DECISÓRIO DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL QUANDO DECIDE PELA MODULAÇÃO 

 

4.1. Considerações iniciais 

 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se pode 

demonstrar, vem se utilizando da prerrogativa regulamentada através do art. 27 

da Lei 9.868/99, qual seja, a de flexibilizar os efeitos de suas decisões de 

inconstitucionalidade quando se observar atender à razões de segurança 

jurídica ou ao excepcional interesse social. Cabe observar a forma de aplicação 

dessa ferramenta decisória no sentido de se compreender melhor o 

funcionamento do Tribunal, objetivo desse estudo, partindo do princípio de que 

a jurisprudência como fonte do direito deve ser cada vez mais estudada, 

revisitada, de maneira que esta ande de mãos dadas com os objetivos 

democráticos da própria Constituição. 

 

Através da exposição dos dados coletados a partir da leitura dos 

acórdãos selecionados, intenta-se trazer à luz e esclarecer o perfil de 

comportamento da Corte no que diz respeito à aplicação da regra prevista no 

art. 27 da Lei nº. 9.868/99. A análise dos fundamentos das decisões 

selecionadas visam compreender e, se possível, traçar um perfil do método de 

decisão da Corte, a forma como o Tribunal conclui pela modulação de efeitos. 

Busca-se identificar os tipos de decisões aplicadas a partir da edição da Lei 

9.869/99, se há e quais seriam as temáticas recorrentes no uso da modulação 

de efeitos, as possíveis tendências de decisão; observar se as fundamentações 

da Corte correspondem à afirmação de que a aplicação da modulação de 

efeitos não corresponde a uma escolha meramente arbitrária dos Ministros, o 

que poderia configurar um exercício de política judiciária; bem como, ao 

levantar os fundamentos que justificam a aplicação da modulação nos casos 

encontrados buscar-se-á esclarecer, se possível, o sentido dado às expressões 

“segurança jurídica” e “excepcional interesse social” no entendimento da Corte, 

requisitos firmados na norma e de observação e configuração necessária à 

incidência legítima desta. 
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4.2. Sobre o modus operandi  do Tribunal, a estrutura e os tipos de 

decisão com modulação de efeitos. 

 

Observa-se inicialmente que, a partir da Lei nº. 9.868/99 regulamentou-

se um amplo leque de possibilidades de decisão quando em sede de 

declaração de inconstitucionalidade cabendo à Corte administrar os efeitos 

temporais de suas decisões imprimindo alguns tipos de declaração com efeitos 

diversos da regra geral. Logo, as declarações de inconstitucionalidade podem 

ser dadas com efeitos retroativos, fruto da aplicação da regra geral do princípio 

da nulidade onde a norma é considerada nula desde a sua concepção, com a 

chamada eficácia ex tunc, bem como, e além desta, como descreve o Ministro 

Gilmar Mendes em voto proferido no julgamento dos ED-ADI nº. 2.791. Julgado 

em 22.04.2009: 

 
“Nos termos do art. 27 da Lei nº. 9.868/99, o STF poderá 

proferir, em tese, uma das seguintes decisões: 
I. Declarar a inconstitucionalidade apenas a partir do trânsito em 
julgado da decisão (declaração de inconstitucionalidade ex 
nunc), com ou sem repristinação da lei anterior; 

II. Declarar a inconstitucionalidade com a suspensão dos efeitos 
por algum tempo a ser fixado na sentença (declaração de 
inconstitucionalidade com efeito pro futuro), com ou sem 
repristinação da lei anterior; 

III. Declarar a inconstitucionalidade sem a pronuncia de nulidade, 
permitindo que se opere a suspensão de aplicação da lei e dos 
processos em curso até que o legislador, dentro do prazo 
razoável venha a se manifestar sobre a situação 
inconstitucional (declaração de inconstitucionalidade sem a 
pronúncia da nulidade = restrição de efeitos); e, eventualmente,  

IV. Declarar a inconstitucionalidade dotada de efeito retroativo 
com a preservação de determinadas situações.173” 

 
No que toca ao aspecto da aplicabilidade da modulação de efeitos, 

pode-se afirmar que esta se verifica compatível tanto com o controle difuso e 

concreto174 quando no abstrato.  

 

Apesar da quantidade de casos analisados, permanece a dificuldade em 

                                                 
173 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ED-ADI nº. 2.791 , Rel. Ministro Gilmar Mendes; Relator 
para o acórdão Ministro Menezes Direito. Tribunal Pleno. Julgado em 22.04.2009. Publicado no 
Diário de Justiça de 04.09.2009. 
174 FERREIRA, Carlos Wagner Dias, “Modulação dos efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade no controle difuso” . In: Revista da Escola de Magistratura Federal da 
5ª Região. Recife: TRF 5ª Região, v. 1, p. 155-178, nº 12. mar. 2007. 
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compreender o modus operandi da Corte, a falta de clareza nos argumento 

quando nestes impõe-se a aplicação da modulação foi observada na maioria 

dos julgados. Mas ainda assim, puderam ser identificadas algumas 

características intrínsecas aos julgamentos que resultam na aplicação da regra 

do art. 27, como se descreve a seguir. 

 

Observou-se em relação ao formato da decisão que estas seguem um 

modelo bifásico de julgamento e argumentação. Inicialmente trata-se do caráter 

substancial da ação, (da declaração ou não da inconstitucionalidade ou 

constitucionalidade ou do provimento ou improvimento do recurso sobre 

análise) para posteriormente passar-se à análise e votação quanto aos efeitos 

do acórdão. Neste modus operandi não permanecem vinculados os votos de 

um momento e de outro.  Sendo assim, os votos contra a declaração de 

inconstitucionalidade ou improvimento do recurso podem se tornar votos a 

favor no tocante à modulação de efeitos.175 

 

“Eu mesmo não me pronunciei sobre isso antes porque 
entendo ser um modelo bifásico . Primeiro, nos pronunciamos 
sobre a questão constitucional e, em seguida, sobre essa 
questão da modulação de efeitos[...]”176 

 
Em outro julgamento encontra-se: 

 
“[...] houve o caso da progressão de regime em que tivemos, 
de forma notável, esse modelo bifásico. A votação foi por seis 
votos a cinco, mas, posteriormente, creio, houve praticamente 
unanimidade em relação à fixação dos efeitos prospectivos, 
também por absoluta necessidade, para que não fôssemos, aí, 
resolver inclusive quanto à responsabilidade civil do Estado. As 
pessoas ficaram além do tempo devido na prisão, em suma.”177 

 
“O que há é uma clara inconstitucionalidade. [...] Resta, 
portanto, examinar-se a questão da modulação dos efeitos 

                                                 
175 Exemplo disto encontra-se no julgamento do HC nº. 82.959/SP, onde na discussão sobre a 
inconstitucionalidade não houve unanimidade, já no tocante à modulação sim. SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. HC nº. 82.959-7/SP. Rel. Min. Marco Aurélio. Tribunal Pleno. Julgado 
em 23.02.2006. Publicado no Diário de Justiça de 01.09.2006 
176 Cf. Debate entre os Ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio no RE nº 556.664-1/RS. 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº 556.664-1/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes. Tribunal 
Pleno. Julgado em 12.06.2008. Diário de justiça de 14.11.2008; 
177 Voto do Ministro Gilmar Mendes na ADI nº 4.009-0/SC. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
ADI nº 4.009-0/SC . Rel. Min. Eros Grau. Tribunal Pleno. Julgado em 04.02.2009. Diário de 
Justiça de 29.05.2009. 
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desta declaração de inconstitucionalidade.178 
[...] 
Reservo para me pronunciar sobre a questão relativa à 
modulação de efeitos quando o tema se colocar.179 

 
Neste mesmo sentido, em julgamento distinto, observa-se nas palavras 

do Min. Sepúlveda Pertence o modelo bifásico de atuação do Supremo nas 

decisões de inconstitucionalidade: 

 
“Esse o quadro, com todas a vênias, conheço do recurso, mas 
lhe nego provimento. Conforme venha a ser a decisão de 
mérito, reservo-me para eventuais considerações acerca do 
âmbito de eficácia do julgado.”180 

 

Ou seja, neste caso, ele foi o primeiro a votar pelo não provimento do 

recurso181, independentemente do resultado sobre o mérito, deixou para 

pronunciar-se sobre os efeitos em momento posterior. Uma vez que, caso não 

fosse acompanhado pelos demais ministros quanto ao mérito, ainda poderia 

participar contrabalançando os efeitos da decisão que declara a 

inconstitucionalidade. 

 

No que toca à estrutura da decisão salienta-se que o entendimento da 

Corte sobre a norma estabelecida através do art.27 da Lei nº. 9.868/99 é que 

esta determina que o caso será avaliado e debatido através de um árduo 

exercício de ponderação de princípios.182 

 
“Configurado eventual conflito entre o princípio da nulidade e o 
princípio da segurança jurídica, que, entre nós, tem status 
constitucional, a solução da questão há de ser, igualmente, 
levada a efeito em um processo de complexa 
ponderação .[...] Essa necessidade de ponderação entre o 
princípio da nulidade da lei inconstitucional e o princípio da 

                                                 
178 Cf. Voto do Min. Menezes Direito na ADI nº. 3.819/MG. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
ADI nº. 3.819 . Rel. Min. Eros Grau. Tribunal Pleno. Julgado em 24.10.07. Publicado no Diário 
de Justiça Eletrônico (DJE) de 28.03.08. 
179 CF. Voto do Min. Gilmar Mendes na ADI nº. 3.819/MG. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
ADI nº. 3.819 . Rel. Min. Eros Grau. Tribunal Pleno. Julgado em 24.10.07. Publicado no Diário 
de Justiça Eletrônico (DJE) de 28.03.08. 
180 CF. Voto do Min. Sepúlveda pertence no RE 197.917. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 
nº. 197.917-8/SP. Rel. Min. Maurício Corrêa. Julgado em 06.06.2002. Tribunal Pleno. Publicado 
no Diário de Justiça de 07.05.2004. 
181 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº. 197.917-8/SP. Rel. Min. Maurício Corrêa. Julgado 
em 06.06.2002. Tribunal Pleno. Publicado no Diário de Justiça de 07.05.2004. 
182 Tal como aparece descrita pelo Ministro Gilmar Mendes nas seguintes ações: ADI nº. 2.240, 
HC nº. 82.959, RE nº. 556.664, RE nº 560.626, RE nº. 559.882.  
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segurança jurídica constitui o leitmotiv para o desenvolvimento 
de técnicas alternativas de decisão no controle de 
constitucionalidade. 183” 
 

Uma das hipóteses lançadas neste trabalho era de que a modificação do 

entendimento tradicional da doutrina184, e consequentemente da 

jurisprudência185, sobre os efeitos que devem recair nas declarações de 

inconstitucionalidade a partir da regulamentação do instituto da modulação, 

inserido para ser utilizado em situações excepcionais, onde a regra da nulidade 

não pudesse recair com seus efeitos retroativos, encarregaria o Supremo 

Tribunal Federal de demonstrar com clareza seu caráter de exceção que a 

norma indica para sua aplicação. Exigindo-se assim, uma fundamentação mais 

aprofundada dos Ministros na confecção dos acórdãos, que justifique, a 

relativização da regra da nulidade com a consequente flexibilização dos efeitos 

das decisões. 

 

“Assim, a não-aplicação do princípio da nulidade não se há de 
basear em consideração de política judiciária, mas em 
fundamento constitucional próprio . 
Vê-se, pois, que terá significado especial o princípio da 
proporcionalidade, especialmente a proporcionalidade em 
sentido estrito, como instrumento de aferição da justeza da 
declaração de inconstitucionalidade (com efeito de nulidade), 
tendo em vista o confronto entre os interesses afetados pela lei 
inconstitucional e aqueles que seriam eventualmente 
sacrificados em conseqüência da declaração de 
inconstitucionalidade.”186 

 

Apesar de tais afirmações por parte da Corte, tal hipótese não se 

confirmou. A fundamentação intrinsecamente constitucional para a modulação 

de efeitos não se demonstra. Aparentemente, não há um compromisso da 

Corte em explicitar este aspecto nas suas decisões. Os debates giram em 
                                                 
183 Cf. Voto-vista do Min. Gilmar Mendes na ADI nº. 2.240. 
184 Cf. a doutrina de MENDES, Gilmar Ferreira. A Nulidade da lei inconstitucional e seus 
efeitos : Considerações Sobre a Decisão do Supremo Tribunal Federal Proferida no RE n.º 
122.202. Revista da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios, nº 3, jan/jun, 1994 e Estudos Jurídicos, Universidade do Vale dos Sinos, jan/abr, 
1995, nº 72. 
185 Cf. RE 93.356, Rel. Leitão de Abreu, RTJ 97/1.369 e Rp 1.077, Rel. Moreira Alves, RTJ 
101/503. Nestes casos evidencia-se o entendimento da Corte de que a decisão sobre 
inconstitucionalidade tem caráter declaratório (e não constitutivo), ou seja, possui eficácia ex 
tunc, ao invés de ex nunc. 
186 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ED-ADI nº. 2.791 , Rel. Ministro Gilmar Mendes, Relator 
para o acórdão Min. Menezes Direito. Tribunal Pleno. Julgado em 22.04.2009. Publicado no 
Diário de Justiça em 04.09.2009. 
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torno das repercussões, das inconveniências, dos riscos ao Estado e dos 

possíveis prejuízos à segurança jurídica, que caso a caso ganha contornos 

diversos, sem uma conceituação clara. 

 

Apesar da dificuldade de encontrar o fundamento meramente legal para 

a aplicação da flexibilização de efeitos, observou-se na análise dos debates 

que permanece o princípio da nulidade como regra geral. Sendo assim, não 

sendo levantada a necessidade de modulação, a declaração de 

inconstitucionalidade será ex tunc, eivando de nulidade a norma desde o início 

de sua vigência. Porém, a simples suscitação não é suficiente para aplicação 

da flexibilização de efeitos. 

“Como se sabe, o princípio da nulidade continua a ser a 
regra. O afastamento de sua incidência dependerá de um 
severo juízo de ponderação que, tendo em vista a análise 
fundada no princípio da proporcionalidade, faça prevalecer a 
idéia de segurança jurídica ou outro princípio 
constitucionalmente relevante, manifestado sob a forma de 
interesse social relevante.187 

 

O caráter meramente judicial da incidência da modulação de efeitos em 

contraponto ao que poderia ser entendido como um ato discricionário do 

Supremo Tribunal aparece em certos julgados. A Corte argumenta que ao 

aplicar o instituto da modulação não realiza um juízo de conveniência, no 

sentido de política judiciária, ao contrário, os ministros defendem que sua 

conduta consiste em verdadeira imposição constitucional, uma vez que a Carta 

Magna impõe a tutela de outros valores e não somente do princípio da nulidade 

das normas inconstitucionais188 bem como a segurança jurídica e o interesse 

social consubstanciados na Lei nº. 9.868/99. 

 

Sabe-se que a análise acerca da inconstitucionalidade pode recair sobre 

a norma no sentido formal, pois toda norma deve seguir o processo 

constitucionalmente firmado para sua produção, como no sentido material, 

                                                 
187 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ED-ADI nº. 2.791 , Rel. Ministro Gilmar Mendes, Relator 
para o acórdão Min. Menezes Direito. Tribunal Pleno. Julgado em 22.04.2009. Publicado no 
Diário de Justiça em 04.09.2009. 
188 Tal entendimento encontra-se evidente principalmente, nos votos do ministro Gilmar 
Mendes, nos quais o argumento aparece melhor sintetizado. Cf. ADI nº. 3.819/MG ; ADI nº.  
2.240/BA .  
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quando é analisado o conteúdo da norma, se este encontra-se de acordo com 

a Constituição. Foi constatado uma quantidade maior de aplicação da 

flexibilização nos casos em que a declaração de inconstitucionalidade dizia 

respeito ao conteúdo da norma.  

 
4.3. As temáticas recorrentes na incidência da modu lação 

 
A análise da jurisprudência recolhida permitiu observar, a partir do 

critério da recorrência, que há uma tendência no comportamento da Corte em 

modular os efeitos de suas decisões quando versam sobre determinados 

temas. Observou-se que existem temáticas mais afetas a sofrer uma análise 

mais acurada por parte do Tribunal, donde os debates buscam fortalecer o uso 

da norma que permite a flexibilização dos efeitos. 

 

Inicialmente, dentro da análise das decisões recolhidas pode-se 

observar a recorrência de flexibilização dos efeitos das declarações de 

inconstitucionalidade nas ações que diziam respeito às normas que versam 

sobre a organização da Administração Pública. Observou-se uma tendência 

pela preservação da eficácia dos atos já consolidados bem como pela criação 

de prazo tendo em vista promover a adaptação dos órgãos da Administração à 

declaração de inconstitucionalidade. 

 

Pelo que se pode extrair dos debates entre os Ministros em vários 

desses casos, a atribuição de efeitos ex tunc seriam causadores de grandes 

prejuízos à ordem pública, capazes inclusive de comprometer a ordem 

administrativa ou interromper serviços públicos. Tal como ficou verificado, por 

exemplo, nas justificativas da modulação nos RE 197.917/SP e RE nº. 266.994-

6/SP onde assentou-se a modulação na proteção do princípio da segurança 

jurídica e no interesse público na continuidade do estado. 

 

“8. Efeitos. Princípio da segurança jurídica. Situação 
excepcional em que a declaração de nulidade, com seus 
normais efeitos ex tunc, resultaria grave ameaça a todo o 
sistema legislativo vigente. Prevalência do interesse público 
para assegurar, em caráter de exceção, efeitos pro futuro à 
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declaração incidental de inconstitucionalidade.”189 
 

 
Em casos assim, em que se trata de normas referentes à organização 

da Administração pública, observa-se a modulação como uma ferramenta 

importante para impedir a paralisação de serviços públicos, bem como a 

criação do caos administrativo. Porém, vale ressaltar que a repetição de casos 

onde a inconstitucionalidade do ato ou norma era flagrante, demonstra uma 

possível postura de má-fé por parte daqueles que editaram tais atos e normas. 

Pois uma vez que é obrigatória a observação na edição de todo e qualquer ato 

ou norma de sua compatibilidade com a Constituição Federal, o que se pode 

depreender da complacência advinda de decisões sem efeitos retroativos é 

uma tendência dos órgãos públicos e do legislativo a manter uma postura 

desatenta quando se trata de realizar um efetivo controle preventivo da 

constitucionalidade de seus atos. Uma vez que mesmo editando uma norma 

flagrantemente inconstitucional, esta ainda pode ter seus efeitos mantidos pela 

decisão do Tribunal. 

 

Recorde-se aqui os vários casos de criação de municípios em diversos 

estados da federação, (Casos de criação irregular de municípios: ADI nº. 2.240-

7/BA; ADI nº. 3.316-6/MT; ADI nº. 3.489-8/SC; ADI nº. 3.689-1/PA; RE nº. 

611.261/SE.) Ao que parece, mesmo sabendo que a instituição do novo 

município baseia-se em procedimento inconstitucional, materializa-se o 

mesmo, como se já aguardasse pelo reconhecimento e manutenção do 

município, uma vez que a Corte demonstrou em reiteradas decisões sua 

posição de manter nesses casos a “segurança jurídica”. Quando declara a 

inconstitucionalidade, o faz sem pronúncia de nulidade ou abre prazo para que 

o Legislativo cuide de “consertar” o procedimento flagrante inconstitucional, 

convalidando o ato que criou o município.  

 

Sabe-se que a criação de novos municípios gera um imenso gasto para 

os cofres públicos, para a criação de toda a máquina executiva e legislativa 

municipal, contratação de pessoal, compra de material, construção ou reforma 

                                                 
189 Cf. RE 197.917-8 SP. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº. 197.917-8/SP. Rel. Min. 
Maurício Corrêa. Tribunal Pleno. Julgado em 06.06.2002. Diário de Justiça de 07.05.2004. 
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de prédios para a instalação de secretarias, câmaras e prefeituras e 

obviamente, a criação de novos cargos públicos, nova folha de pagamentos, 

novas eleições. Tratam-se de casos onde a inconstitucionalidade era previsível, 

e em que era possível ao responsável do ato saber de tal condição. 

 

Ao manter o entendimento reiteradas vezes de que, nesses casos, em 

nome da segurança jurídica deve-se manter o município e convalidar a 

irregularidade da sua situação gera-se um estímulo negativo por parte do 

Tribunal à prática de atos inconstitucionais, um contra senso marcado pela 

tolerância recorrente à violação da norma. Assim, preservando os efeitos, gera-

se um estímulo ao descuido no controle preventivo por parte dos legisladores, 

pois sabe-se que, na pior das hipóteses, se a norma que criou o município for 

declarada inconstitucional, seus efeitos ainda podem ser preservados. 

 

O olhar desconfiado à geração dessa penumbra de contra senso, ou 

atitude deliberadamente intencional de editar normas ou gerar atos jurídicos 

inconstitucionais, confiando na convalidação por parte do Tribunal, foi 

levantada por alguns Ministros e pode ser observada em votos vencidos de 

alguns dos casos aqui analisados. Por exemplo, o caso do provimento e 

investidura irregular de servidores públicos no cargo de defensor público, o 

Ministro Antônio César Peluso em seu voto atenta para este fato e se manifesta 

no sentido de impedir a criação de precedente que em suas palavras: 

“justificará aos Estados, aos Municípios e à União criar normas 

inconstitucionais, deliberadamente, na justa expectativa de que o Tribunal, 

amanhã ou depois, lhes permita a sobrevivência!” 190. Em outras ocasiões tais 

como no caso da administração das custas judiciais pelo Poder Executivo191, e 

do horário de foro estabelecido por portaria192, o então Ministro Marco Aurélio 

                                                 
190 Cf. voto de Antônio César Peluso na ADI nº. 3.819-2/MG. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
ADI nº. 3.819-2/MG . Rel. Min. Eros Grau. Tribunal Pleno. Julgado em 24.10.2007, publicado no 
Diário de Justiça de 28.03.2008. 
191 Caso da criação de conta única para depósitos judiciais e extrajudiciais a ser administrada 
pelo Poder Executivo estadual: ADI nº. 3.458-8/GO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 
3.458-8/GO. Rel. Min. Eros Grau. Tribunal Pleno, julgado em 21.02.2008, publicado no Diário 
de Justiça de 16.05.2008. 
192 Caso do horário de trabalho dos servidores do judiciário estabelecido através de portaria: 
ADI nº. 2.907-0/AM. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 2.907-0/AM . Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski. Tribunal Pleno. Julgado em 04.06.2008. Publicado no Diário de Justiça de 
29.08.2008. 
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se manifestou também nesse sentido.  

 

“Agora peço vênia a Sua Excelência para me ater ao processo 
tal como colocado, ou seja, como objetivo. Não parto para 
dirimir situações subjetivas, concretas, que, por ventura, 
tenham sido alcançadas pela norma que declaramos, nesta 
assentada – ou vamos declarar -, inconstitucional. Resisto 
sempre, Presidente, à modulação da decisão do Supremo 
quando ele conclui pelo conflito de certa lei com o texto 
constitucional. Por que o faço? Porque adoto o princípio 
segundo o qual toda lei editada à margem da Carta da 
República é írrita e, portanto, não tem como mitigar a eficácia 
da Constituição Federal. Além desse aspecto, há outro: o viés 
estimulante . A partir do momento em que o Supremo não 
declara – como deve, sob a minha óptica, fazê-lo – 
inconstitucional uma lei, desde o nascedouro, estimula as 
casas legislativas do Brasil a editarem leis à margem da Carta 
Federal, para que, com a passagem do tempo, existam as 
“situações constituídas” – porque não são devidamente 
constituídas – e que posteriormente sejam endossadas, muito 
embora no campo indireto, pelo Supremo, presente a 
modulação. Por isso, tenho sempre sustentado no Plenário – 
sempre o fiz e esperava inclusive pronunciar-me quanto à 
inconstitucionalidade do artigo 27 da Lei nº. 9.868/99 – que não 
cabe no caso – sob pena de mitigação da Lei Maior da 
República, que a todos submete – a modulação dos efeitos da 
decisão, como se, até aqui, a Constituição Federal não tivesse 
vigorado.”193  

 

O Ministro Marco Aurélio vê com reservas a aplicação da modulação de 

efeitos, tendo se manifestado no sentido de negá-la por observar que este 

afastamento da regra da nulidade das normas inconstitucionais é um 

instrumento que deve ser usado com cautela, uma vez que é papel do Tribunal 

defender a Constituição e não os atos inconstitucionais.  

 

Dentre as decisões recolhidas pode-se observar também alguns casos 

que tratam de ações que visam a declaração de inconstitucionalidade de 

normas tributárias. Chama-se a atenção para os casos de prescrição e 

decadência de normas tributárias: RE nº 556.664-1/RS, RE nº 559.882-9/RS e 

RE nº 560.626-1/RS e Caso da partilha de ICMS com exclusão completa de 

Município: RE nº. 401.953-1/RJ;  

                                                 
193 Voto do Ministro Marco Aurélio na ADI nº. 2.904-5/PR. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
ADI nº. 2.904-5/PR . Rel. Min. Menezes Direito. Tribunal Pleno. Julgado em 15.04.2009. 
Publicado no Diário de Justiça de 25.09.2009. 
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 Embora em menor quantidade com relação aos que tratam da 

inconstitucionalidade de normas relativas à Administração Pública, uma 

possível recorrência do tema poderia indicar uma tendência preocupante em 

relação ao perfil de comportamento da Corte: o uso da modulação de efeitos 

nas declarações de inconstitucionalidade de normas que tratem da exigência 

de tributos impediria a possibilidade de pedido de repetição de indébito 

daqueles tributos criados e exigidos por meio de lei inconstitucional. Assim o 

erário receberia indevidamente e não teria a obrigação de devolver estes 

valores. 

 

 A exemplo dos casos de prescrição e decadência das normas 

tributárias194, onde o Supremo Tribunal determinou a declaração de 

inconstitucionalidade de dispositivos que tratavam dos prazos para prescrição e 

decadência sobre a cobrança de contribuições previdenciárias, ficou assentado 

o entendimento de que, inicialmente as contribuições sociais tem caráter de 

tributo e que portanto o prazo de prescrição ou decadência de sua cobrança 

deve corresponder às normas constantes no CTN.195 A decisão teve seu 

alcance estendido a todos. Àqueles que não haviam pago o tributo bem como 

àqueles que haviam pago o tributo fundamentado em norma inconstitucional e 

que, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc ficaram 

impedidos de pedir pela repetição do indébito, como se depreende do voto 

vencedor do Ministro Gilmar Mendes, Relator no caso: 

 
“reitero o voto pelo desprovimento do recurso extraordinário, 
declarando a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5º 
do Decreto-Lei nº. 1.5698 e dos arts. 45 e 46 da Lei nº. 8.212, 
porém com a modulação dos efeitos, ex nunc, apenas em 

                                                 
194 Casos de prescrição e decadência de normas tributárias: RE nº 556.664-1/RS. Rel. Min. 
Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgado em 12.06.2008. Publicado no Diário de justiça de 
14.11.2008; RE nº 559.882-9/RS . Rel. Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgado em 
12.06.2008. Publicado no Diário de Justiça de 14.11.2008; RE nº 560.626-1/RS. Rel. Min. 
Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgado em 12.06.2008. Publicado no Diário de Justiça de 
05.12.2008. 
195 “EMENTA: I. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. RESERVA DE LEI 
COMPLEMENTAR. Às normas relativas à prescrição e à decadência tributárias têm natureza 
de normas gerais de Direito Tributário. [...]III. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS 
CONTRIBUIÇÕES. As contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e se 
submetem ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição. Interpretação do art. 149 da 
CF de 1988. Precedentes.  
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relação às eventuais repetições de indébito ajuizadas após a 
presente data, a data do julgamento.”196 

 
 Foi adotada a modulação neste caso para impedir que aqueles que 

pagaram o tributo quando não cabia mais sua exigência, ficassem impedidos 

de pedir a devolução dos valores pagos. Justificou-se a aplicação da 

modulação na repercussão, na insegurança jurídica que recairia sobre o 

Estado e no fato de ter sido pedido na tribuna pelo advogado durante sua 

sustentação oral. Diante do pedido, assim se pronunciou o Ministro Relator do 

caso: 

 
“Estou acolhendo parcialmente o pedido de modulação de 
efeitos, tendo em vista a repercussão e a insegurança 
jurídica  que se pode ter na hipótese; mas estou tentando 
delimitar esse quadro de modo a afastar a possibilidade de 
repetição de indébito de valores recolhidos nessas 
condições , com exceção das ações propostas antes da 
conclusão do julgamento.  
Neste sentido, eu diria que o Fisco está impedido, fora dos 
prazos de decadência e prescrição previsto no CTN, de exigir 
as contribuições da seguridade social. No entanto, os valores 
já recolhidos nestas condições, seja administrativa mente, 
seja por execução fiscal, não devem ser devolvidos ao 
contribuinte , salvo se ajuizada a ação antes da conclusão do 
presente julgamento. 
Em outras palavras, são legítimos os recolhimentos efetuados 
nos prazos previstos nos arts. 45 e 46 e não impugnados antes 
da conclusão deste julgamento.”197 

 
 Observa-se também que parte do Tribunal adota postura diferente, 

entendendo que há desigualdade na relação entre o cidadão e o Estado como 

percebe-se nas palavras do Ministro Marco Aurélio: “reconheço sempre que o 

embate Estado/contribuinte é de envergadura maior e até mesmo 

desequilibrado”198. Mais adiante reconhece os prejuízos desta decisão com 

modulação para os contribuintes e complementa em seu voto: 

 

“Senhor Presidente, o Colegiado conhece meu ponto de vista 
sobre o instituto da modulação de efeitos, especialmente em 

                                                 
196 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº 556.664-1/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes. Tribunal 
Pleno. Julgado em 12.06.2008. Publicado no Diário de justiça de 14.11.2008; 
197 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº 556.664-1/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes. Tribunal 
Pleno. Julgado em 12.06.2008. Publicado no Diário de justiça de 14.11.2008; 
198 Cf. Voto do Ministro Marco Aurélio no RE nº 556.664-1/RS. SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. RE nº 556.664-1/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgado em 
12.06.2008. Publicado no Diário de justiça de 14.11.2008; 
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processos subjetivos. 
Entendo que não cabe uma mitigação do ato judicial em termos 
de guarda da Constituição a ponto de se afastar do próprio 
sistema procedimentos por ele contemplados. 
A matéria versada não é nova e o primeiro pronunciamento do 
Tribunal quanto à necessidade de Lei Complementar ocorreu 
em 1992. Este Plenário, sem voto discrepante, assentou, na 
dicção do relator, ministro Carlos Velloso, a indispensável 
observância do instrumento – lei complementar – para 
alcançar-se a disciplina da prescrição e da decadência. Assim, 
repito – e aqui não se pode cogitar de surpresa para quem quer 
que seja, muito menos para o Estado -, decidiu o Pleno no 
Recurso Extraordinário nº. 138.284 em 1º de julho de 1992.  
[...] Assentou o Tribunal neste julgamento, expressamente em 
1992, daí não poder se cogitar de insegurança jurídica [como 
justificou o Min. Gilmar Mendes em seu voto], pois a questão 
da prescrição e da decadência já estava pacificada àquela 
época, em 1992.  
Indago: podemos cogitar de contexto a autorizar a modulação? 
A meu ver, não. E decidimos, há pouco – que aqui os ventos 
beneficiam o Estado e no caso a que me refiro [de 1992] o 
pleito se mostrou dos contribuintes -, em situação mais 
favorável à modulação, e ela foi rechaçada, quando 
examinamos a questão da alíquota zero e do imposto sobre os 
Produtos Industrializados. O Tribunal, nessa oportunidade – e 
buscavam os contribuintes a modulação de efeitos da decisão -
, apontou que não haveria como se cogitar de insegurança 
jurídica porque os pronunciamentos anteriores, estes sim a 
favor dos contribuintes beneficiários do pleito da modulação, 
não teriam transitado em julgado. 
Ora, Presidente, neste caso concreto, em que a jurisprudência 
do Supremo, desde 1969, sempre foi no sentido de se ter como 
indispensável o trato da matéria mediante Lei Complementar, 
não há premissa que leve o Tribunal a quase sinalizar no 
sentido de que vale a pena editar normas inconstitucionais 
porque, posteriormente, ante a morosidade da Justiça, se 
acaba chegando a um meio termo que, em ultima análise, em 
vez de homenagear a Constituição, de torná-la realmente 
observada por todos, amada por todos, passa a mitigá-la, 
solapá-la, feri-la praticamente de morte. 
De mais a mais, os contribuintes que recolheram 
indevidamente o tributo não terão o prazo de dez anos para a 
ação de repetição de indébito! Disporão de cinco anos, o que já 
afasta gama enorme de contribuintes que teriam direito à 
devolução do que satisfeito à margem da ordem jurídica, 
considerada toda sorte de medidas coercitivas do próprio 
Estado.  
Não vejo com bons olhos, Presidente, a modulação em caso 
que acaba por diminuir a eficácia da Constituição Federal. A 
modulação quando, em última análise, há prejuízo para os 
contribuintes, já exasperados com a carga tributária e, também 
locupletamento do Estado. 
Por isso, peço vênia para, na espécie, votar contra a 
modulação, com a devida vênia, repito, dos colegas que 
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entendem de forma diversa.”199 
 

 O uso da prerrogativa da modulação de efeitos pelo Supremo Tribunal 

Federal encontra nas ações que tem por tema a exigência de tributos seu 

momento de maior tensão. No caso comentado o que ocorreu de fato foi a 

produção de um contra senso. Ao observar os efeitos da decisão sob a ótica do 

contribuinte, aquele que não cumpriu a norma, que não pagou o tributo, não 

será executado. Já aquele que fez o pagamento, no fiel cumprimento da 

determinação legal, ou que o fez mediante processo de execução fiscal, perde 

o direito de pedir a restituição. Trazendo agora a ótica para o legislador, 

acentua-se a percepção de um verdadeiro estímulo negativo, uma vez que 

quando editada lei que exige tributo, tem-se a chance de, sendo declarada 

inconstitucional a norma, não haver a obrigação de devolução dos valores 

arrecadados indevidamente pelo Estado, acarretando em verdadeiro 

enriquecimento injusto. Violando assim, a segurança jurídica e a 

inafastabilidade da jurisdição que restaria aos cidadãos. 

  

 Ainda trabalhando através do critério da recorrência, pode-se observar 

também que dentre os casos trazidos à análise, em 02 (dois) deles a 

flexibilização da decisão de inconstitucionalidade da norma restringia direitos e 

garantias fundamentais. Foi o caso do julgamento do HC sobre os crimes 

hediondos200, onde a norma utilizada como parâmetro para o controle trata do 

direito fundamental à individualização da pena, corporificada no Art. 5, XLVI da 

Constituição Federal e o caso da prescrição e decadência de normas 

tributárias201. Observa-se nesses dois casos que a flexibilização de efeitos 

suscita questão de máxima importância: a proteção aos direitos individuais e 

fundamentais não é barreira para a manutenção de efeitos contrários à 

Constituição. O Tribunal suprimiu nesses casos o direito fundamental de ampla 

                                                 
199 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº 556.664-1/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes. Tribunal 
Pleno. Julgado em 12.06.2008. Publicado no Diário de justiça de 14.11.2008; 
200 Caso da aplicação da progressão de regime em condenação por crime hediondo: HC nº. 
82.959-7/SP. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC nº. 82.959-7/SP. Rel. Min. Marco Aurélio. 
Tribunal Pleno. Julgado em 23.02.2006. Diário de Justiça de 01.09.2006. 
201  Casos de prescrição e decadência de normas tributárias: RE nº 556.664-1/RS. Rel. Min. 
Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgado em 12.06.2008. Diário de justiça de 14.11.2008; RE nº 
559.882-9/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgado em 12.06.2008. Diário de 
Justiça de 14.11.2008; RE nº 560.626-1/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgado 
em 12.06.2008. Diário de Justiça de 05.12.2008 
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defesa das pessoas não envolvidas ou não representadas diretamente no 

processo, se posicionando em contradição à norma constitucional que prevê a 

ampla defesa e o contraditório, firmada no Art. 5º, LV, da Constituição Federal. 

Segue a esta a violação ao princípio do juiz natural, conforme Art. 5º, XXXV, 

bem como fica potencialmente impedido o acesso à reparação junto ao Poder 

Judiciário de dano causado pelo direito lesionado uma vez que o ato 

inconstitucional fica preservado, situação conflitante com o princípio da 

inafastabilidade de jurisdição, segundo o Art. 5º, XXXV.  

 

Uma vez que as decisões do Supremo vinculam os demais órgãos do 

Judiciário, fica impedido do juiz conhecer uma ação de reparação, levando a 

extinção desta sem o exame de mérito, violando assim o princípio da 

inafastabilidade de jurisdição. 

 

No primeiro caso citado, (Caso da aplicação da progressão de regime 

em condenação por crime hediondo: HC nº. 82.959-7/SP. Rel. Min. Marco 

Aurélio. Tribunal Pleno. Julgado em 23.02.2006. Diário de Justiça de 

01.09.2006), o Supremo, ao rever sua jurisprudência, (em verdade trata o caso 

como evolução jurisprudencial), declara inconstitucional o dispositivo art. 2º, 

§1º, da Lei nº. 8.072/90 por se apresentar em conflito com o art. 5º, XLVI da 

Constituição Federal que prevê a individualização da pena. Assim, em nova 

inteligência do princípio da individualização da pena, em evolução 

jurisprudencial, assenta a declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum 

do dispositivo de lei que previa o cumprimento da pena privativa de liberdade 

integralmente em regime fechado. Foi dada à decisão efeitos ex nunc, 

permitindo a aplicação da progressão de regime às penas ainda em execução, 

excluindo-se às já extintas, afastando assim, a responsabilidade civil do Estado 

naqueles casos, pelo excesso de casos nas quais a lei (agora inconstitucional) 

foi aplicada. 

 

Observe-se que, aquele que cumpriu a pena integral em regime fechado, 

como previa a norma específica declarada inconstitucional, mantém o direito de 

poder entrar em juízo para pedir uma possível reparação. É inegável o direito 

de pedir em juízo. Sendo também a responsabilidade civil objetiva do Estado 
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por seus atos em geral (art. 37, §6º) e pelo excesso na execução penal em 

particular (art. 5º, LXXV) tem status constitucional. Já a decisão sobre uma 

possível reparação é dada na análise do caso concreto levantado em juízo por 

parte do condenado que se sinta lesado.  

 

Porém, observa-se que o STF, utilizando-se da decisão sobre este 

Habeas Corpus, no qual se pleiteava somente o direito daquele preso à 

progressão imediata do regime integralmente fechado para outro, decidir 

concomitantemente pela impossibilidade de indenização, para o impetrante e 

também para todos que estejam vivenciando caso semelhante. Retirando, 

dessa maneira, de todos os condenados por crime hedindo e que cumprem ou 

cumpriram pena em regime integralmente fechado, o direito de pedir em juízo 

qualquer reparação, mesmo no reconhecimento da inconstitucionalidade da 

norma que assim previa a execução penal nesses casos. 

 

Nos casos que tratavam dos prazos prescricionais e decadenciais das 

contribuições sociais202 a Corte declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 

e 46 da Lei nº. 8.112/1991 e do parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº. 

1.569/1977, deliberando o Tribunal, por maioria, aplicando efeitos ex nunc à 

decisão e esclarecendo que a modulação aplica-se tão-somente em relação a 

eventuais repetições de indébitos ajuizadas após a decisão assentada na 

sessão do dia 11.06.2008 (data do julgamento das ações), não abrangendo os 

questionamentos já em curso.  

 

E nesses termos, o Tribunal declarou a inconstitucionalidade de normas 

que alargavam os prazos de exigência das contribuições. Sendo assim, aquele 

contribuinte que aceitou a cobrança no prazo declarado inconstitucional possui 

o direito de pedir em juízo a repetição do indébito, assim como tem o direito a 

ser ressarcido nos valores pagos indevidamente (art. 165, I do CTN). Porém 

diante dos termos da decisão com efeitos ex nunc e com clara restrição 

                                                 
202 Casos de prescrição e decadência de normas tributárias: RE nº 556.664-1/RS. Rel. Min. 
Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgado em 12.06.2008. Diário de justiça de 14.11.2008; RE nº 
559.882-9/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgado em 12.06.2008. Diário de 
Justiça de 14.11.2008; RE nº 560.626-1/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgado 
em 12.06.2008. Diário de Justiça de 05.12.2008. 
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àqueles que ainda não haviam entrado com o pedido de repetição de indébito, 

o Supremo Tribunal atuou restingindo o direito individual inafastável de pedir 

em juízo, restando prejudicado o cidadão.  

 

Nesses dois casos, viu-se o Supremo Tribunal decidir de maneira a 

proteger os interesses do Estado, retirando inclusive a possibilidade de 

contestação perante o Poder judiciário, deixando de mãos atadas o cidadão 

comum que tem um direito violado e não pode sequer pleitear em juízo a sua 

reparação. 

 

A utilização da modulação de efeitos com vistas a restringir direitos 

individuais afasta o cumprimento da vontade da norma constitucional que prevê 

a proteção ao indivíduo contra o poder excessivo do Estado.  

 

4.4. Tentativa de extração do significado das expre ssões 

“segurança jurídica” e “excepcional interesse socia l” quando da 

aplicação do art. 27 da Lei nº. 9.868/99.  

 

Sabe-se que o artigo 27 da Lei nº. 9.868/99 determina que sua aplicação 

se dará quando “razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse 

social” justificarem a não aplicação da regra da nulidade nas declarações de 

inconstitucionalidade. Portanto, o presente estudo, busca na jurisprudência 

onde foi aplicada a modulação de efeitos, compreender o que o Supremo 

Tribunal Federal entende por segurança jurídica e excepcional interesse social. 

 

Pela própria natureza dos processos de controle abstrato203, se faz 

necessário a melhor compreensão possível do significado dessas expressões. 

 

“Para a adequada aplicabilidade do art. 27, há que se definir, 
tanto quanto possível, o sentido de segurança jurídica. 
Importante aspecto desse princípio consiste no conjunto de 

                                                 
203 “Natureza objetiva dos processos de controle abstrato de normas. Não identificação de réus 
ou de partes contrárias. Os eventuais requerentes atuam no interesse da preservação da 
segurança jurídica e não na defesa de um interesse próprio.” SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. ED-ADI 2.982. Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 02.08.06, 
publicado no Diário de Justiça de 22.09.06. 
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condições que tornam possível às pessoas ter previsibilidade, 
isto é, conhecimento antecipado e reflexivo das conseqüências 
diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade 
reconhecida. A segurança jurídica é vivenciada pelo indivíduo 
quando lhe são proporcionadas condições para saber, ou poder 
saber, quais são as normas vigentes, assim como condições de 
ter fundadas expectativas de que elas se cumpram. O valor 
representado pela segurança jurídica envolve, pelo menos 
duas dimensões: de um lado a certeza quanto à norma que 
regula os atos sociais; de, de outro, a expectativa ou confiança 
quanto à situação do indivíduo na sociedade.”204 
 

Para o Ministro Gilmar Mendes, sobre a aplicação da modulação dos 

efeitos “não se há de basear em consideração de política judiciária, mas em 

fundamento constitucional próprio”205. Sendo assim, ela não resulta de uma 

escolha, de um ato discricionário da Corte, pois sendo constatada e 

demonstrada como a decisão com efeitos retroativos plenos estaria violando o 

princípio da segurança jurídica ou um interesse social o Tribunal deveria limitar 

os efeitos daquela decisão. Imaginava-se que isto deveria ficar claro nos 

fundamentos e conceituações mesmos que contextuais aos critérios materiais 

para justificar a aplicação da norma. 

 

Porém, não se observou nos casos trazidos à análise, um interesse dos 

Ministros em destacar claramente ou expressamente, seja nos casos de 

análise abstrata da norma ou no julgamento de um caso concreto206, os 

conceitos de segurança jurídica ou excepcional interesse social que 

justificassem sua decisão pela flexibilização caso a caso. Quando citados, os 

conceitos foram tratados de maneira geral e ambígua.  

 

Na doutrina tradicional encontra-se: 

                                                 
204 ÁVILA, Ana Paula Oliveira. A modulação de efeitos temporais pelo STF no contro le de 
constitucionalidade: ponderação e regras de argumentação para a interpretação conforme a 
Constituição do artigo 27 da lei nº 9.868/99. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009. 
p. 147. 
205 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ED-ADI nº. 2.791 . Rel. Ministro Gilmar Mendes; Relator 
para o acórdão Ministro Menezes Direito. Tribunal Pleno. Julgado em 22.04.2009. Publicado no 
Diário de Justiça em 04.09.2009. 
206 “ [...] a declaração de inconstitucionalidade in concreto também se mostra passível de 
limitação de efeitos. A base constitucional de limitação de efeitos. [...] a declaração de 
incosntitucionalidade restrita revela-se abrangente do modelo de controle de 
constitucionalidade como um todo.”  Cf. voto vista Gilmar Mendes no RE nº. 197.917/SP. 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº. 197.917-8/SP. Rel. Min. Maurício Corrêa. Tribunal 
Pleno. Julgado em 06.06.2002. Diário de Justiça de 07.05.2004 
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“Nos termos da Constituição a segurança jurídica pode ser 
entendida num sentido amplo e num sentido estrito. No 
primeiro, ela assume o sentido geral de garantia, proteção, 
estabilidade de situação ou pessoa em vários campos, 
dependente do adjetivo que a qualifica. Em sentido estrito, a 
segurança jurídica consiste na garantia de estabilidade e de 
certeza dos negócios jurídicos, de sorte que as pessoas 
saibam de antemão que, uma vez envolvidas em determinada 
relação jurídica, esta se mantém estável, mesmo se modificar a 
base legal sob a qual se estabeleceu.”207 
 

Em geral, as ementas trazem apenas a citação do uso da segurança 

jurídica ou interesse social para aplicação de efeitos distintos da normal 

eficácia ex tunc: 

“Ementa: [...] 
8. Efeitos. Princípio da segurança jurídica. Situação 
excepcional em que a declaração de nulidade, com seus 
normais efeitos ex tunc, resultaria grave ameaça a todo o 
sistema legistalito vigente. Prevalência do interesse público 
para assegurar, em caráter de exceção, efeitos pro futuro à 
declaração incidental de inconstitucionalidade."208 

 

Na jurisprudência analisada encontrou-se que para o Supremo Tribunal 

Federal segurança jurídica é uma decorrência do próprio Estado de Direito, 

sendo um princípio de ordem constitucional, sua interpretação contextual se 

demonstra na leitura dos acórdãos.  

 

“A norma contida no art. 27 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro 
de 1999, tem caráter fundamentalmente interpretativo, desde 
que se entenda que os conceitos jurídicos indeterminados 
utilizados - segurança jurídica e excepcional interesse social - 
se revestem de base constitucional. No que diz respeito à 
segurança jurídica, parece não haver dúvida de que 
encontra expressão no próprio princípio do Estado d e 
Direito  consoante, amplamente aceito pela doutrina pátria e 
alienígena. Excepcional interesse social pode encontrar 
fundamento em diversas normas constitucionais. O que importa 
assinalar é que, consoante a interpretação aqui preconizada, o 
princípio da nulidade somente há de ser afastado se se puder 
demonstrar, com base numa ponderação concreta, que a 
declaração de inconstitucionalidade ortodoxa envolveria o 

                                                 
207 SILVA. José Afonso da. Constituição e segurança jurídica . p. 17. In: ROCHA, Cármen 
Lúcia Antunes (Coord.). Constituição e segurança jurídica: direito adquirido, ato jurídico perfeito 
e coisa julgada. Estudos em homenagem a José Paulo Sepúlveda Pertence. 2ª. Ed. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2009. p. 15-30. 
208 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº. 197.917-8/SP. Rel. Min. Maurício Corrêa. Tribunal 
Pleno. Julgado em 06.06.2002. Diário de Justiça de 07.05.2004 
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sacrifício da segurança jurídica ou de outro valor constitucional 
materializável sob a forma de interesse social.”209  

 

Nos casos em que se encontrou alguma discussão doutrinária ou 

conceitual acerca desses princípios, pode-se observar que o entendimento 

prevalecente acerca da segurança jurídica se embasa na doutrina210 de Almiro 

do Couto e Silva sobre a aplicação do princípio da segurança jurídica em direito 

comparado211 juntamente com a lição de Miguel Reale.212 

 

“5. O princípio da segurança jurídica não pode ser 
desconsiderado, sem embargo das ressalvas ao seu uso 
indiscriminado, o que assinalei no meu voto na ADI nº 3.685213. 
A respeito do princípio, tal como ao caso se aplica, faço 
referência ao voto do Ministro Gilmar Mendes no MS nº. 
24.268214. Ali encontro subsídios suficientes para afirmar essa 
aplicação. 
6. Em clássico estudo de Almiro Couto e Silva - COUTO E 
SILVA. Almiro do. Revista da procuradoria geral do estado, 
v.18, nº. 46, 1988, pags. 11-29 - leio o quanto segue: “a 
faculdade que tem o Poder Público de anular seus próprios 
atos tem limite não apenas nos direitos subjetivos regularmente 
gerados, mas também no interesse em proteger a boa fé e a 
confiança (Treue und Glauben) dos administrados”. 
[...] “Miguel Reale é o único dos nossos autores que analisa 
com profundidade o tema, no seu mencionado ‘Revogação e 
anulamento do ato administrativo’ em capítulo que tem por 
título ‘Nulidade e temporalidade’. Depois de salientar que ‘o 
tempo transcorrido pode gerar situações de fato equiparáveis a 
situações jurídicas, não obstante a nulidade que originalmente 
as comprometia’, diz ele que ‘é mister distinguir duas 
hipóteses: (a) a de convalidação sanatória do ato nulo e 
anulável. (b) a perda pela Administração do benefício da 
declaração unilateral de nulidade (lé bénéfice du préalable)’”. 
7. “Registre-se” – diz o Ministro Gilmar Mendes nesse voto – 
“que o tema é pedra angular do Estado de Direito, sob a forma 
de proteção à confiança. É o que destaca Karl Larenz, que tem 
na consecução da paz jurídica um elemento nuclear do Estado 

                                                 
209 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AgR-AI 474.708 . Rel Min. Gilmar Mendes. Decisão 
Monocrática. Julgado em 17.03.08, publicado no Diário de Justiça de 18.04.08. 
210 Doutrina que serviu de base para os votos do Min. Gilmar Mendes no MS nº. 22.357/DF e 
ADI nº. 2.240/BA; voto do Min. Eros Grau na ADI nº. 3.316/MS. 
211 COUTO E SILVA. Almiro do. Aplicação do princípio da segurança jurídica em dir eito 
comparado. Revista da procuradoria geral do estado, v.18, nº. 46, 1988, pags. 11-29. 
212 REALE, Miguel. Revogação e anulamento do ato administrativo , Ed. Forense, 2ª Edição, 
1980, p. 70-71. 
213 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº 3.685 . Rel. Min. Ellen Gracie. Tribunal Pleno. 
Julgado em 22.03.2006, publicado no Diário de Justiça de 10.08.2006. 
214 Vide também, quanto à estabilidade das relações jurídicas constituídas, agravos regimentais 
no RE nº. 348.864. Rel. Min. Eros Grau. DJ 11.03.2005. (referência constante no voto do Min. 
Eros Grau). 
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de Direito material e também vê como aspecto do princípio da 
segurança o da confiança: ‘O ordenamento jurídico protege a 
confiança suscitada pelo comportamento do outro e não tem 
mais remédio que protegê-la, porque poder confiar (...) é 
condição fundamental para uma pacífica vida coletiva e uma 
conduta de cooperação entre os homens e, portanto, da paz 
jurídica’ (Derecho Justo – Fundamentos de ética jurídica. Madri. 
Civitas, 1985, p. 91). O autor tedesco prossegue afirmando que 
o princípio da confiança tem um componente de ética jurídica, 
que se expressa no princípio da boa-fé. Diz: ‘Dito princípio 
consagra que uma confiança despertada de um modo 
imputável deve ser mantida quando efetivamente se creu nela. 
A suscitação da confiança é imputável, quando o que a suscita 
sabia ou tinha que saber que o outro ia confiar. Nesta medida é 
idêntico ao princípio da confiança. (...) Segundo opinião atual, 
[este princípio da boa-fé] se aplica nas relações jurídicas de 
direito público’ [Derecho Justo – Fundamento de ética jurídica. 
Madri, Civitas, 1985, p. 95 e 96]”.215 
 

 O Art. 27 da Lei nº. 9.868/99 estende a aplicação da modulação de 

efeitos aos casos que se enquadrem na proteção do excepcional interesse 

social. Dentre os casos em que a modulação se baseou no interesse social, foi 

ainda mais difícil extrair o entendimento do termo pelo Tribunal. Poucas 

decisões usam a expressão. Cita-se o caso da declaração de 

inconstitucionalidade da norma que trazia regras especiais para a 

aposentadoria dos policiais civis do Estado do Paraná, a ADI nº. 2.904/PR que 

foi modulada tendo em vista, segundo o voto vencedor do Min. Rel. Menezes 

Direito, fazer prevalecer o interesse público. 

 

 “a lei enseja solução consentânea com o melhor interesse 
público. Na ponderação das circunstâncias da causa, julgo 
procedente a ação direta de inconstitucionalidade e atribuo, na 
forma do art. 27da Lei nº. 9.868/99, efeitos ex nunc, da data 
desta sessão de julgamento.”216 

 

Dentre os casos analisados encontrou-se a fundamentação e justificativa 

para flexibilização dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade com base 

no excepcional interesse social no reconhecimento da Universidade de Minas 

Gerais, onde a declaração de inconstitucionalidade com seus efeitos normais 

                                                 
215 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 3.615-1/PB . Rel. Min. Ellen Gracie. Tribunal 
Pleno. Julgado em 30.08.2006. Diário de Justiça de 09.03.2007. Cf. Voto-vista do Min. Eros 
Grau.  
216 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 2.904-5/PR . Rel. Min. Menezes Direito. Tribunal 
Pleno, julgado em 15.04.2009 e publicado no Diário de Justiça de 25.09.2009. 
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ex tunc importaria dizer que os diplomas expedidos e as certificações 

concedidas estariam invalidadas, causando grave prejuízo a milhares de 

pessoas. Como se observa no trecho da decisão: 

 

“Invade a competência da União para legislar sobre diretrizes e 
bases da educação a norma estadual que, ainda que de forma 
indireta, subtrai do Ministério da Educação a competência para 
autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições 
superiores privadas. (...) Tendo em vista o excepcional 
interesse social, consistente no fato de que milhares de 
estudantes freqüentaram e freqüentam cursos oferecidos pelas 
instituições superiores mantidas pela iniciativa privada no 
Estado de Minas Gerais, é deferida a modulação dos efeitos da 
decisão (art. 27 da lei 9.868/1999), a fim de que sejam 
considerados válidos os atos (diplomas, certificados, certidões 
etc.) praticados pelas instituições superiores de ensino 
atingidas por essa decisão, até a presente data, sem prejuízo 
do ulterior exercício, pelo Ministério da Educação, de suas 
atribuições legais em relação a essas instituições 
superiores.”217  
 

 4.5. Os limites à incidência da modulação de efeit os  

 

Ressalta-se que a não aplicação do princípio da nulidade só ocorre 

quando fica demonstrado que a declaração de inconstitucionalidade incorre em 

danos à segurança jurídica ou a outro valor constitucional diretamente 

vinculado ao interesse social, ou que nele consubstancie-se. Sendo assim, 

observa-se que a própria legislação que regulamenta a possibilidade de 

flexibilização de efeitos, ao definir que o seu procedimento se dará mediante o 

quorum qualificado de dois terços dos membros componentes do Tribunal 

pleno em concordância de votos, garante uma restrição à aplicação da 

excepcional modulação de efeitos das decisões em sede de controle de 

constitucionalidade. Seria o caso de afirmar-se a impossibilidade de declaração 

com efeitos modulados por órgãos fracionários, uma vez que ficou adstrita à 

reserva de plenário218. Além disso, observa-se a necessidade de manifestação 

                                                 
217 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 2.501-5/MG . Rel. Min. Joaquim Barbosa. Tribunal 
Pleno. Julgado em 04.09.2008. Diário de Justiça de 19.12.2008. 
218 Neste sentido: "IPTU – Progressividade – Taxas – Pretendida modulação, no tempo, dos 
efeitos da declaração de inconstitucionalidade – Não-incidência, no caso em exame – 
Utilização dessa técnica no plano da fiscalização incidental – Necessária observância do 
postulado da reserva de Plenário  – Conseqüente incompetência dos órgãos fracionários do 
Tribunal (Turmas) – Embargos de declaração rejeitados." SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
ED-AgR-AI 417.014 . Rel. Min. Celso de Mello. Segunda Turma. Julgado em 18.12.06. 
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expressa sobre os efeitos, quando estes fogem à regra geral da nulidade.219 

 

Fora os parâmetros limitadores descritos na legislação, levanta-se outras 

hipóteses220. Inicialmente, a lógica jurídica nos infere a limitação da coisa 

julgada. Esta que pode ser entendida como decorrente do próprio princípio da 

segurança jurídica, pois é em nome da estabilidade das relações jurídicas que 

não se considera automaticamente inválida a coisa julgada quando se tem 

declarada, em sede de controle abstrato, a inconstitucionalidade da norma que 

lhe serviu de fundamento. A Constituição Federal inclusive protege a coisa 

julgada: "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 

coisa julgada" (art.5º, XXXVI CF/88). A desconstituição da coisa julgada se dá 

através de ação própria, neste sentido encontra-se na jurisprudência: 

 
“A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser 
desconstituída mediante ajuizamento de específica ação 
autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido 
proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, 
com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á 
diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior 
modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento 
em legislação que, em momento posterior, tenha sido 
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer 
em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização 
incidental de constitucionalidade. A decisão do Supremo 
Tribunal Federal que haja declarado inconstitucional 
determinado diploma legislativo em que se apóie o título 
judicial, ainda que impregnada de eficácia ex tunc, como 
sucede com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização 
concentrada (RTJ 87/758 – RTJ 164/506-509 – RTJ 201/765), 
detém-se ante a autoridade da coisa julgada, que tr aduz, 
nesse contexto, limite insuperável à força retroati va 
resultante dos pronunciamentos que emanam, in 
abstracto , da Suprema Corte.”  221. 

                                                                                                                                               
Publicado no Diário de Justiça de 16.02.07. No mesmo sentido:AI 467.843-4-AgR, Rel. Min. 
Celso de Mello, julgado em 21.02.06, publicado no Diário de Justiça de 01.02.08; AI 651.214-
AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 26.06.07, publicado no Diário de Justiça de 
24.08.07;AI-AgR 681.730/RJ, Rel. Celso de Mello, DJe de 13.12.2007 e AI-AgR 584.148/RJ, 
Rel. Celso de Mello, DJe de 18.09.2008. 
219 "A atribuição de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, dado o seu 
caráter excepcional, somente tem cabimento quando o tribunal manifesta-se expressamente 
sobre o tema, observando-se a exigência de quorum qualificado previsto em lei." SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. AgR-AI 457.766 . Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Primeira Turma. 
Julgado em 03.04.07. Publicado no Diário de Justiça de 11.05.07. 
220 Neste sentido, encontra-se a doutrina de FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Efeitos da 
declaração de inconstitucionalidade . Op. cit. p. 338-54. 
221 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº. 594.350/RS. Rel. Min. Celso de Mello. Tribunal 
Pleno. Julgado em 25.05.2010. Publicado no Diário de Justiça de 11.06.2010. Da mesma 
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Pode-se afirmar como outro limite à incidência da flexibilização de 

efeitos as situações em que se tenha norma penal envolvida, quando esta, 

declarada inconstitucional for mais benéfica do que aquela que virá, por via de 

repristinação, a ser aplicada. É a incidência do princípio da irretroatividade da 

lei penal mais prejudicial, assentado no art. 5º, inciso XL, da Constituição 

Federal222: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. 

 

Outro limite estaria fixado nas situações juridicamente já consolidadas, 

ou condicionadas pelos institutos da prescrição e decadência. Toma-se como 

exemplo a prescrição do direito para pedir a restituição de indébito tributário, 

pois, sabe-se, a declaração de inconstitucionalidade do tributo não enseja 

automática reabertura de prazo para entrada de ação com objetivo de alcançar 

a restituição dos valores pagos indevidamente. Ressalta-se que o Superior 

Tribunal de Justiça é o órgão designado com competência para analisar o 

termo inicial da contagem da prescrição no caso de ajuizar-se ação de 

repetição de indébito tributário, uma vez que o Supremo Tribunal Federal 

entende que "não tem caráter constitucional a discussão acerca do termo inicial 

para a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de 

repetição de indébito", devendo a questão ser definida, portanto, no Superior 

Tribunal de Justiça223.  

 
 Por fim há que se afirmar que a modulação de efeitos só incidie 

onde há um juízo de constitucionalidade/inconstitucionalidade. Portanto, a não 

recepção de norma pré-constitucional, por não implicar na declaração de sua 

inconstitucionalidade e sim na simples revogação, descaracteriza o 

pressuposto indispensável à utilização da técnica.224  

                                                                                                                                               
forma: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº. 594.892. Rel. Min. Celso de Mello. Decisão 
Monocrática. Julgado em 21.06.2010. Publicado no Diário de Justiça de 04.08.2010. 
222 FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade.  5.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2004. p. 349-51.  
223 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AgR-RE nº. 417.379 . Rel. Min. Ellen Gracie. Segunda 
Turma. Julgado em 28.09.2004. Publicado no Diário de Justiça de 22.10.2004. 
224 “Revela-se inaplicável, no entanto, a teoria da limitação temporal dos efeitos, se e quando o 
Supremo Tribunal Federal, ao julgar determinada causa, nesta formular juízo negativo de 
recepção, por entender que certa lei pré-constitucional mostra-se materialmente incompatível 
com normas constitucionais a ela supervenientes” SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AgR-AI 
nº. 582.280/RJ . Segunda Turma. Julgado em 12.09.2006. Publicado no Diário de Justiça de 
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 4.6. A possibilidade de modulação de efeitos via e mbargos de 

declaração.  

 

Considera-se importante observar o momento em que a modulação 

pode e deve ser requerida por aqueles que nela estão interessados. Viu-se que 

a estrutura da decisão se dá através de um modelo bifásico, onde inicialmente 

o Tribunal discute o mérito para depois passar a discutir a aplicação dos 

efeitos. Observa-se neste ponto o momento em que deve ser levantada a 

modulação de efeitos, se na peça inicial, ou na sustentação oral, ou até mesmo 

após decidida a questão via embargos de declaração. 

 

Apesar de a aplicação do art.27 da Lei nº. 9.868/99 ser o foco deste 

trabalho ressalta-se o disposto no art. 26225 da lei supracitada, que dispõe que 

as decisões em sede de ação direta de inconstitucionalidade são irrecorríveis, 

salvo pela possibilidade de interposição de embargos de declaração: 

 
Art. 26. A decisão que declara a constitucionalidade ou 

a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação 
direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a 
interposição de embargos declaratórios, não podendo, 
igualmente, ser objeto de ação rescisória. 

 
Segundo o Código de Processo Civil brasileiro: 

 
art. 535, Cabem embargos de declaração quando: 
 I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou 

contradição; 
 II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o 

juiz ou tribunal. 
 

Sendo assim, entende-se que, no âmbito do controle de 

constitucionalidade, a interpelação de embargos de declaração é cabível para 

demonstrar a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão 

do Supremo Tribunal Federal. Levanta-se neste ponto da pesquisa as 

observações sobre a possibilidade de utilizá-lo para fins de flexibilizar os efeitos 

de decisão de inconstitucionalidade já proferida. 

                                                                                                                                               
06.11.2006. 
225 Dispositivo objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2.154, Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, pendente de julgamento. 
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Segundo o já comentado art. 27 da Lei nº. 9.868/99, fica a cargo do STF 

no exercício do controle de constitucionalidade, o poder de limitar ou restringir 

os efeitos de suas declarações, relativizando a regra geral da eficácia ex tunc, 

flexibilizando seus efeitos quando apoiados por razões de segurança jurídica 

ou excepcional interesse social. Da análise jurisprudencial aqui intentada pôde-

se observar que a Corte tem utilizado a possibilidade de restrição de efeitos em 

caráter de exceção e sobre ela se pronunciando expressamente, não podendo 

portanto ser esta subtendida ou deduzida indiscriminadamente. Ao contrário, o 

que pode ser subtendido é que a declaração de inconstitucionalidade tem efeito 

ex tunc, e, se caso for de o Supremo entender que deve ser dado efeito ex 

nunc ou pro futuro, por ser dado em caráter de exceção deve este vir expresso 

na decisão. 

 
 "Embargos de declaração: pretensão incabível de incidência, 
no caso, do art. 27 da ADIn. Sobre a aplicação do art. 27 
da Lei 9868/99 – admitida por ora a sua constitucionalidade – 
não está o Tribunal compelido a manifestar-se em cada caso: 
se silenciou a respeito, entende-se que a declaração de 
inconstitucionalidade, como é regra geral, gera efeitos ex tunc, 
desde a vigência da lei inválida."226  

 

Na análise da jurisprudência intentada durante esta pesquisa com vistas 

a se compreender o modo com o qual o Supremo Tribunal Federal vem 

fazendo uso desta prerrogativa de modular os efeitos de suas decisões, 

observou-se curiosamente em diversos casos a tentativa de se flexibilizar os 

efeitos da decisão Corte através do pedido via embargos de declaração.  

 

A interposição deste recurso com vistas de obter tratamento diverso da 

regra geral aos efeitos foi objeto de discussão em certo número de casos, e 

desta análise, observou-se uma mudança significativa de posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal com relação ao acolhimento e deferimento desses 

pedidos. 

 

                                                 
226 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ED-ADI 2.996. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Tribunal 
Pleno. Julgado em 14.12.06. Publicado no Diário de Justiça de 16.03.07. 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AgR-RE nº. 417.379 . Rel. Min. Ellen Gracie. Segunda 
Turma. Julgado em 28.09.2004. Publicado no Diário de Justiça de 22.10.2004. 
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Inicialmente, o posicionamento da Corte era de negar inicialmente o 

acolhimento e consequentemente o provimento ao recurso de embargo que 

relatava omissão em relação aos efeitos da decisão. Entendiam os Ministros 

não haver omissão a ser solucionada. Assim ocorreu no julgamento da ED-ADI 

nº. 483/PR, em 22 de agosto de 2001, quando se alegou omissão em virtude 

do acórdão embargado não ter explicitado os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade do art.25 do ADCT paranaense. Nessa ocasião, 

rejeitaram-se, por unanimidade, os embargos declaratórios, sob o argumento 

da inexistência de omissão, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade 

produz, em regra, efeitos ex tunc, e somente admite exceção na forma do art. 

27 da Lei nº. 9.868/99227, que não teve aplicabilidade nesta ação. 

 

Posteriormente, em 10 de abril de 2003, no julgamento da ED-ADI nº. 

1.498/RS novamente se discutiu a admissibilidade de embargos de declaração 

para fixar que a declaração de inconstitucionalidade de lei estadual do Rio 

Grande do Sul, que versava sobre o regime de cartórios, teria eficácia a partir 

da decisão concessiva da cautelar. O Tribunal, por maioria de votos, desproveu 

os embargos, restando vencidos os Ministros Ilmar Galvão (Relator), Gilmar 

Mendes, Ellen Gracie, Nelson Jobim e Maurício Corrêa. Nesta ocasião, a Corte 

fixou o entendimento de que: 

 

 “[a] Inexistência de pleito de fixação de termo inicial diverso 
afasta a alegação de omissão relativamente ao acórdão, por 
meio do qual se concluiu pelo conflito do ato normativo 
autônomo abstrato com a Constituição Federal, fulminando-o 
desde a vigência”228 

 
Observa-se neste caso que, para o Tribunal, só comportaria omissão 

acerca da fixação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade se esta 

tivesse sido pleiteada pela parte interessada. Como não ocorrera, entenderam 

os ministros não haver omissão a ser suprida através dos embargos de 

declaração. 

 

                                                 
227 Cf. ED-ADI nº. 483/PR . Rel. Min. Ilmar Galvão. Tribunal Pleno. Julgado em 22.08.2001. 
Publicado no Diário de Justiça de 05.10.2001. 
228 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ED-ADI nº. 1.498/RS . Rel. Min. Marco Aurélio. Julgado 
em 10.04.2003. Publicado no Diário de Justiça de 05.12.2003. 
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Em outra ocasião, por ocasião do julgamento da ADI nº. 1.040, Rel. Min. 

Marco Aurélio229, quando o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 187 

da Lei Complementar nº. 75/93 foi interposto o recurso de embargos de 

declaração pedindo esclarecimentos do momento em que a norma “passaria a 

ser constitucional”. Neste caso, a estratégia de nada serviu, por se tratar de 

uma impossibilidade para a lógica jurídica, uma vez que fere claramente o 

princípio da presunção da constitucionalidade das leis. 

É o que se lê na ementa: 

 
 "Embargos de declaração. Ação direta de 
inconstitucionalidade. Art. 187 da Lei Complementar n. 75/93. 
Constitucionalidade. Embargos que traduzem, na verdade, 
pretensão de declaração de constitucionalidade da norma com 
efeitos ex nunc. Impossibilidade. Inversão do princípio da 
presunção de constitucionalidade das leis."230 

 
O Tribunal volta a discutir o cabimento do pedido de modulação via 

embargos de declaração no julgamento da ED-ADI nº 2.728/AM, reafirmando 

entendimento anterior destacou a Corte que:  

 
"Controle concentrado de constitucionalidade – Procedência da 
pecha de inconstitucional – Efeito – Termo inicial – Regra x 
exceção. A ordem natural das coisas direciona no sentido de 
ter-se como regra a retroação da eficácia do acórdão 
declaratório constitutivo negativo à data da integração da lei 
proclamada inconstitucional, no arcabouço normativo, correndo 
à conta da exceção a fixação de termo inicial distinto.  
 
Embargos declaratórios – Omissão – Fixação do termo inicial 
dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade – 
Retroatividade total. Inexistindo pleito de fixação de termo 
inicial diverso, não se pode alegar omissão relativ amente 
ao acórdão por meio do qual se concluiu pelo confli to do 
ato normativo autônomo abstrato com a Carta da 
República, fulminando-o desde a vigência ."231 

 
Desproveu, portanto, os embargos, por entender ausência de omissão, 

uma vez que não houve pleito de manifestação neste sentido. Reiterou este 

entendimento em situação mais recente, na ED-ADI nº 2.791/PR, Rel. Ministro 

                                                 
229 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 1.040 . Rel. Min. Ellen Gracie. Tribunal Pleno. 
Julgado em 11.11.2004. Publicado no Diário de Justiça de 01.04.2005. 
230 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ED-ADI nº. 1.040 . Rel. Min. Ellen Gracie. Tribunal Pleno. 
Julgado em 31.05.2006. Publicado no Diário de Justiça de 01.09.06. 
231 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI-ED nº 2.728/AM . Rel. Min. Marco Aurélio. Julgado 
em 19.10.2006. Publicado no Diário de Justiça de 05.10.2007. Grifos nossos. 
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Gilmar Mendes, ocasião em que a Corte, por maioria, veio a rejeitar novamente 

os embargos que pediam pela restrição de efeitos posteriormente à decisão de 

inconstitucionalidade. Restaram vencidos o Ministro Relator para o acórdão, 

Min. Menezes Direito, a Ministra Ellen Gracie, o Ministro Eros Grau e o Ministro 

Cezar Peluso. Ficando assim a decisão final: 

 
“[...] 1. A ausência, na ação direta de 

inconstitucionalidade, de pedido de restrição dos efeitos da 
declaração no tocante a determinados serventuários ou 
situações, afasta, especificamente no caso presente, a 
apontada omissão sobre o ponto. 

2. Embargos de declaração rejeitados, por maioria.”232 
 

 
Porém, observa-se uma mudança significativa no entendimento sobre a 

possibilidade de pedido ulterior de modulação de efeitos, fazendo uso de 

embargos de declaração, a partir do julgamento da ED-ADI nº. 2.791, onde o 

Ministro Gilmar Mendes manifestou-se quanto ao conhecimento e provimento 

dos embargos de declaração, mesmo não havendo pedido anterior de 

modulação de efeitos na declaração de inconstitucionalidade, como era, até 

então, entendimento firmado nos julgamentos anteriores. 

 

“nas hipóteses em que se reconheça que a declaração de 
inconstitucionalidade com efeitos limitados ou restritos seria 
uma imposição da própria Constituição, não se atribuiria valor 
definitivo a uma eventual omissão por parte do Tribunal. Daí a 
possibilidade, em tese, de que se reconheça a omissão no 
âmbito dos embargos de declaração para os fins de explicitar a 
necessária limitação de efeitos da decisão de 
inconstitucionalidade. 
Entendo, portanto, que é o caso de se conhecer dos presentes 
embargos. [...] 
Caso se entenda que o fundamento para a limitação de efeitos 
é de índole constitucional e que presentes os requisitos para a 
declaração de inconstitucionalidade com efeitos restritos, não 
poderá o Tribunal fazê-lo com eficácia ex tunc, afigura-se 
inevitável o acolhimento dos embargos de declaração nas 
hipóteses em que de fato se configura uma omissão do 
Tribunal na apreciação dessas circunstâncias. [...]  
Parece evidente que o princípio da segurança jurídica tem aqui 
um peso incontestável, capaz de sobrepujar o próprio 
postulado da nulidade absoluta da lei inconstitucional. [...]  

                                                 
232 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ED-ADI nº. 2.791 . Rel. Ministro Gilmar Mendes; Relator 
para o acórdão Min. Menezes Direito. Tribunal Pleno. Julgado em 22.04.2009. Publicado no 
Diário de Justiça em 04.09.2009. 
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Conheço dos embargos e os provejo para esclarecer que a 
declaração de inconstitucionalidade não afeta os casos de 
benefícios previdenciários já assegurados, assim como as 
hipóteses em que o serventuário já preencheu todos os 
requisitos legais para a obtenção desses benefícios, até a data 
da publicação, no Diário da Justiça e no Diário Oficial da União, 
da decisão de declaração de inconstitucionalidade, ocorrida em 
23 de agosto de 2006.  
É como voto.”233 
 

A partir do voto do Ministro Gilmar Mendes, deu-se início a acirrado 

debate de onde observam-se as críticas tecidas pelo Ministro Menezes Direito 

que foi seguido por outros Ministros: 

 

"Senhora Presidente, há precedentes234 no Pleno em sentido 
oposto. Entendo que o artigo 27 confere apenas uma 
possibilidade de obrigação do Colegiado, em situaçõ es 
peculiares, modular esses efeitos. [...] 
Eu sempre tenho entendido que se pode conhecer dos 
embargos de declaração, quando tempestivos, mas se há de 
rejeitá-los caso não exista a expressa indicação, no julgamento, 
de que houve pedido para modulação de efeitos, porque não 
há como identificar a omissão. [...]  
Vou pedir vênia ao Ministro Gilmar Mendes. Tenho 
entendimento em sentido contrário. Entendo que não houve, 
nas iniciais das ações diretas de inconstitucionalidade que são 
objeto de embargos de declaração, pedido nesse sentido, não 
cabe identificar omissão."235  
 

A necessidade de pedido prévio de modulação dos efeitos na ação de 

declaração de inconstitucionalidade como pressuposto para que sejam 

conhecidos os embargos de declaração com o objetivo de restringir efeitos, não 

foi entendida por parte de alguns ministros mais como necessária, seguindo-se 

portanto a interpretação iniciada no voto do Ministro Gilmar Mendes que assim 

entende: 

 

“No entanto, apostar no pedido prévio de modulação de 

                                                 
233 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ED-ADI nº. 2.791 , Rel. Ministro Gilmar Mendes. Relator 
para o acórdão Min. Menezes Direito. Tribunal Pleno. Julgado em 22.04.2009. Publicado no 
Diário de Justiça em 04.09.2009. 
234 Citam-se os precedentes de rejeição da modulação via embargos declaratórios: ADI nº. 
2.996; ADI nº. 2.827; ED-ADI nº. 2.840; o Ministro também apoiou seu voto nas palavras do 
Ministro Ilmar Galvão: “Se as iniciais não cuidam deste tema, não é possível, em embargos 
declaratórios, nós identificarmos a omissão, conhecermos dos embargos e lhes darmos 
provimento.” 
235 Cf. o Voto do Ministro Relator na ADI nº. 2.791. Rel. Min. Menezes Direito. Tribunal Pleno. 
Julgado em 22.04.09, publicado no Diário da Justiça de 04.09.09.  
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efeitos é extremamente problemático porque, em geral, o 
interessado quer ver declarada a inconstitucionalidade da lei. 
Talvez a modulação de efeitos só aparecesse eventualmente, 
se houvesse participação, na qualidade de amicus curiae, dos 
interessados atingidos.”236 

 
Entendimento este que foi seguido pela Ministra Carmen Lúcia: 
 

“Ministro Menezes Direito, um advogado, em geral, já não faz 
esse pedido na petição porque ele enfraquece a 
fundamentação dele; ele já está dizendo para o Tribunal que 
talvez a tese dele não seja boa mesmo. Então, diante da 
realidade dos fatos, ele prefere, por exemplo, fazer isso em 
outra oportunidade.”237 

 
Neste sentido, o Min. Menezes Direito procura esclarecer a importância 

da mudança de entendimento, assim se pronunciando: 
 

“Só quero lembrar, se Vossa Excelência permitir, que esse é 
um julgamento importante, porque nós estamos estabelecendo 
a possibilidade de por via de embargos de declaração, mesmo 
inexistindo omissão, no que concerne à modulação dos efeitos, 
apreciar. Ou seja, não há pedido.”238 

 
Nesta tentativa, apesar de acirrado debate, não logrou êxito a aplicação 

da modulação via embargos declaratórios. A maioria dos Ministros concluiu 

pela rejeição dos mesmos. A matéria retorna ao Plenário na ED-ADI nº. 

2.797/DF, de relatoria do Ministro Menezes Direito. No caso a Suprema Corte 

declarou a inconstitucionalidade da Lei nº. 10.628, de 24 de dezembro de 2002, 

que acresceu os §§ 1º e 2º ao art. 84 do Código de Processo Penal, postulando 

os embargantes a concessão de efeitos ex nunc à decisão do Tribunal, em 

razão das conseqüências de uma declaração de inconstitucionalidade 

retroativa, a qual geraria a nulidade de inúmeros processos. Em sessão de 22 

de abril de 2009, o Ministro Menezes Direito fortaleceu sua tese de que não há 

omissão e votou pela rejeição dos declaratórios, sendo suspenso o julgamento 

com o pedido de vista do Ministro Ayres Britto239.  

 
Em outra oportunidade a questão foi mais uma vez discutida, no 

                                                 
236 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 2.791 . Rel. Min. Menezes Direito. Tribunal Pleno. 
Julgado em 22.04.09, publicado no Diário da Justiça de 04.09.09. 
237 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 2.791 . Rel. Min. Menezes Direito. Tribunal Pleno. 
Julgado em 22.04.09, publicado no Diário da Justiça de 04.09.09. 
238 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 2.791 . Rel. Min. Menezes Direito. Tribunal Pleno. 
Julgado em 22.04.09, publicado no Diário da Justiça de 04.09.09. 
239 Até o fechamento deste trabalho a ação encontrava-se pendente de julgamento. 
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julgamento da ED-ADI nº. 3.522, Rel. Min. Marco Aurélio240, onde, na ocasião, 

o Tribunal inovou ao admitir os embargos, porém, os fez com o intuito apenas 

de “prestar esclarecimentos [...] conferindo interpretação aos textos legais 

conforme a Constituição.” não se pronunciando acerca da modulação de 

efeitos. Veja-se: 

 

“Registro que provejo os embargos declaratórios para, fixando 
os limites supra do acórdão proferido, prestar os 
esclarecimentos consignados, conferindo interpretação aos 
textos legais conforme a Constituição.[...] 
Vou consignar, para fixar os limites referidos, que empresto aos 
dispositivos da lei interpretação conforme à Constituição.” 241 

 
A partir do julgamento do ED-ADI n.º 3.601, Rel. Min. Dias Tofolli, no dia 

09 de setembro de 2010 pode-se observar que o STF inova seu 

posicionamento, criando um novo paradigma para a aplicação da modulação 

de efeitos: 

 

“Cumpre, preliminarmente, enfrentar a questão atinente ao 
cabimento ou não de embargos declaratórios, em controle 
abstrato de constitucionalidade, com o objetivo de conceder 
eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade, sem 
que tenha havido pedido nesse sentido antes do julgamento da 
ação. Anoto, desde logo, que esta Corte tem desprovido os 
embargos de declaração em casos como o presente. [...] 
Bem se sabe que o art. 27 da Lei nº. 9.868/99 inovou 
significativamente no que concerne aos efeitos temporais da 
declaração de inconstitucionalidade, afastando-se de modelo 
rígido e absoluto do princípio da nulidade da lei 
inconstitucional ; inovação ao meu ver imprescindível para o 
que esta Corte possa cumprir, efetivamente, sua missão de 
guardar a Constituição. 
 [...] o art. 27 da Lei nº. 9.868/99 tem fundamento na própria 
Carta Magna e em princípios constitucionais, de modo que sua 
efetiva aplicação, quando presentes os seus requisitos, garante 
a supremacia da Lei Maior.  
Assim, presentes as condições necessárias à flexibilização dos 
efeitos da decisão que proclama a inconstitucionalidade de 
determinado ato normativo, esta Suprema Corte tem o dever 
constitucional  de, independentemente de pedido das 
partes, aplicar o art. 27 da Lei nº. 9.868/99. 
[...] 

                                                 
240 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ED-ADI nº. 3.522/RS . Rel. Min. Marco Aurélio.Tribunal 
Pleno. Julgado em 24.11.2005. Publicado no Diário de Justiça de 12.05.2006. 
241 Cf. voto do Min. Rel. Marco Aurélio, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ED-ADI nº. 
3.522/RS. Rel. Min. Marco Aurélio. Tribunal Pleno. Julgado em 24.11.2005. Publicado no Diário 
de Justiça de 12.05.2006. 
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Este é o ponto crucial do presente tema. Sendo as 
circunstâncias da segurança jurídica e do excepcional interesse 
social parâmetros constitucionais , o Tribunal, quando da 
declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, ao 
não analisar todas as consequências da sua decisão, é 
omisso , tornando possível volver a questão em sede de 
embargos declaratórios. 
[...] 
Se a matéria não foi suscitada pelas partes e o Tribunal não 
apreciou tais questões, não se pode, simplesmente, fechar as 
portas dessa Corte em definitivo – já que não é cabível nenhum 
outro recurso -, mesmo estando presentes relevantes princípios 
constitucionais. 
Tal posicionamento, ao meu ver, é, inclusive consentâneo com 
a natureza objetiva do controle concentrado de 
constitucionalidade, não sendo razoável permitir-se, por um 
descuido dos participantes do processo ou mesmo por seu 
receio de enfraquecer sua tese, que haja consequências 
adversas ao princípio da segurança jurídica ou a excepcional 
interesse social. 
[...] 
Portanto, no caso em exame, entendo que, tendo em vista a 
necessidade de preservação de situações jurídicas formadas 
com base na lei distrital, a declaração de inconstitucionalidade 
não deve ser retroativa, restando configurados os requisitos 
exigidos pela Lei nº. 9.868/99 para a modulação temporal dos 
efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 
[...] Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios e dou 
a eles provimento, para esclarecer que a decisão de 
declaração de inconstitucionalidade da Lei distrital nº. 3.642/05 
tem eficácia a partir da data da publicação do acórdão 
embargado.”242 
 

Seguido do voto do Ministro Marco Aurélio, sempre atento à aplicação da 
modulação de efeitos que, de pronto se pronuncia: 

 
“Senhor Presidente, não vejo omissão, contradição, 
obscuridade no acórdão proferido. Já assentamos que, quando 
há a declaração de inconstitucionalidade e o Tribunal não se 
pronuncia quanto à eficácia do acórdão, é porque, nesse 
pronunciamento, foi adotada a regra, a eficácia, desde o 
momento da edição da lei.”243 
 

Apesar da oposição intentada, concordaram os Ministros ser cabível e 

necessária para o caso a aplicação da modulação da declaração de 

inconstitucionalidade independente de pedido anterior e mesmo que não 

                                                 
242 Cf. voto do Ministro Relator Dias Toffolli. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ED-ADI n.º 
3.601. Rel. Min. Dias Toffoli.Tribunal Pleno. Julgado em 09.09.2010. Publicado no Diário de 
Justiça de 15.12.2010. 
243 Cf. voto do Min. Marco Aurélio no ED-ADI n.º 3.601. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ED-
ADI n.º 3.601 . Rel. Min. Dias Toffoli.Tribunal Pleno. Julgado em 09.09.2010, publicado no Diário 
de Justiça de 15.12.2010. 
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verificada a omissão de maneira clara. 

 
 “Em conclusão de julgamento, o Tribunal, por maioria, acolheu 
os embargos de declaração para modular os efeitos de decisão 
proferida em ação direta de inconstitucionalidade. Esclareceu-
se que o acórdão embargado tem eficácia a partir da data de 
sua publicação (21.08.09). na espécie, o Supremo declara a 
inconstitucionalidade da Lei distrital nº. 542 e nº. 591. 
Reconheceu-se, de início, a jurisprudência da Corte, no sentido 
de inadmitir embargos de declaração para fins de modulação 
de efeitos, sem que tenha havido pedido nesse sentido antes 
do julgamento da ação. Entendeu-se que, no caso, a 
declaração não deveria ser retroativa, por estarem 
configurados os requisitos exigidos pela Lei nº. 9.868/99 para a 
modulação temporal dos efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade, tendo em conta a necesidade de 
preservação de situações jurídicas formadas com base na lei 
distrital. Mencionou-se, no ponto, que a declaração de 
inconstitucionalidade com efeitos ex tunc acarretaria, entre 
outros, a nulidade de todos os atos praticados pela Comissão 
Permanente de Disciplina da Polícia Civil do Distrito Federal, 
durante os quatro anos de aplicação da lei declarada 
inconstitucional, possibilitando que policiais civis que 
cometeram infrações gravíssimas, puníveis inclusive com a 
demissão, fossem reintegrados.”244 

 

Esta decisão inaugura a possibilidade de aplicação da modulação de 

efeitos mesmo em momento posterior à decisão de inconstitucionalidade. Em 

oportunidade ainda mais recente a Corte reitera e sedimenta este novo 

entendimento, reconhecendo não haver outro recurso impetrável às decisões 

do Supremo, acolhendo-os em caráter excepcional: 

 

“Ementa: Constitucional. embargos de declaração em recurso 
extraordinário. Cabimento. Modulação dos efeitos da decisão. 
Concessão. Embargos acolhidos. 
I - Conhecimento excepcional dos embargos de declaração em 
razão da ausência de outro instrumento processual para 
suscitar a modulação dos efeitos da decisão após o julgamento 
pelo Plenário. 
II - Modulação dos efeitos da decisão que declarou a 
inconstitucionalidade da cobrança da taxa de matrícula nas 
universidades públicas a partir da edição da Súmula Vinculante 
12, ressalvado o direito daqueles que já haviam ajuizado ações 
com o mesmo objeto jurídico. 
III – Embargos de Declaração acolhidos.”245  

                                                 
244 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ED-ADI n.º 3.601 . Rel. Min. Dias Toffoli.Tribunal Pleno. 
Julgado em 09.09.2010, publicado no Diário de Justiça de 15.12.2010. 
245 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 500.171-ED. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
Tribunal Pleno. Julgado em 16.03.2011. Publicado no Diário de Justiça de 03.06.2011. 
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Extrai-se, portanto, o entendimento de que para o Supremo Tribunal 

Federal apesar de os embargos de declaração não constituírem o caminho 

previsto para a flexibilização dos efeitos, em situações excepcionais mostra-se 

viável e cabível a interposição de embargos de declaração com a finalidade de 

ver reconsiderada a natureza anulatória ab initio da declaração de 

inconstitucionalidade. Mesmo não havendo pedido prévio e explícito pela 

modulação de efeitos na ação original, a tese da modulação via embargos foi 

acolhida pelo quorum de oito votos, cumprindo o requisito formal de aplicação 

do art. 27 da Lei 9.868/99. 

 

A partir deste novo posicionamento da Corte, entende-se que sobre a 

regra geral da eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade caberá 

uma redefinição de sua interpretação pelo Tribunal. O que implicaria dizer que 

o Tribunal, ao decidir pelo juízo de inconstitucionalidade de leis e atos 

normativos, no exercício de sua competência jurisdicional de guarda da 

Constituição, deverá analisar ex officio a presença ou não das situações legais 

que legitimam a modulação de efeitos das suas decisões de 

inconstitucionalidade, uma vez que a preservação da segurança jurídica 

decorre da própria Constituição. Não realizando este juízo de ofício, estaria 

incorrendo em omissão sobre as consequências de suas decisões e 

autorizando, portanto, a interposição de embargos de declaração para remediar 

a suposta omissão daí decorrente.  

 

Ao que parece, seguindo esta nova realidade, a retroatividade dos 

efeitos da declaração de inconstitucionalidade nas futuras decisões deverá vir 

expresso, sob pena de abrir espaço à embargos com vistas a sanar esta 

aparente omissão da Corte,  conforme destacado pelo Ministro Cezar Peluso, 

em voto no julgamento do ED-ADI n.º 2.728:  

 

“(...) é perfeitamente sustentável que o Tribunal 
devesse, dadas as repercussões possíveis do resultado do 
julgamento, ponderar a questão da limitação da eficácia da 
decisão”246, na mesma linha de pensamento, se manifesta o 

                                                 
246 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ED-ADI nº 2.728/AM . Rel. Min. Marco Aurélio. Tribunal 
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Ministro Gilmar Mendes que em debate ocorrido durante o 
julgamento do ED-ADI n.º 1.498 afirmou: “(...) em tese, é 
possível, sim, dizer que o Tribunal foi omisso ao não vislumbrar 
todas as conseqüências de uma declaração de 
inconstitucionalidade.”247 

 

Este novo posicionamento da Corte se destaca por reforçar a 

necessidade de, na emissão de um juízo de inconstitucionalidade, tanto o 

debate dos ministros quanto o texto da decisão, deixar cada vez mais explícito 

o exercício de ponderação dos valores em conflito, quais sejam o princípio da 

nulidade absoluta da norma inconstitucional de um lado e o princípio da 

segurança jurídica ou outro que se consubstancie em excepcional interesse 

social de outro, e mais ainda, impulsionar a Corte para avaliar as 

consequências de suas decisões, determinando claramente os efeitos dados a 

suas declarações.  

                                                                                                                                               
Pleno. Julgado em 19.10.2006, publicado no Diário de Justiça de 05.10.2007. Cf. voto do 
Ministro Cezar Peluso. 
247 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ED-ADI nº. 1.498/RS . Rel. Min. Marco Aurélio. Julgado 
em 10.04.2003, publicado no Diário de Justiça de 05.12.2003. Cf. voto Ministro Gilmar Mendes. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente estudo manteve seu foco em desvendar o comportamento do 

Supremo Tribunal Federal no âmbito de exercício do controle de 

constitucionalidade, na qualidade de guardião da Constituição, e mais 

precisamente naqueles julgamentos onde se restringe o alcance da própria 

Constituição quando se aplica a modulação de efeitos nas declarações de 

inconstitucionalidade. 

 

Entendeu-se que o Tribunal vem utilizando a prerrogativa regulamentada 

através do artigo 27 da Lei n.º 9.868/99 em caráter de exceção, uma vez que 

dentro destes mais de dez anos de vigência da norma que permite a 

modulação de efeitos, esta foi pouco aplicada. A regra dos efeitos ex tunc para 

as decisões de inconstitucionalidade permanece. Mas, a pouca quantidade de 

decisões com efeitos modulados não minimiza as significativas mudanças 

trazidas ao panorama do controle de constitucionalidade. Conclui-se que sobre 

esta prerrogativa o Tribunal vem pronunciando expressamente, não podendo a 

modulação de efeitos ser subtendida ou deduzida indiscriminadamente.  

 
Argumenta o Tribunal que quando atua no uso da prerrogativa 

regulamentada pelo legislador ordinário não está lançando mão de técnica de 

decisão com base em política judiciária, o que traria para as decisões 

moduladas um caráter de postura discricionária por parte da Corte, 

configurando suas decisões em políticas e não judiciais.248 Ao contrário disto, 

afirma o Supremo que sua atuação está enquadrada no exercício de imposição 

constitucional, fundamentada e justificada através do exercício legítimo de 

ponderação de princípios. Sendo assim, buscou-se na análise da 

jurisprudência recolhida observar o atendimento a esta expectativa sobre os 

fundamentos e justificativas para o uso da flexibilização dos efeitos. 

 

A leitura do artigo 27 traz conclusões preliminares sobre as exigências 
                                                 
248 “a não-aplicação do princípio da nulidade não se há de basear em consideração de política 
judiciária, mas em fundamento constitucional próprio” Voto do Min. Gilmar Mendes nos ED-ADI 
nº. 2.791. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ED-ADI nº. 2.791, Rel. Ministro Gilmar Mendes; 
Relator para o acórdão Ministro Menezes Direito. Tribunal Pleno. Julgado em 22.04.2009, 
publicado no Diário de Justiça em 04.09.2009. 
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para sua aplicação. A decisão da qual os efeitos se dão de maneira retroativa 

deve implicar na agressão à segurança jurídica ou deve vir de encontro ao 

relevante interesse social. A aludida ‘fundamentação constitucional’ para estes 

conceitos não se mostra suficiente para que o Plenário deixe de conceituar 

essas expressões no ato de sua aplicação e para o caso em que se aplica.  

 

O Tribunal se manifestou afirmando realizar um “árduo exercício de 

ponderação entre princípios”. Princípios estes que estariam em conflito com a 

segurança jurídica ou o excepcional interesse social249. Portanto, partia-se da 

hipótese de que a Corte, na realização de ‘árduo exercício de ponderação de 

princípios’ conceituaria as expressões segurança jurídica e excepcional 

interesse social até mesmo como forma de justificar o uso da exceção da 

modulação em vistas da regra da nulidade das declarações de 

inconstitucionalidade. 

 

Para alguns ministros a modulação de efeitos encontra fundamento na 

própria Constituição e caracterizaria até mesmo um dever constitucional para 

os ministros, que devem aplicá-lo independentemente de pedido das partes. 

 

“O art. 27 da Lei nº. 9.868/99 tem fundamento na própria Carta 
Magna e em princípios constitucionais, de modo que sua 
efetiva aplicação, quando presentes os seus requisitos, garante 
a supremacia da Lei Maior. 
Assim, presentes as condições necessárias à flexibilização dos 
efeitos da decisão que proclama a inconstitucionalidade de 
determinado ato normativo, esta Suprema Corte tem o dever 
constitucional  de, independentemente de pedido das partes, 
aplicar o art. 27 da Lei nº. 9.868/99.”250 

 

De maneira geral, não se observou nos argumentos apresentados pelos 

                                                 
249 Além das referências a este processo de ponderação já explicitadas neste trabalho, soma-
se esta: “a aplicação do art. 27 da Lei nº. 9.868/99 resulta de um conflito entre normas de igual 
hierarquia em que prevalecem certos bens jurídicos ou interesses também de hierarquia 
constitucional, quais sejam a segurança jurídica e o excepcional interesse social, que 
consubstancia qualquer outro princípio constitucional. é evidente que a identificação desses 
princípios só pode ocorrer concretamente, mediante a análise de cada caso” Voto do Min. Dias 
Toffolli na ED-ADI nº. 3.601. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ED-ADI n.º 3.601. Rel. Min. Dias 
Toffoli.Tribunal Pleno. Julgado em 09.09.2010, publicado no Diário de Justiça de 15.12.2010. 
250 Voto do Min. Dias Toffolli na ED-ADI nº. 3.601. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ED-ADI n.º 
3.601. Rel. Min. Dias Toffoli.Tribunal Pleno. Julgado em 09.09.2010, publicado no Diário de 
Justiça de 15.12.2010. 
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ministros os fundamentos com base constitucional que justificasse a aplicação 

da modulação em todos os casos analisados, salvo algumas exceções251. 

Encontrou-se dificuldade também em identificar a explanação do juízo de 

ponderação de princípios através da aplicação da proporcionalidade estrita. Da 

mesma maneira para encontrar os conceitos direcionados às expressões 

segurança jurídica e excepcional interesse social. Identificou-se uma falta de 

consistência argumentativa no uso geral da prerrogativa de modulação dos 

efeitos.  

 

Observou-se no entanto, uma inclinação no uso da modulação em 

defesa do Estado, uma vez que em 13 das 20 ações aqui estudadas a não 

aplicação da modulação traria prejuízos ao Estado e necessárias medidas 

compensatórias, ou, em outros casos, restaurar a situação anterior causaria 

tanto caos administrativo, tanto trabalho aos órgãos públicos que preferiu-se 

manter os efeitos da norma inconstitucional. 

 

Nos casos em que a não modulação traria caos administrativo e 

paralisação de serviços públicos entende-se possível o enquadramento no 

interesse social, porém quando o uso da flexibilização de efeitos restringe o 

acesso à justiça, a devolução de cobranças indevidas, e outra gama de direitos 

subjetivos, entende-se que o uso da modulação se afasta da vontade 

constitucional, justificando-se somente em manobra de proteção ao Estado, 

ainda mais por suas justificativas se basearem numa possível repercussão 

negativa ou para impedir a necessidade de medidas compensatórias do Estado 

bem como um excesso de trabalho para o Judiciário. 

 

Tal manobra protecionista a favor do Estado tem sido incansavelmente 

rechaçada pelo Ministro Marco Aurélio, que na maioria dos casos em que 

participou das votações foi contra a modulação sob estes argumentos. 

Observa-se de maneira mais clara no voto proferido no emblemático caso da 

prescrição e decadência de normas tributárias não instituídas por lei 

                                                 
251 Cf. ADI nº. 3.819/MG. e ADI nº. 3.022/RS. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 3.819, 
Rel. Min. Eros Grau. Tribunal Pleno. Julgado em 24.10.07, publicado no DJE de 28.03.08. 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº. 3.022-1/RS Rel. Min. Joaquim Barbosa. Tribunal 
Pleno. Julgado em 02.08.2004, publicado no Diário de Justiça de 04.03.2005. 
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complementar, exigida na Constituição Federal e reiteradas vezes confirmada 

na jurisprudência do Supremo. No RE nº. 556.664/RS, o Ministro Gilmar 

Mendes deu efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade com o claro 

objetivo de proteger o Fisco de ações de repetição de indébito que seriam 

impetradas pelos contribuintes que pagaram o tributo no fiel cumprimento da 

norma. Tal fato provocou revolta no Ministro Marco Aurélio, que se pronunciou 

veementemente contra a modulação de efeitos.252 A modulação neste caso foi 

utilizada para evitar o ressarcimento aos contribuintes, mantendo nos cofres 

públicos dinheiro cobrado indevidamente com base na insegurança jurídica que 

seria gerada caso fosse possível esta cobrança. 253 

 

Neste mesmo sentido, os acórdãos analisados trazem argumentos que 

direcionam a pesquisa a afirmar que a Corte ao invés de estar reafirmando a 

Supremacia ou Unidade da Constituição, estão de fato concretizando valores 

não necessariamente constitucionais. Exemplo disso encontra-se na 

observação dos argumentos que levaram a aplicação da forma considerada 

mais radical da modulação (efeitos pro futuro), aplicada de maneira a garantir a 

publicidade de decisões que gozariam de grande e repercussão e que 

representariam uma alteração na jurisprudência da Corte.254 Aponta-se também 

a aplicação da modulação com o objetivo claro de impedir a entrada de uma 

grande quantidade de processos no Judiciário e no mais eximir o Estado do 

ressarcimento de valores cobrados indevidamente255.  

 

Afirma-se inclusive que o juízo que pode levar à aplicação da modulação 
                                                 
252 A íntegra do voto que demonstra o posicionamento do Ministro Marco Aurélio eestá 
transcrito neste trabalho às páginas 85 e 86. Para maiores esclarecimentos sobre o debate CF 
em: RE nº 556.664-1/RS. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº 556.664-1/RS. Rel. Min. 
Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgado em 12.06.2008. Diário de justiça de 14.11.2008 
253 Sobre a segurança ou insegurança jurídica identificada neste caso, encontra-se alento nas 
palavras de José Afonso da Silva: “As ideias de segurança, ordem e certeza formam os valores 
do direito positivo. Mas é o valor do justo que deve merecer a primazia, porque o direito, 
especialmente o direito constitucional, há de ser o meio de sua realização. A segurança, a 
ordem e a certeza hão de ser sempre valores instrumentais da efetivação da justiça na sua 
feição social. Sem essa ideia de justiça a segurança, a ordem e a certeza podem derivar para o 
arbítrio. Onde a justiça reina, a convivência democrática estará salvaguardada.” SILVA. José 
Afonso da. Constituição e segurança jurídica . p. 30. In: ROCHA, Cármen Lúcia Antunes 
(Coord.). Constituição e segurança jurídica: direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa 
julgada. Estudos em homenagem a José Paulo Sepúlveda Pertence. 2ª. Ed. Belo Horizonte: 
Editora Fórum, 2009. p. 15-30. 
254 Cf. Caso da progressão de regime em condenação por crime hediondo. 
255 Cf. Caso da prescrição e decadência das normas tributárias.  
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de efeitos advém, em certos casos, de argumentos consequencialistas, onde o 

Tribunal aplica a modulação visando minimizar as repercussões e 

consequências de suas declarações. Não o fazendo, estaria até mesmo 

configurando uma omissão, passível de ver cobrada a modulação através de 

embargos de declaração  

 

“em relação à admissibilidade dos embargos, tenderia a 
superar as objeções de heterodoxia, porque realmente é 
perfeitamente sustentável que o Tribunal devesse, dadas as 
repercussões possíveis do resultado do julgamento, ponderar a 
questão da limitação da eficácia da decisão.”256 

 

Tais argumentos impõem a insustentabilidade da afirmativa lançada pelo 

STF de que a utilização da regra do art. 27 nas suas decisões em juízo de 

inconstitucionalidade, no que diz respeito às ações analisadas neste trabalho, 

seja sempre o fruto de um “rigoroso juízo de proporcionalidade”, embasada em 

“fundamento constitucional próprio” e que a ponderação dos valores 

constitucionalmente envolvidos na ação seja sempre praticado com vistas a dar 

máxima efetividade à Constituição. Evidencia-se, ao contrário disto que há, em 

verdade uma severa dificuldade em se encontrar nos votos argumentos com 

caráter objetivo evidente257. 

 

Concorda-se com as afirmações dos Ministros Marco Aurélio e Joaquim 

Barbosa de que o uso indiscriminado da modulação de efeitos traz prejuízos à 

ordem constitucional e estimula a edição cada vez mais frequente de normas 

inconstitucionais de pura má fé, pelos órgãos competentes, estes confiantes na 

morosidade da Justiça e na reiteração da jurisprudência de uma Corte que 

tende a manter os efeitos de suas declarações de inconstitucionalidade quando 

                                                 
256 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI-ED nº 2.728/AM, Rel. Min. Marco Aurélio. Julgado 
em 19.10.2006, publicado no Diário de Justiça de 05.10.2007. Cf. voto do Ministro Cezar 
Peluso. Voto acompanhado pela maioria dos Ministros. 
257 Resta claro que há no Supremo Tribunal correntes doutrinárias bem distintas. A encabeçada 
pelo Ministro Gilmar Mendes, que busca ampliar cada vez mais o alcance do uso da 
modulação  e outra seguida por Marco Aurélio e Joaquim Barbosa que entendem a utilização 
da modulação de efeitos deve ser dada de maneira cautelosa e muito bem fundamentada. Para 
os Ministros Marco Aurélio e Joaquim Barbosa esta é uma prerrogativa que pode ou não ser 
aplicada ao caso sob análise. Observa-se este entendimento dos Ministros nos votos 
proferidos nas ADI-ED nº 2.728/AM; RE nº. 556.664/RS; entre outros citados neste trabalho. 
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versam sobre temas de Estado258. 

 

Chama-se a atenção para a ampliação de aplicação da modulação 

através da mudança de entendimento da Corte sobre seu pedido também via 

embargos de declaração. Ressalta-se que antes dessa compreensão o que 

podia e devia ser subtendido é que a declaração de inconstitucionalidade como 

regra deflagra o efeito ex tunc, e, se caso for de o Supremo entender que deve 

ser dado efeito diverso, por ser dado em caráter de exceção, deve este vir 

expresso na decisão. 

 

Inicialmente e durante período significativo em vários casos259, o 

Tribunal rejeitou os embargos com vias a modular efeitos de decisões já 

tomadas por entender que não havendo pleito na inicial da ação, ou durante a 

sustentação oral, ou ainda dentro do julgamento da ação, não havia que se 

cogitar de omissão no acórdão proferido por parte do Tribunal. 

 

“Controle concentrado de constitucionalidade – procedência da 
pecha de inconstitucional – efeito – termo inicial – regra X 
exceção. 
A ordem natural das coisas direciona no sentido de ter-se como 
regra a retroação da eficácia do acórdão declaratório 
constitutivo negativo à data da integração da lei proclamada 
inconstitucional, no arcabouço normativo, correndo à conta da 
exceção a fixação de termo inicial distinto. 
Embargos declaratórios – omissão – fixação do termo inicial 
dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade – 
retroatividade total. 
Inexistindo pleito de fixação de termo inicial dive rso, não 
se pode alegar omissão relativamente ao acórdão por  meio 
do qual se concluiu pelo conflito do ato normativo 
autônomo abstrato com a Carta da República, fulmina ndo-
o desde a vigência .”260 
 

Passou-se desse entendimento para outro radicalmente diverso, no 

sentido de, sempre que presentes os requisitos para a aplicação da 

modulação, quando o Supremo não a avalia para o caso, pode ser considerado 

                                                 
258 Recorde-se os vários casos de criação de Municípios em vários estados da federação. 
Recorde-se também a cobrança indevida de tributos pelo Estado sem possibilidade de 
impetração de ação de repetição de indébito pelo contribuinte. 
259 Cite-se os casos de rejeição do pedido de modulação via embargos vistos neste trabalho: 
ED-ADI nº. 483; ED-ADI nº. 1.498 ED-ADI nº.2.728; ED-ADI nº.2.791. 
260 ED-ADI nº. 2.728/AM.  
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omisso no acórdão, cabendo o pedido de modulação via embargos de 

declaração. O risco que se aponta nesse sentido é de que a exceção pode vir a 

tornar-se a regra, ou seja, a modulação quando não levantada pelas partes terá 

de ser, ex oficio, observada pelo Tribunal, sob o risco de omissão. 

 

“presentes os requisitos para a declaração de 
inconstitucionalidade com efeitos restritivos, não poderá o 
Tribunal fazê-lo com eficácia ex tunc, afigura-se inevitável o 
acolhimento dos embargos de declaração nas hipóteses em 
que de fato se configura uma omissão do Tribunal na 
apreciação dessas circunstâncias.”261 

 

A partir da aceitabilidade de modulação via embargos de declaração, por 

entender que a Corte quando não se pronuncia claramente sobre os efeitos é 

omissa em suas decisões, conclui-se evidente que o Tribunal deverá ser cada 

vez mais claro e específico ao decidir em juízo de inconstitucionalidade. Suas 

decisões deverão contar com a declaração expressa de quais efeitos aquela 

decisão irá deflagrar, mesmo existindo o entendimento assentado de que o não 

pronunciamento quanto aos efeitos é onde ocorre a aplicação da regra (efeito 

ex tunc). A decisão de inconstitucionalidade silenciosa quanto aos efeitos passa 

a ser considerada omissa, abrindo cada vez mais espaço à aplicação da 

modulação de efeitos, inclusive por embargos de declaração.262 

 

Entende-se a modulação de efeitos uma ferramenta poderosa que deve 

estar a serviço da manutenção da ordem jurídica e da supremacia e eficácia da 

Constituição, seu uso indiscriminado pode trazer riscos incomensuráveis a toda 

ordem constitucional, portanto, seus parâmetros devem ser sempre observados 

com a máxima consistência, sua aplicação deve vir justificada e fundamentada 

em preceitos constitucionais e cabe aos ministros do Supremo Tribunal Federal 

fazer uso desta prerrogativa com o objetivo de ampliar o alcance da justiça. 

 

                                                 
261 Voto de Gilmar Mendes na ED-ADI nº.2.791vencido naquela ocasião porém tal argumento 
foi acolhido quando utilizado como fundamentação no voto vencedor do Ministro Dias Toffolli na 
ED-ADInº. 3.601/DF. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ED-ADI n.º 3.601. Rel. Min. Dias 
Toffoli.Tribunal Pleno. Julgado em 09.09.2010, publicado no Diário de Justiça de 15.12.2010. 
262 Nos moldes do que já afirmava o Ministro Gilmar Mendes desde o julgamento da ED-ADI n.º 
1.498: “(...) em tese, é possível, sim, dizer que o Tribunal foi omisso ao não vislumbrar todas as 
consequências de uma declaração de inconstitucionalidade.” 
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Compreender o uso desta prerrogativa passou pela análise de diversos 

aspectos na sua configuração e incidência. Desde a compreensão teórica 

inicial sobre a Constituição enquanto Lei Maior, Fundamental, da criação do 

sistema de controle de constitucionalidade como ferramenta de defesa da 

supremacia da Constituição, da evolução doutrinária sobre o modelo misto 

brasileiro com todas as influências dos institutos estrangeiros que levaram à 

criação do modelo misto e sua modificação significativa a partir da edição da 

Lei nº. 9.868/99 com a previsão e regulamentação do uso da modulação de 

efeitos nas decisões em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 

Sua extensão via entendimento jurisprudencial ao controle difuso e concreto e 

sua aplicação em diversos casos, que guardam entre si correspondências 

temáticas e inovam no contornos do controle de constitucionalidade aplicado 

no Brasil. 

 

Conclui-se que esta prerrogativa tem sido utilizada muito mais em 

defesa dos interesses do Estado do que para garantir a máxima efetividade da 

Constituição. A Lei maior como se pode demonstrar vem sendo mitigada em 

favor de normas inconstitucionais. Apesar dos limites registrados neste trabalho 

à incidência da flexibilização de efeitos, sua aplicabilidade vem sendo ampliada 

através da jurisprudência. Prejuízo maior nota-se quando o uso da modulação 

se dá na restrição a direitos subjetivos, os casos em que o Estado fica 

protegido quando exacerba suas competências o que se mostra incompatível 

com a defesa dos ditames constitucionais. Porém pelo que se pode demonstrar 

neste trabalho, cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir, não só sobre o 

sentido da norma constitucional como também o seu alcance e, a partir da 

modulação de efeitos, também a sua conveniência. 
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