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RESUMO 
 
 
MEDEIROS, Orione Dantas de. Uma dicotomia superada: o controle híbrido de 
constitucionalidade – no Brasil e em Portugal. 2013. 266 f. Tese (Doutorado em Direito) – 
Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife, 2013.   
 
O estudo central desta tese de doutoramento versa sobre o controle híbrido de constitucionalidade 
no Brasil e em Portugal. Esses dois países adotam modelos híbridos de controle de 
constitucionalidade, cuja característica principal é o de combinar aspectos do controle 
concentrado com o controle difuso. O surgimento teórico dos modelos híbridos teve lugar nas 
pesquisas realizadas por Fernández Segado, na segunda metade do século passado e no início 
deste século XXI, as quais apontaram para o declínio da bipolaridade entre os clássicos modelos 
norte-americano (difuso) e o europeu-kelseniano (concentrado). O objetivo principal do presente 
trabalho é demonstrar a superação da dicotomia entre o controle difuso e o controle concentrado, 
a partir do controle híbrido de constitucionalidade brasileiro e português. Analisar como estes 
dois modelos (híbridos) conseguem combinar elementos dos modelos difuso e concentrado, 
promovendo aproximação ou convergência entre ambos, e se há uma preponderância do modelo 
concentrado sobre o controle difuso a ponto de comprometimento. Os modelos híbridos de 
controle no Brasil e em Portugal produzem uma aproximação entre o controle concentrado e o 
controle difuso, mas de forma diferente, de modo a prevalecer o controle concentrado sobre o 
controle difuso. Em Portugal, este fenômeno da aproximação chega a tal ponto de converter a 
fiscalização concreta (difusa) em fiscalização abstrata (concentrada), conforme se verifica no art. 
281º, n. 3 da Constituição da República Portuguesa de 1976 e no art. 82º da Lei n. 28/82 (Lei do 
Tribunal Constitucional). No Brasil, tal aproximação ocorre por meio do uso de institutos típicos 
do controle abstrato, aplicados ao controle concreto, como a Repercussão Geral (art. 102, §3º da 
Constituição de 1988 e lei n. 11.418/06) e a Súmula Vinculante (art. 103-A da Constituição de 
1988 e a lei n. 11.417/06). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave:  1. Controle de constitucionalidade. 2. Controle híbrido de constitucionalidade.  
3. Comparação dos atuais sistemas de controle brasileiro e português. 



ABSTRACT 
 

 
MEDEIROS, Orione Dantas de. An overcoming of the dichotomy: the hybrid control of 
constitutionality -  in Brazil and Portugal. 2013. 266 f. Doctoral Thesis (PhD of Law) – Programa 
de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2013.   
 
 
This doctoral thesis focuses on the constitutionality hybrid control in Brazil and Portugal. These 
two countries use different hybrid models of constitutional control, whose main characteristic is 
to combine concentrated control aspects with diffused control. The theoretical hybrid models 
arise from the researches done by Fernández  Segado in the second half of the last century, and in 
the beginning of this new century, which showed the bipolarity decline between the North-
American classic models (judicial review) and the Kelsenian European (concentrated). The main 
aim of this study is to show the overcoming of the dichotomy between the diffused and the 
concentrated controls through the hybrid control of constitutionality in Brazil and Portugal, as 
well as analyze how these two (hybrid) models combine elements of diffused and centered 
systems, trying an approximation or convergence between both of them, and if there is a 
preponderance of concentrated control over the diffused one to the point of compromising. The 
hybrid models of control in Brazil and Portugal approximate the diffused control and the centered 
control, but differently the concentrated control prevails over the diffused control. In Portugal, 
this phenomenon of approximation gets to convert the concrete inspection (diffused) into abstract 
inspection (concentrated), by means of the “judged repetition”, as in the art. 281, n. 3 
(Constitution of Portuguese Republic) from 1976, and in the art. 82, law n. 28/82 (Constitutional 
Court Law). In Brazil, such approximation happens by using the typical institutes of abstract 
control applied to concrete control, like the General Repercussion (art. 102, § 3, of Federal 
Constitution from 1988 and law n. 11.418/06), and the Binding Precedent (art.  103-A, of Federal 
Constitution from 1988 and law n. 11.417/06).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: 1. Constitutionality control; 2. Hybrid control of constitutionality. 3. Comparison of 
current Brazilian and Portuguese control systems.  
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1  INTRODUÇÃO 

O presente trabalho se insere no debate sobre o constitucionalismo contemporâneo. Trata-

se da questão referente à superação da dicotomia entre o controle difuso e o controle concentrado 

de constitucionalidade. Exemplos dessa superação: o controle híbrido de constitucionalidade no 

Brasil e em Portugal. Nos dias atuais, os inúmeros e sucessivos encontros (multilaterais e 

bilaterais) entre representantes de Tribunais Constitucionais ou órgãos equivalentes cada vez se 

intensificam onde há trocas de informações e experiências (constitucionalismo cooperativo) sobre 

como cada país lida com problemas semelhantes, v. g., os casos de omissão legislativa, a 

promoção dos direitos humanos, a defesa da democracia, a separação de poderes, a judicialização 

da política e o ativismo judicial. Em geral, são esses temas que vêm ocupando espaço 

significativo na pauta de debates em congressos acadêmicos, simpósios, encontros e 

conferências1.  

Nos países membros da União Europeia2, no que tange ao controle de constitucionalidade, 

têm predominado o controle concentrado por meio de um Tribunal Constitucional, denominado 

de modelo “europeu-kelseniano”3. Mesmo aqueles países que não adotam esse modelo, como é o 

caso da Inglaterra e da França, não estão imunes a sua influência. Aliás, ocorre na atualidade uma 

influência mútua entre os diversos modelos de controle. Recentemente, a Inglaterra passou por 

                                                           
1 Na II Conferência Mundial sobre Justiça Constitucional, ocorrida no Brasil, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2011, os 
debates giraram em torno de temas como a separação de poderes e da independência dos Tribunais Constitucionais e 
órgãos equivalentes. A receptividade às reformas da Justiça Constitucional no Brasil tem sido favorável, já que o país 
consolida sua posição inovadora por instituir instrumentos como a repercussão geral para admissibilidade de 
processos na Corte Suprema, as súmulas vinculatórias e, ainda, pelo crescente papel do Conselho Nacional de 
Justiça. (Cf. II Conferência Mundial de Cortes Constitucionais). Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=169465>. Acesso em: 17 jan. 2011. 
2 A União Europeia (UE), anteriormente designada por Comunidade Econômica Europeia (CEE) e Comunidade 
Europeia (CE), é uma união supranacional econômica e política de 27 Estados-membros, estabelecida após a 
assinatura do Tratado de Maastricht, a 7 de fevereiro de 1992, pelos doze primeiros países da antiga CEE, uma das 
três Comunidades Europeias. Para garantir a conformidade com a legislação da União, uma vez que os Estados-
membros estão sujeitos judicialmente a este, foi criado o Tribunal de Justiça da União Europeia. No final dos anos de 
1990, a U.E. avançou para uma união monetária, com a criação de uma moeda única – O EURO. A denominada 
“zona do euro” passa por uma grave crise, pondo em risco o projeto comunitário mais aprofundado e sofisticado 
entre países. A indisciplina fiscal e o descontrole das contas públicas em países como a Irlanda, Grécia, Portugal, 
Espanha e Itália arrastaram o bloco para uma crise financeira sem precedentes. Para tirar a moeda do abismo e 
resgatar aqueles países endividados, a Troika (Grupo de credores - Banco Central Europeu, Comissão Europeia e 
FMI), impôs um duro e impopular plano de austeridade, ao qual condicionou o socorro financeiro. (Cf. MEDEIROS, 
Orione Dantas de, A justiça constitucional portuguesa em tempos de crise. Crise fiscal na “zona do euro” e os 
Acórdãos 396/2011 e 353/2012 do Tribunal Constitucional português. Recife: mimeo, 2012). 
3 A denominação modelo “europeu-kelseniano” (controle concentrado) tem sido frequentemente utilizada, por parte 
da doutrina, para estabelecer uma dicotomia com o modelo norte-americano (controle difuso). 
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transformação, com a criação da Suprema Corte britânica4; a França, com a ampliação do objeto 

do controle a cargo do Conseil constitutionnel5. São exemplos emblemáticos, por tratar-se de 

modelos de controle considerados fora dos paradigmáticos controles europeu-kelseniano e norte-

americano.  

Por outro lado, no campo doutrinário, não são poucas as opiniões de que o 

constitucionalismo contemporâneo vem passando por profundas transformações, sobretudo a 

partir do final da Segunda Guerra Mundial, com o surgimento de Constituições democráticas 

onde os direitos fundamentais das minorias são elevados às cláusulas pétreas, funcionando como 

restrições às decisões majoritárias. Tome-se, por exemplo, primeiramente, os textos fundamentais 

da Itália (1947) e Alemanha (1949), depois, as Constituições portuguesa (1976), espanhola 

(1978), brasileira (1988) entre outras.  

Afirma-se frequentemente que tais Constituições assumem papel de destaque na vida 

social e política, porque não se limitam a estabelecer competências ou a separar os órgãos de 

soberania, mas trazem em seu bojo um corpo normativo contendo um “alto nível de normas 

‘materiais’ ou substantivas que condicionam a atuação do Estado por meio da ordenação de 

certos fins e objetivos” (CARBONELL, 2007, p. 10). Além disso, alguns desses países aqui 

mencionados apresentam sofisticado controle judicial de constitucionalidade, transformando os 

“velhos” modelos judiciais (difuso e concentrado) em modelos mais complexos. 

É pensamento aceito entre os doutrinadores, o fato de que o controle judicial de 

constitucionalidade surgiu e se desenvolveu a partir de perspectivas filosóficas diferentes e em 

lugares e momentos históricos diversos, formando-se ao longo do século XX uma bipolaridade6 

                                                           
4 A corte foi criada em 1º de outubro de 2009 para substituir o Comitê de Apelação da House of Lords, no 
Parlamento britânico. Desde então, é ela que dá a última palavra em matéria constitucional e de Direito da União 
Europeia na Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. No primeiro ano judicial, a corte julgou 62 casos 
(Cf. PINHEIRO, Aline. Direito na Europa: Suprema Corte Britânica comemora seu primeiro ano). Disponível 
em: <http://www.conjur.com.br/2010-ago-03/direito-europeu-suprema-corte-britanica-comemora-primeiro-ano>. 
Acesso em: 4 ago. 2010. 
5 O controle de constitucionalidade das leis na França tem se caracterizado por ser um modelo de controle a priori e 
abstrato da conformidade das leis à Constituição. Com a reforma constitucional de 23.07.2008, permitiu-se o 
questionamento de uma lei em vigor quando de sua aplicação no bojo de um processo. Mas, esse controle permanece 
sendo concentrado nas mãos do Conseil constituticionnel e a eventual declaração de inconstitucionalidade implica a 
revogação da lei, com efeitos erga omnes. Cf. COSTA, Thales Morais. Justiça Constitucional. In: COSTA, Thales 
Morais (Coord.). Introdução ao direito Francês. Curitiba: Juruá, 2009, v. 1, p. 143-144.  
6 A bipolaridade inicial entre os dois paradigmas foi assinalada por Piero Calamandrei quando assim qualificou o 
modelo americano de “difuso” (enquanto correspondia a todos os juízes, sem importar sua hierarquia), por só 
poderem (os juízes) atuar pela via incidental, numa controvérsia concreta, no qual os efeitos são especiais (ou seja, 
que só se traduzem no afastamento das normas legislativas aplicáveis na relação com as partes no processo), e de 



14 
 

envolvendo, de um lado, o denominado modelo difuso norte-americano, e de outro, o modelo 

concentrado europeu-kelseniano. Aparentemente antagônicos esses tipos de controle acabaram 

por engendrar o aparecimento de outro modelo: o modelo híbrido7 ou dual. 

O controle híbrido de constitucionalidade tem sido objeto de análise por parte da doutrina 

especializada. Aponta-se como característica principal deste modelo híbrido, a combinação entre 

aspectos do controle concentrado com o do controle difuso. Este modelo híbrido, teoricamente, 

teve maior visibilidade a partir das pesquisas realizadas por Francisco Fernández Segado, na 

segunda metade do século passado e no início deste século XXI, as quais revelam que há um 

progressivo declínio da bipolaridade entre o clássico modelo norte-americano difuso (judicial 

review) e o europeu-kelseniano (concentrado). De forma ampla, o problema que se coloca pode 

assim ser formulado: o modelo híbrido representa uma superação da dicotomia entre o modelo 

europeu-kelseniano e o norte-americano? 

Alguns países adotam o controle híbrido de constitucionalidade, entre os quais podemos 

citar Portugal8, com a Constituição de 1976, após a Primeira Revisão Constitucional, em 1982, 

quando na ocasião se instituiu o Tribunal Constitucional, e o Brasil9, sobretudo a partir da 

Constituição de 1988, com a Reforma Constitucional de 2004. 

                                                                                                                                                                                            
natureza declarativa, ex tunc. Já o sistema continental europeu é qualificado por Calamandrei como concentrado, 
pois é exercido por um único e especial órgão constitucional, que é acessado pela via principal, na qual se questiona 
unicamente a legitimidade constitucional das normas legislativas impugnadas, sem que haja uma controvérsia 
concreta; os efeitos da decisão erga omnes e tem caráter constitutivo, já que opera como anulação ou ineficácia ex 
nunc, que valem para o futuro, mas se respeita o passado de validez da lei inconstitucional (Cf. FERNÁNDEZ 
SEGADO, Francisco, La Justicia Constitucional ante el Siglo XXI: La Progresiva Convergencia de los Sistemas 
Americano y Europeo-Kelseniano. México: Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM; Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2004, p. 25 e 26). Confira PEGORARO, Lucio, A circulação, a recepção e a hibridação 
dos modelos de justiça constitucional. Revista de Informação Legislativa, Brasília, a. 42, n. 165, p. 59-76, jan,/mar. 
2005. 
7 A palavra “híbrido” é oriunda do grego hybris, cuja etimologia remete a ultraje, correspondendo a uma 
miscigenação ou mistura que violava as leis naturais. Disponível em: 
<http://www.fcsh.unl.pt/invest/edt/verbetes/H/hibrido.htm>. Acesso em: 6 de set. 2010. O termo “híbrido”, adjetivo, 
fruto de elementos distintos; originário do cruzamento de espécies diferentes (FERREIRA, Aurélio Buarque de 
Holanda, Minidicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1977, p. 250). 
8 Para Canotilho, a caracterização global do sistema de controle da constitucionalidade vigente em Portugal é de um 
sistema misto complexo. Cf. CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. 
Coimbra: Almedina, 2003, p. 917.  Carlos Blanco de Morais considera o contencioso constitucional português entre 
o modelo misto e a tentação do sistema de reenvio. Cf. BLANCO DE MORAIS, Carlos. Justiça Constitucional. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2005, t. II. 
9 Caracterizam o controle de constitucionalidade brasileiro como um modelo híbrido, entre outros autores, Mauro 
VIVEIROS, El Control de Constitucionalidad Brasileño: Un modelo híbrido o dual. Madrid: Acadêmica 
espanhola, 2012. Rogério Bastos ARNATES, O sistema híbrido de controle da constitucionalidade das leis no 
Brasil. Disponível em: <http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/cej/article/viewFile/841/1023>. Acesso em: 3 abr. 
2012. Segundo Paulo BLAIR, o Brasil é um dos poucos países do mundo que utiliza um sistema híbrido de controle 
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No Brasil e em Portugal, o controle híbrido de constitucionalidade produz uma 

convergência ou aproximação entre o sistema concentrado e o sistema difuso, mas isto ocorre de 

forma diferente.  Em Portugal, este fenômeno da aproximação chega a tal ponto de converter a 

fiscalização concreta (difusa) em fiscalização abstrata (concentrada), por meio do instituto da 

“repetição do julgado”, conforme se verifica no art. 281º, nº 3 da Constituição da República 

Portuguesa de 1976 e no art. 82º da Lei nº 28/82 (Lei do Tribunal Constitucional). No Brasil, 

após a Emenda Constitucional nº 45/2004 (Reforma do Poder Judiciário), tal aproximação vem 

ocorrendo por meio do uso de institutos típicos do controle abstrato, aplicados ao controle 

concreto, como a Repercussão Geral (art. 102, §3º da Constituição de 1988 e a Lei nº 11.418/06). 

Considerando-se o propósito do presente trabalho e por razões de ordem metodológica, 

analisar-se-á o controle de constitucionalidade desses dois países referidos acima, as principais 

características do controle híbrido, visando, sobretudo, demonstrar a superação da dicotomia 

entre os modelos judiciais de controle, considerados clássicos, o europeu-kelseniano e o norte-

americano. 

O objetivo principal do presente trabalho é demonstrar a superação da dicotomia entre o 

controle difuso e o controle concentrado, a partir do controle híbrido de constitucionalidade no 

Brasil e em Portugal. Comparar os atuais modelos híbridos de controle de constitucionalidade das 

leis em Portugal e no Brasil, identificando semelhanças e dessemelhanças. Analisar como o 

controle híbrido nesses dois países consegue combinar elementos do controle difuso e o controle 

concentrado, promovendo uma aproximação ou convergência, sem provocar uma preponderância 

de elementos de um modelo sobre o outro, a ponto de comprometimento. 

Além do suporte teórico já exposto acima, também tomará por base no presente trabalho, 

aspectos epistemológicos e metodológicos relacionados com o Direito Constitucional 

Comparado, como um espaço de reflexão, que a cada dia tem atraído estudiosos do Direito, 

preocupados com os problemas advindos de um mundo globalizado, marcado notadamente por 

diferenças, insegurança e incertezas que desafiam os teóricos do direito neste início de século 

XXI.   

                                                                                                                                                                                            
de constitucionalidade. Para Gilmar MENDES, “o sistema híbrido de controle de constitucionalidade adotado no 
Brasil é um exemplo que já vem sendo seguido por muitos países” (Cf. STF. Matérias Reconhecidas. Modelo híbrido 
de controle de constitucionalidade garante mais celeridade à justiça brasileira). Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao,asp>. Acesso em: 3 abr. 2012. 
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Na atualidade, o que justifica o estudo do Direito Comparado como ramo autônomo do 

conhecimento jurídico ou como método para se chegar a ele? Quais são os pressupostos que os 

levam a caracterização como conhecimento científico10? Depois da Segunda Guerra Mundial, 

constata-se o surgimento de abordagens críticas sobre o fenômeno jurídico. O ensino do Direito 

passa por transformações. O Direito Comparado realizou avanços nas Universidades; importantes 

instituições, como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), ocuparam-se do Direito Comparado. Tais estudos são crescentes, mas ainda são 

incipientes, talvez por razões que persistem aprisionar os juristas em uma formação científica 

contida nos limites de um horizonte histórico e nacional, reféns de uma visão do Direito limitada 

ao espaço interno. Fato que não se justifica mais, frente a um mundo global. 

Com efeito, o mundo jurídico na atualidade é muito mais complexo do que se pensou 

anteriormente. Ele é portador de outras dimensões e perspectivas (CONSTANTINESCO, 1998). 

Fala-se hoje, de uma “geografia jurídica”, cujo conhecimento é especialmente útil a uma época 

marcada, ao mesmo tempo, pela coexistência – e pela harmonização – de dois ou mais sistemas11 

existentes.  

Dessa forma, justifica-se o estudo do Direito Constitucional Comparado, dentre outros 

fatores, para a compreensão das inovações contemporâneas no Direito Constitucional 

(BARACHO, 2000, p. 218), causada pela globalização12 sobre o constitucionalismo clássico13, 

sobre o papel das Cortes constitucionais na esfera de direitos fundamentais e o uso do direito 

                                                           
10 O Direito Constitucional Comparado pode ser visto a partir de perspectivas diversas e sentidos diferentes. Por 
exemplo: em sentido epistemológico - como ramo autônomo da ciência jurídica (DANTAS, Ivo. Direito 
Constitucional Comparado. Introdução. Teoria e Metodologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001); em sentido 
metodológico (SILVA, José Afonso da. Um Pouco de Direito Constitucional Comparado. São Paulo: Malheiros, 
2009); em sentido filosófico - como teoria pós-moderna do direito (JAYME, Erik. Visões para uma Teoria Pós-
Moderna do Direito Comparado. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 759, p. 24-40, jan.1999). 
11 Sistema aqui entendido conforme Marc Ancel, em sua obra Utilidade e métodos do direito comparado, enquanto 
“blocos de legislações particulares, em face dos quais o comparativista deve se colocar antes de qualquer 
comparação institucional mais profunda”. A discussão acerca dos sistemas jurídicos contemporâneos será tratada no 
item 3 do presente capítulo. 
12 A globalização apresenta várias perspectivas, tais como, econômica, cultural, política, jurídica etc. Em seu aspecto 
jurídico, podemos citar o Direito Comunitário, o Direito da Integração, como parte de sua manifestação. Conforme o 
entendimento de José Eduardo Faria, “A globalização corresponde à integração sistêmica da economia em âmbito 
transnacional, iniciada pela crescente mudança estrutural e funcional nos sistemas produtivos e pela consequente 
ampliação das redes empresariais, comerciais e financeiras em escala mundial atuando de modo cada vez mais 
independente dos controles políticos e jurídicos em âmbito nacional (FARIA, José Eduardo. O Direito e a 
Economia Globalizada. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 52). 
13 O constitucionalismo, enquanto movimento teórico deu ensejo à elaboração do que é formalmente chamado de 
Constituição, surgiu a partir das teorias iluministas do Século XVIII e serviu de base à Constituição Americana 
(1787) e à Francesa (1789), atravessando os séculos subsequentes.  
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comparado pelos juízes constitucionais (ZAGREBELSKY, 2007, p. 92). Este último fator, pela 

relevância que assume na atualidade, com o papel dos Tribunais Constitucionais em tempos de 

crise, como a que ocorre nos países da “zona do euro”, já merece um estudo comparado, embora 

não seja objeto de nossa reflexão aqui.  

Importa ao Direito Constitucional Comparado, como ramo do Direito Comparado, 

apresentar-se como um dos elementos deste universalismo, tentando colaborar na compreensão 

dessa complexidade, dessa realidade cambiante, em um contexto de desenvolvimento científico e 

tecnológico jamais visto anteriormente, representado pelo surgimento e difusão em escala global 

da comunicação, via Internet, que torna as relações da vida nacional e internacional, cada vez 

mais próximas, mais interdependentes e mais complexas, em sua multiplicidade, facilitando 

recepções legislativas14 para solução de problemas semelhantes. 

Evidentemente que o Direito Comparado tem as suas limitações, mas quer seja como 

ciência autônoma, quer seja como método próprio de comparação de direitos, poderá, quiçá, 

contribuir na solução global para problemas globais.  

O trabalho ora apresentado está dividido em quatro capítulos: o primeiro busca apresentar, 

de forma breve, aspectos epistemológicos relacionados com o Direito Comparado, em geral, e o 

Direito Constitucional Comparado, em particular, como espaço de reflexões, o qual, a cada dia, 

tem atraído estudiosos do direito, preocupados com os problemas advindos de um mundo 

                                                           
14 Escreve Peter Häberle que a atual interdependência efetiva entre as Constituições, especialmente, enquanto ao sem 
número de recepções atualmente produzidas, induz a buscar um modelo teórico geral. E prossegue em seu raciocínio 
afirmando que:  “A esto hay que añadir que el actual mundo uniformado cada vez se hace más pequeno gracias a las 
intensas posibilidades de comunicación, por un lado, y tambien gracias, por otro, a que los problemas globales 
existentes son similares para todos, como, por ejemplo, los derivados del medio ambiente y de la tecnologia. He aqui 
la razón última de la necesidad de ver la razón última de la necesidad de ver lo que hace el vicino para aprovechar los 
logros ya alcanzados por este, y ello no solo por la notória escasez de recursos, sino también por puro y simple 
ahorro de tiempo y trabajo. De ahí la primera toma de contactos con lo foráneo; léase con las primeras recepciones. 
Es posible que en ello actúe como factor sugestivo la propia efectividad del ejemplo, ajeno, añadiendose 
posteriormente las corrientes propias del denominado espíritu de la época e incluso las propias modas. Desde un 
punto de vista histórico, podríamos decir que dicho momento bien podría llamarse la hora de las recepciones, si bien 
hay que tener en cuenta que no siempre se dan en igual medida las condiciones adecuadas para que las reformas se 
efectúen siguiendo los modelos extranjetos. (...) los siguientes cauces y procedimentos de recepción a través de los 
que se asume lo creado en otros Estado. 1) Por vía de la revisión total de la Constitución (Suiza, por ejemplo). 2) Por 
vía de la revisión parcial de la Constitución. 3) Por vía legislativa. 4) por vía de la jurisprudência constitucional, 
incluyendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Constituional europea. 5) Por vía de la Teoria de la 
constitución. 6) Por vía de la práxis jurídica (por ejemplo, la relativa a acuerdos de los länder com la Federación)”. 
(Cf. HÄBERLE, Peter. Elementos Teóricos de um Modelo General de Recepción Legislativa. In: Derechos 
Humanos y constitucionalismo ante el Tercer Milênio, coordenado por Antonio Enriquez Pérez Luño. Madrid: 
Marcial Pons, 1996, p. 151-185, apud DANTAS, op. cit., p. 108-109). 
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globalizado, marcado por instabilidade e por incertezas que desafiam os teóricos do direito neste 

início de século XXI.  

O Direito Comparado sofre da mesma dificuldade das ciências ditas sociais, como é o 

caso do direito. O problema terminológico tem sempre causado grande obstáculo entre os 

estudiosos (CARVALHO, 2012, p. 713). Às vezes a questão terminológica é superada pela 

convenção espontânea entre alguns autores, mas nem sempre se atinge a unanimidade. No 

presente trabalho, a expressão “modelo híbrido” e “modelo misto” assumem significado 

diferente. Preferimos usar a expressão “modelo híbrido” para conceituar os atuais sistemas de 

controle de constitucionalidade no Brasil e em Portugal. A expressão “modelo misto” aqui será 

entendida como sendo adequada para os modelos de controle onde, por um lado, há um órgão 

político especificamente dirigido para o controle abstrato de constitucionalidade (decisão 

política), por outro lado, um órgão jurisdicional supremo em matéria de fiscalização judicial 

concreta da constitucionalidade, cabendo-lhe decidir em última instância, dos recursos das 

decisões dos tribunais (decisão jurídica). Um exemplo de modelo misto, o sistema português no 

período de 1976-1982.   

A delimitação do objeto, também, tem provocado controvérsias. Identifica-se, aqui, o 

objeto do Direito Constitucional Comparado como direito vigente, ou seja, como sendo a 

comparação entre dois ou mais sistemas constitucionais vigentes (macrocomparação) ou entre 

dois institutos jurídicos (microcomparação). O método matricial é o método comparativo. 

Entretanto, o comparatista pode e deve se valer de outros métodos. O problema do direito 

comparado compreende a diferença e semelhança. Tem a recepção legislativa como um dos 

elementos importantes, mas ela deve ser feita com parcimônia sem ufanismo, considerando 

sempre as características culturais do país eventualmente receptor.  

O segundo Capítulo trata do Controle judicial de constitucionalidade, a partir de dois 

marcos históricos: o controle difuso americano, início do século XIX, e o controle concentrado 

europeu-kelseniano, primeira metade do século XX. O estabelecimento de uma dicotomia. O 

surgimento dos modelos híbridos e a declinação da tese da bipolaridade (modelo difuso versus 

modelo concentrado). O controle jurisdicional e modelo difuso: da experiência norte-americana 

ao paradigma da Judice review; modelo concentrado de constitucionalidade: os tribunais 

constitucionais e o “legislador negativo”. Insuficiência analítica da bipolaridade (sistema 
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americano versus sistema europeu-kelseniano) na contemporaneidade: os modelos híbridos e a 

posição de Fernández Segado. 

O terceiro Capítulo demonstra em breve histórico, como se deu a formação do controle de 

constitucionalidade no Brasil e em Portugal. Neste, antes da Constituição Republicana de 1976; 

naquele, antes da Constituição de 1988. 

O último Capítulo analisa o controle híbrido de constitucionalidade no Brasil e em 

Portugal, nas atuais constituições, como dois exemplos de superação da dicotomia entre o modelo 

difuso norte-americano e o modelo concentrado europeu-kelseniano. Procura apontar algumas 

diferenças e semelhanças, críticas e perspectivas atuais de reforma do modelo híbrido de controle 

naqueles países. 

Finalmente, pode-se constatar que não há modelo perfeito, em matéria de controle de 

constitucionalidade das leis. Frequentemente apresentam imperfeições. Quer seja o modelo 

europeu-kelseniano (concentrado), quer seja o modelo norte-americano (difuso), e quer seja o 

modelo judicial híbrido, que une elementos dos dois anteriores. Por essa razão, estão sempre a 

reclamar mudanças, reformas e ajustes. 
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2  PRESSUPOSTOS EPISTEMOLÓGICOS DO DIREITO CONSTITUCIONAL 
COMPARADO 

 

2.1  Enunciação do problema: diferenças e semelhanças entre sistemas constitucionais 

O Direito Comparado tem sido de grande interesse para os juristas. Ainda que os temas 

tenham se diversificado e as divergências que estes provocam na atualidade, as questões 

fundamentais que encontramos no passado persistem em se manter. Trata-se de saber se o Direito 

Comparado é ciência ou método.  

O presente Capítulo busca apresentar, de forma breve, aspectos epistemológicos 

relacionados com o Direito Comparado, em geral, e o Direito Constitucional Comparado, em 

particular, como um “novo” espaço de reflexão o qual, a cada dia, tem atraído estudiosos do 

direito, preocupados com os problemas advindos de um mundo globalizado, marcado pelas 

diferenças15, insegurança e incertezas que desafiam os teóricos do direito neste início de século 

XXI.   

Pensar o Direito Constitucional Comparado, em sua perspectiva epistemológica, significa 

tentar perceber o surgimento da Ciência do Direito em geral16, sua trajetória e transformação ao 

longo da história, a partir do século XIX, no Mundo Ocidental. Com efeito, a precedência do 

Direito Comparado concorreu para a lenta formação do Direito Constitucional Comparado, 

objeto de nossa reflexão.  

Neste sentido, afirma-se que o Direito Constitucional Comparado resulta do avanço que 

emerge dos trabalhos de legislação estrangeira e das obras fragmentárias do Direito de diversos 

                                                           
15 Para Erik Jayme o Direito Comparado pós-moderno pesquisa as diferenças entre as ordens jurídicas, tendo em 
vista especialmente as diferentes posturas e condutas como formas de expressão contemporânea de valores (Werten) 
e estilos de pensar (Denkstilen). JAYME, Erik, Visões para uma Teoria Pós-Moderna do Direito Comparado. 
Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 759, p. 24-40, jan. 1999. 
16 Para Ferraz Jr., ao abordar o discurso da Ciência do Direito, escreve que: “costuma-se, de modo geral, entender a 
Ciência do Direito com um ‘sistema’ de conhecimentos sobre a ‘realidade jurídica’. Esta concepção é, 
evidentemente, muito genérica e pressupõe uma série de discussões que se desenvolvem não só em torno da 
expressão ciência jurídica propriamente dita, mas também, em torno do próprio termo ciência”. E prossegue: “Os 
pontos cruciais desta discussão são, a nosso ver, os seguintes: a) o termo ciência não é unívoco; (...). c) embora haja 
um certo acordo em classificar a Ciência do Direito entre as ciências humanas, surgem aí debates entre as diversas 
epistemologias jurídicas sobre a existência ou não de uma ciência exclusiva do Direito, havendo aqueles que, 
preferem vê-lo como uma simples técnica ou arte, reduzindo-se a ciência propriamente dita do Direito a uma parte da 
Sociologia, da Psicologia, da História, da Etnologia etc. ou de todas elas no seu conjunto”. Cf. FERRAZ JR., Tércio 
Sampaio. A Ciência do Direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1980, p. 10. 
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povos, matérias geralmente percorridas pelo estudioso para alcançar a temática do Direito 

Comparado.17  

Pesa sobre o estudo do Direito Comparado como ramo do conhecimento jurídico ou como 

método para se chegar a ele, os mesmos problemas das ciências ditas sociais. O problema 

terminológico, o problema dos pressupostos que os levam a caracterização como conhecimento 

científico. Depois da Segunda Guerra Mundial, constata-se o surgimento de novas abordagens 

acerca do fenômeno jurídico, com críticas ao juspositivismo, de viés legalista restrito, dando 

ensejo a novas tendências teóricas, denominadas de pós-positivistas.  

No que tange ao Direito Comparado, vários são os trabalhos realizados. O ensino do 

Direito Comparado realizou avanços nas Universidades; importantes instituições, como a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), ocuparam-se 

do Direito Comparado. Entretanto, tais estudos ainda são incipientes, talvez por razões que 

aprisionam os juristas em uma formação científica contida nos limites do horizonte histórico e 

nacional, reféns de uma visão do Direito limitada ao espaço interno.  

Com efeito, cabe ao Direito Constitucional Comparado se apresentar como um dos 

elementos deste universalismo jurídico, tentando colaborar na compreensão dessa complexidade, 

dessa realidade cada vez mais móvel. Como já dito na introdução do presente trabalho, vivemos 

em um mundo no qual o desenvolvimento científico e tecnológico alcançou um estágio jamais 

visto anteriormente, representado pelo surgimento e difusão em escala global da comunicação, 

via Internet, que torna as relações da vida nacional e internacional cada vez mais próxima e mais 

complexa, em sua multiplicidade de direitos, facilitando recepções legislativas18 para solução de 

problemas semelhantes.  

                                                           
17 Abordando o tema Direito Constitucional Comparado, Raul Machado Horta salienta que em 1938, com a 
publicação de uma coletânea de estudos em homenagem a Edouard Lambert, compreendendo três alentados 
volumes, sob o título comum Introduction a létude du Droit Compare, um breve espaço é dedicado ao Direito 
Constitucional Comparado. E prossegue afirmando que “Dos cinco textos incluídos na seção do Direito 
Constitucional Comparado, apenas o de CARL SCHMITT, intitulado de Lévolution recente du problème des 
delegations legislatives, na versão francesa de PAUL ROUBIER, preenche os requisitos do tema do Direito 
Constitucional Comparado pelo tratamento dispensado à técnica da delegação legislativa na Inglaterra, na França, 
nos Estados Unidos e na Alemanha”. In: DANTAS, Ivo. Direito Constitucional Comparado. 2. ed. Rio de Janeiro:  
Renovar, 2006, Prefácio. 
18 Escreve Peter Häberle que a atual interdependência efetiva entre as Constituições, especialmente, enquanto ao sem 
número de recepções atualmente produzidas, induz a buscar um modelo teórico geral. E prossegue em seu raciocínio 
afirmando que:  “A esto hay que añadir que el actual mundo uniformado cada vez se hace más pequeno gracias a las 
intensas posibilidades de comunicación, por un lado, y tambien gracias, por otro, a que los problemas globales 
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Durante muito tempo o Direito Comparado foi confundido com Direito Estrangeiro e 

Legislação Comparada19. Diante de tal ambiguidade, buscou-se uma delimitação semântica, pois, 

para o estudo de Direito Comparado, não basta fazer comparação entre a legislação nacional e a 

legislação estrangeira (elementos do Direito Comparado), é preciso uma análise dentro de um 

quadro geral em que se incluem aspectos doutrinários e jurisprudenciais.  O Direito Comparado 

tem a comparação (semelhanças ou diferenças), entre sistemas e/ou institutos jurídicos vigentes, 

como seu objeto. Os grandes sistemas jurídicos e as famílias de direito (as diferenças e 

semelhanças) não são opostos, mas conceitos interdependentes que estão necessariamente 

tensionados.  

Tentando uma melhor visualização do tema, dividiu-se esse capítulo nos seguintes pontos: 

Epistemologia e Direito Comparado: algumas questões de base, no qual são abordadas categorias, 

funções do Direito Comparado e recepção legislativa, micro e macrocomparações, comparação 

horizontal e comparação vertical; em seguida, são abordados alguns sistemas jurídicos 

contemporâneos e Direito Constitucional Comparado, agrupamento dos direitos em famílias, 

como a do Civil Law e Common Law. Por último, abordam-se alguns elementos teóricos para um 

Direito Constitucional Comparado. 

 

2.2  Epistemologia e Direito Comparado: algumas questões de base 

Inicialmente, surge uma questão, de ordem filosófica, que precisa ser posta, visto não 

haver posição pacífica entre os autores, trata-se do significado da expressão “epistemologia”.  O 
                                                                                                                                                                                            
existentes son similares para todos, como, por ejemplo, los derivados del medio ambiente y de la tecnologia. He aqui 
la razón última de la necesidad de ver la razón última de la necesidad de ver lo que hace el vicino para aprovechar los 
logros ya alcanzados por este, y ello no solo por la notória escasez de recursos, sino también por puro y simple 
ahorro de tiempo y trabajo. De ahí la primera toma de contactos con lo foráneo; léase con las primeras recepciones. 
Es posible que en ello actúe como factor sugestivo la propia efectividad del ejemplo, ajeno, añadiendose 
posteriormente las corrientes propias del denominado espíritu de la época e incluso las propias modas. Desde un 
punto de vista histórico, podríamos decir que dicho momento bien podría llamarse la hora de las recepciones, si bien 
hay que tener en cuenta que no siempre se dan en igual medida las condiciones adecuadas para que las reformas se 
efectúen siguiendo los modelos extranjetos. (...) los siguientes cauces y procedimentos de recepción a través de los 
que se asume lo creado en otros Estado. 1) Por vía de la revisión total de la Constitución (Suiza, por ejemplo). 2) Por 
vía de la revisión parcial de la Constitución. 3) Por vía legislativa. 4) por vía de la jurisprudência constitucional, 
incluyendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Constituional europea. 5) Por vía de la Teoria de la 
constitución. 6) Por vía de la práxis jurídica (por ejemplo, la relativa a acuerdos de los länder com la Federación)”. 
Cf. HÄBERLE, Peter. Elementos Teóricos de um Modelo General de Recepción Legislativa. In: Derechos 
Humanos y constitucionalismo ante el Tercer Milênio, coordenado por Antonio Enriquez Pérez Luño. Madrid: 
Marcial Pons, 1996, p. 151-185, apud DANTAS, op. cit., p. 108-109. 
19 Existe uma tradição de estudos comparados que, segundo alguns autores, remontam à Antiguidade clássica, com 
Aristóteles (Política); para outros, surge na Idade Moderna, com Montesquieu (Do Espírito das Leis). 



23 
 

termo epistemologia é frequentemente considerado como sinônimo de gnoseologia (MORA, 

2001, p. 852). Entretanto, por Gnoseologia entende-se o estudo do conhecimento como gênero 

(vulgar, científico, filosófico etc.); ao passo que a Epistemologia é o estudo do conhecimento 

científico. Epistemologia - do grego episteme – designa um tipo especial de conhecimento que se 

pretende verdadeiro, racional, sistematizável.  Aqui será entendida como o estudo da Teoria do 

Conhecimento Científico20. Ligado ao fenômeno jurídico compreende-se o estudo do 

conhecimento jurídico, ou seja, uma epistemologia jurídica, um estudo sistemático dos 

pressupostos, do objeto e do método. 

A questão de o Direito Comparado ser ciência ou método, ainda hoje incomoda os 

estudiosos do Direito. A posição aqui adotada será a do Direito Comparado enquanto ciência, isto 

é, o equivalente à expressão Teoria do Direito Comparado (DANTAS, 2006, p. 6-13).  Isto já é o 

bastante para identificar uma opção filosófica diante do Direito em geral, bem como no âmbito 

do Direito Comparado, em particular, a qual repercutirá no Direito Constitucional Comparado, 

caracterizando-o de conhecimento jurídico e não como apenas um método.  

No Vocabulaire Juridique, publicado em Paris em 1936 e coordenado por Henri Capitant, 

definiu-se o Direito Comparado como “o ramo da ciência do direito que tem por objeto a 

aproximação sistemática das instituições jurídicas de diversos países” (ANCEL, 1980, p. 43). 

Esta definição também correspondeu, ao mesmo tempo, à da Academia Internacional de Direito 

Comparado de Haia, nos estatutos de sua fundação (13 de setembro de 1924).  

Quando se afirma a não existência do Direito Comparado como ciência jurídica 

autônoma, geralmente toma-se como ponto de partida uma sistemática do Direito, na qual se fala 

de Direito Civil, de Direito Penal ou de Direito Administrativo. Neste sentido, considera-se que o 

Direito Comparado não tem um objeto próprio, como o têm os diferentes ramos do direito. 

Adotando tal visão, é que diversos autores apontam a impossibilidade de autonomia do Direito 

Comparado como um ramo da ciência jurídica. Para os que adotam tal perspectiva, o Direito 

Comparado é método jurídico21 de comparação que se aplica às matérias que pertencem a outro 

                                                           
20 Discutindo a temática, Ivo Dantas afirma: “... preferimos a expressão Teoria do Conhecimento como sinônimo de 
Gnoseologia, ou seja, tendo por objeto o conhecimento em si, seu conceito e fases de formação, independentemente 
de estarmos diante do conhecimento vulgar, científico ou filosófico; à expressão Epistemologia reservamos como seu 
objeto, o estudo da Teoria do Conhecimento Científico, ou seja, Teoria da Ciência, investigando seus caracteres e 
metodologia”. Cf. DANTAS, op. cit., p. 13. 
21 Vale lembrar que, durante décadas, o direito comparado foi considerado apenas como um método, definido como 
conjunto de diligências e de processos, encadeados de forma racional, destinados a conduzir o jurista a considerar e a 
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ramo do Direito, ou melhor, um modo científico de unificação (coordenação) e aperfeiçoamento 

dos institutos jurídicos vigentes. 

A esses problemas de geografia jurídica, acresce Marc Ancel (1980, p. 19-51) um 

problema metodológico de monta, que relega a um segundo plano as controvérsias teórico-

doutrinárias, tradicionais desde 1900, sobre a função e a natureza do Direito Comparado. Após 

1945, as perspectivas críticas do comparativismo foram inicialmente sustentadas na Inglaterra por 

H. C. Guitteridge, na célebre obra Compative Law de H. C. Guitteridge, publicada em 1946 e 

apresentada como An Introduction to the Comparativa Method of Legal Study and Research. No 

mesmo sentido, Hamson publica em 1955 The Law: Study and Comparison. Esses autores 

ingleses partem da ideia de que o Direito Comparado não é um ramo autônomo da ciência 

jurídica; ele (o direito comparado) consiste unicamente no emprego de um método particular, o 

método comparativo, o qual pode e deve ser usado em todos os ramos do direito. 

Seguindo essa linha crítica, na França, René David em muito tem contribuído para o 

estudo e o aperfeiçoamento do Direito Comparado, sobretudo na obra Traité Elémentaire du 

Droit Comparé, de 1960, chegando a afirmar categoricamente que o Direito Comparado nada 

mais é do que “o método comparativo aplicado no terreno das ciências jurídicas”. Do mesmo 

modo, na Itália, iremos encontrar tal posição na doutrina de Túlio Ascarelli em La Funzione del 

Diritto Comparatio e il Nóstro Sistema di Diritto Privato,  de 1949. Todos eles acrescentam 

valiosa contribuição para o estudo da Teoria do Direito Comparado, embora negando-lhe a 

autonomia científica.  

Por outro lado, há autores como Leontin-Jean Constantinesco, em sua obra Einführung in 

die Rechtsvergleichung, publicada em 1971, que emprega indistintamente a expressão Direito 

Comparado para designar o método e a ciência autônoma. Entretanto, esclarece que: “Cada vez 

que se aluda al Derecho Comparado como método se empleará el término método comparativo. 

Siempre que se aluda a la disciplina autônoma se utilizará la expresión Ciência de los Derechos 

Comparados”(CONSTANTINESCO, 1998, p. 26). 

                                                                                                                                                                                            
perceber, mediante um processo ordenado, metódico e progressivo de confrontação e comparação entre os sistemas 
jurídicos, as semelhanças e as diferenças, neles existentes, assim como suas causas, isto é, a comparação consistiria, 
precipuamente, em extrair as relações existentes entre as estruturas e as funções dos termos a serem comparados, 
pertencentes a ordens jurídicas diferentes. Cf. FRADERA, Véra Jacob. Apresentação. In: SECCO, Rodolfo. 
Introdução ao Direito Comparado. São Paulo: RT, 2001, p. 5-8. 
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Por último, há aqueles autores que se inclinam para o lado que considera o Direito 

Comparado como ciência autônoma. Entre eles podemos destacar Marc Ancel com seu Utilité et 

méthodes du droit comparé – Eléments d’introduction à l’étude comparative des droits, 

publicado em 1971. Nessa mesma perspectiva, no Brasil, podemos citar, por exemplo, Caio 

Mário da Silva Pereira (1952, p. 35-51), em seu artigo intitulado Direito Comparado, Ciência 

Autônoma, de 1952, ao defender o caráter científico e o sentido de autonomia, que possui o 

Direito Comparado.  

Na mesma linha teórica se encontra Ivo Dantas, em seu “Direito Constitucional 

Comparado”, quando considera que: 

... à medida em que se compreendam os conceitos de método e ciência, bem como do que seja 
autonomia científica, não haverá, em sã consciência, como assumir posição diferente, sobretudo, se 
levarmos em conta os modernos estudos da Epistemologia”. E arremata dizendo: “No caso 
específico do Direito Comparado, o seu estudo apresenta dificuldades que, entretanto, uma 
preparação metodológica correta do pesquisador, poderá superá-las (DANTAS, 2006, p. 99). 

Em sentido contrário, podemos citar dentre outros, José Afonso da Silva (2009, p. 34), 

com a obra “Um Pouco de Direito Constitucional Comparado”. 

Quanto às inúmeras objeções postas pelos críticos do Direito Comparado, ao menos duas 

são refutadas. A primeira das objeções diz respeito ao acesso às fontes estrangeiras, ligadas aos 

ordenamentos que se pretende comparar (fontes entendidas não apenas no sentido de textos 

legislativos, mas também como Doutrina, Jurisprudência e costumes); a segunda está relacionada 

ao problema linguístico, ou seja, conhecimento da língua usada pelo Estado cujo Direito se 

pretende comparar. Tais obstáculos são superáveis por uma preparação metodológica e 

intelectual que englobará a adequada terminologia utilizada pelo sistema ou ordenamento jurídico 

estrangeiro e seu significado. 

Em linha de defesa, para caracterizar o Direito Comparado como conhecimento científico, 

segundo Almeida (1998, p. 27) basta que disponha de um objeto (a pluralidade de ordens 

jurídicas), um método específico (o método comparativo), bem como de um terceiro elemento, 

que é sua autonomia doutrinária e didática22. 

                                                           
22 Quanto à autonomia doutrinária, contemporaneamente, milhares de trabalhos monográficos, tratados, manuais 
confirmam tal perspectiva, dentre os quais podemos citar, no geral, os estudos de Cañizares, Gutteridge e René 
David, enquanto que no caso específico do Direito Constitucional Comparado, temos os trabalhos de Garcia Pelayo, 
Sanches Agesta, Biscareti di Ruffia, G. de Vergottini e outros mais. Cf. DANTAS, op. cit. p. 101. No tocante à 
autonomia didática, existe nos cursos de Pós-Graduação e nas diversas instituições internacionais e nacionais criadas 
para cultivar o Direito Comparado, como exemplo o Instituto Pernambucano de Direito Comparado, entre outros. 
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Em síntese, pode-se afirmar, com base em alguns dos autores aqui já mencionados, que 

existe um Direito Comparado com caracterização de ciência, e não como método. Este é apenas 

um dos elementos que autorizam a dita caracterização, ao lado de um objeto formal e de uma 

autonomia doutrinária e didática, além da questão terminológica. De início, é preciso lembrar a 

distinção, necessária, entre Legislação Comparada, Direito Estrangeiro e Direito Comparado, 

pois elas não correspondem ontologicamente a mesma coisa.   

 A denominação, Direito Comparado, normalmente é confundida equivocadamente com 

Direito Estrangeiro e Legislação Comparada23.  Muitos são os trabalhos que se intitulam de 

direito comparado, quando efetivamente o que fazem é justapor disposições de ordenamentos 

estrangeiros, sem a preocupação de detectar, sistematicamente, semelhanças e diferenças em 

torno de pontos específicos (TAVARES, 2001, p. 89-104).  

A distinção entre o Direito Comparado e o Direito Estrangeiro era clássica, desde antes de 

1900, data do I Congresso Internacional de Direito Comparado, mas ela nunca foi muito clara e, 

por conseguinte, é teoricamente negligenciada (ANCEL, 1980, p. 109-110). O Direito 

Comparado depende em muito dos estudos de Direito Estrangeiro, que é a sua matéria prima.  

No que diz respeito à expressão Legislação Comparada, vale ressaltar que a sua 

impropriedade inicia-se no instante em que se tenta identificar Direito com Legislação. Pois 

“aquele tem um sentido mais amplo que a segunda, sendo esta (legislação), apenas, uma das 

formas de manifestação daquele (=Direito Positivo)” (DANTAS, 2006, p. 66). 

Aliás, lembra Caio Mário da Silva Pereira (1955, p. 33-47), no Brasil, quando da criação 

das primeiras cátedras, a concepção dada à disciplina era Curso de Legislação Comparada. Nas 

obras publicadas em fins do Século XIX e início do Século XX, pode-se registrar esta tendência 

dominante. Quem lê, por exemplo, Lições de Legislação Comparada (1897), de Clóvis Beviláqua 

e Curso de Legislação Comparada (1903) de Cândido de Oliveira, poderá constatar tal fato.  

Entretanto, o estudo de Direito Comparado vai além do aspecto legislativo (instante 

refletido no texto posto), inclui também os aspectos doutrinário e jurisprudencial. Compreende a 

realidade dos sistemas jurídicos em seu conjunto tais como a legislação, a jurisprudência, o 

                                                           
23 Neste sentido, adverte Ivo Dantas que: “este equívoco é muito comum entre os autores brasileiros os quais, em 
bom número, costumam dizer, por exemplo, ‘no direito comparado, a Constituição italiana...’ quando deveriam, 
corretamente, afirmar: ‘no direito estrangeiro, a Constituição italiana...’. O Direito comparado é a análise que será 
feita, levando-se em conta o direito nacional e o direito estrangeiro”.  
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conhecimento do meio social, a prática contratual, a tendência da técnica jurídica, afirma Caio 

Mário da Silva Pereira (1955, p. 38), acrescentando: 

O investigador comparatista, realizando sua obra com o material legislativo apenas, fecha seus 
horizontes, e não tem a desenvoltura que a pesquisa de cunho nitidamente científico reclama. Para 
que possua estas qualidades essenciais, deve o autor da obra deste gênero verificar o que o 
legislador dispôs, e investigar também o que registram os arestos dos Tribunais, as influências da 
doutrina, aquelas imponderáveis de todo organismo jurídico que Túlio Ascarelli denomina ‘as 
premissas implícitas’ dos sistemas em foco, econômicas, doutrinárias, às vezes não formuladas, 
mas sempre presentes nos sistemas de direito.  

Para a grande maioria dos comparativistas, a expressão “Direito Comparado” deve ser 

entendida em seu sentido restrito, que é bastante distinta de Direito estrangeiro. A esse respeito, 

veja o que escreveu Ana Lúcia de Lyra Tavares (2001, p. 96): 

... na verdade, o estudo de ordenamentos jurídicos alienígenas constitui uma fase preparatória 
indispensável para a comparação jurídica, mas com ela não se confunde, uma vez que pode limitar-
se a meras descrições sobre um ou outro aspecto daqueles ordenamentos ou a eventuais cotejos 
sistemáticos. Nos casos em que são focalizadas com exclusividade as fontes legislativas, têm-se 
ensaios de legislação comparada, campo que de resto, precedeu historicamente o direito 
comparado. 

 Legislação Comparada, Direito Comparado são expressões também encontradas nas 

denominações de algumas Sociedades, Institutos e Periódicos especializados. Vários são os 

exemplos: a Sociedade de Legislação Comparada criada em Paris, em 1869; o primeiro 

Congresso Internacional de Direito Comparado, realizado em 1900, que incorporava em sua 

designação oficial; o Bulletin Mensual de la Societé de Legislation Compare de Paris (revista esta 

que circula desde 1949 com a denominação de Revue Internationale de Droit Compare). 

Documentação e Direito Comparado, Boletim do Ministério da Justiça, Lisboa; Comparative 

Judicial Review, Reinforth Foundation, Flórida, USA; Boletin del Instituto de Derecho 

Comparado de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM (revista esta que circula 

desde 1968 com a denominação Boletin Mexicano de Derecho Comparado); Annuario di Diritto 

Comparato e di Studi Legislativi, Insituto Italiano di Studi Legislativi, Roma, Itália. No Brasil, 

Revista de Direito Comparado, Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Direito, 

Curso de Pós-Graduação em Direito. Revista de Direito Comparado Luso-Brasileiro, Instituto de 

Direito Comparado Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro; em Recife, foi criado no ano de 2000, o 

Instituto Pernambucano de Direito Comparado.24 

                                                           
24 Sob a presidência do Prof. Ivo Dantas, o Instituto Pernambucano de Direito Comprado patrocinou o I Congresso 
Brasileiro de Direito Constitucional Comparado, tendo como tema central das discussões, Constitucionalismo & 
Globalização. Cf. DANTAS, op. cit., p. 70. Veja também DANTAS, Ivo, Programa do Curso 
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 De um modo geral, tais terminologias chegam a expressar as concepções teóricas, 

segundo as quais se projetam para o Direito Comparado, apontando vários objetivos que 

constituem funções próprias e específicas do Direito Comparado. Entretanto, antes de apontar 

algumas posições doutrinárias sobre o tema, é preciso lembrar que o Direito Comparado não terá 

funções práticas. Suas conclusões serão utilizadas pelos “operadores” do direito, como os 

legisladores, os magistrados, os advogados etc., visando a uma melhor e adequada 

regulamentação dos acontecimentos sociais relevantes de determinada sociedade.    

 

2.2.1  Funções do Direito Comparado e recepção legislativa 

 O Direito Comparado possui funções próprias e específicas. As suas finalidades, segundo 

Paolo Biscaretti di Ruffia (1975, p. 13-15), podem ser agrupadas em quatro: na satisfação de 

meras exigências de ordem cultural; na interpretação e valorização das instituições jurídicas do 

ordenamento nacional; na notável aportação que a ciência do direito constitucional pode 

proporcionar ao campo da “nomotética”, isto é, em relação com a política legislativa; e na 

unificação legislativa. 

 Para Giuseppe de Vergottini (1985, p. 75-83), ao afirmar que comparar significa, antes de 

tudo, cotejar para manifestar analogias e diferenças, entende que é preciso também perguntar qual 

é a razão de tal operação lógica.  Indica finalidades do Direito Constitucional Comparado entre as 

quais estão a “clasificación y agrupación de ordenamientos; interpretación de las instituciones 

constitucionales; preparación de la normación; unificacción de derechos y armonización de la 

normativa pluralista”. 

 No que toca à unificação legislativa, como uma das finalidades do Direito Comparado, 

referida por Ruffia e à unificação de direitos e harmonização das normas defendida por 

Vergonttini, fazem parte de uma visão que afirma a necessidade de o mundo contemporâneo 

difundir soluções jurídicas cada vez mais aproximadas pelos diversos Estados, mesmo sabendo 

da impossibilidade de transportar um instituto jurídico de uma sociedade para outra, sem se levar 

em conta os condicionamentos a que estão sujeitos todos os modelos jurídicos. 

                                                                                                                                                                                            
Constitucionalização e Direito Comparado (Teoria do Direito Comparado), 2009.1/1º semestre, Recife: 
Programa de Pós-Graduação (doutorado e mestrado) da UFPE, mimeo, 2009.  
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Marc Ancel (1980, p. 17-18) não se diferencia dos autores acima mencionados, quando 

aponta que: 

... apesar da diversidade das legislações existe uma universalidade do direito; o conhecimento do 
direito estrangeiro é frequentemente indispensável ao advogado, ao juiz e ao árbitro; permite ao 
jurista uma melhor compreensão do direito nacional, cujas características particulares se 
evidenciam, muito mais, através de uma comparação com o direito estrangeiro; o método 
comparativo é indispensável ao estudo da História do Direito e da Filosofia do Direito; nenhuma 
legislação nacional pode dispensar o conhecimento das legislações estrangeiras. 

 Neste sentido, pode-se falar do fenômeno denominado de Recepção Legislativa, que para 

Ana Lúcia de Lyra Tavares (1987, p. 2), corresponde à “introdução, em um sistema jurídico, de 

normas ou institutos de outro sistema”.  A atual interinterdependência efetiva entre as 

Constituições, especialmente, enquanto ao sem número de recepções atualmente produzidas, 

induz a buscar um modelo teórico geral. Nessa quadra, afirma Peter Häberle ( afirma:  

A esto hay que añadir que el actual mundo uniformado cada vez se hace más pequeno gracias a las 
intensas posibilidades de comunicación, por un lado, y tambien gracias, por otro, a que los 
problemas globales existentes son similares para todos, como, por ejemplo, los derivados del medio 
ambiente y de la tecnologia. He aqui la razón última de la necesidad de ver la razón última de la 
necesidad de ver lo que hace el vicino para aprovechar los logros ya alcanzados por este, y ello no 
solo por la notória escasez de recursos, sino también por puro y simple ahorro de tiempo y trabajo. 
De ahí la primera toma de contactos con lo foráneo; léase con las primeras recepciones. Es posible 
que en ello actúe como factor sugestivo la propia efectividad del ejemplo, ajeno, añadiendose 
posteriormente las corrientes propias del denominado espíritu de la época e incluso las propias 
modas. Desde un punto de vista histórico, podríamos decir que dicho momento bien podría 
llamarse la hora de las recepciones, si bien hay que tener en cuenta que no siempre se dan en igual 
medida las condiciones adecuadas para que las reformas se efectúen siguiendo los modelos 
extranjetos. (...) los siguientes cauces y procedimentos de recepción a través de los que se asume lo 
creado em otros Estado. 1) Por vía de la revisión total de la Constitución (Suiza, por ejemplo). 2) 
Por vía de la revisión parcial de la Constitución. 3) Por vía legislativa. 4) por vía de la 
jurisprudência constitucional, incluyendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte 
Constituional europea. 5) Por vía de la Teoria de la constitución. 6) Por vía de la práxis jurídica 
(por ejemplo, la relativa a acuerdos de los länder com la Federación).25 

É curioso notar, que a Constituição brasileira de 1988 traz vários exemplos, entre os quais 

podemos citar a Medida Provisória e o Mandado de Injunção. São várias as possibilidades de 

comparação que, de todo ou de parte do sistema, permitem-nos falar em uma Macrocomparação e 

uma Microcomparação, bem como em uma comparação horizontal e uma comparação vertical.  

 

 

                                                           
25 HÄBERLE, Peter. Elementos Teóricos de um Modelo General de Recepción Legislativa. In: LUÑO, Antonio 
Enriquez Pérez Luño (Coord.). Derechos Humanos y constitucionalismo ante el Tercer Milênio. Madrid: Marcial 

Pons, 1996, p. 151-185, apud DANTAS, Ivo. Direito Constitucional Comparado. Introdução. 
Teoria e Metodologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 108-109. 
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2.2.2 Micro e Macrocomparações 

 Nos estudos de Direito Constitucional Comparado, German J. Bidart Campos e Walter F. 

Carnota (1998, p. 11-15), ao fazerem referencia à metodologia de análises, apontam dois 

critérios: o primeiro consistiria em uma exposição resumida ou pormenorizada do Direito 

Constitucional de cada país sub examine (Estados Unidos, Grã-Bretranha, Alemanha, França, 

Suíça, Espanha etc.). Tal metodologia de unidades políticas isoladas obriga o estudioso a extrair 

das exposições parcelas de sua própria comparação. 

Quanto ao segundo critério, procura-se abreviar essa tarefa. Ao invés de estudar o Direito 

Constitucional país por país, procura expor, agrupando as linhas comuns ou similares de um 

grupo de estados, assinalando também as diferenças. Não explica, separadamente, como é o 

Direito Constitucional britânico, francês, norte-americano, português, brasileiro etc. Em síntese, 

trata-se de elaborar algumas tipologias empíricas que levam em conta uma certa uniformidade, 

analogia ou denominações comuns. Tais tipologias embora não alcancem a totalidade de estados 

que tem no mundo, abarcam alguns blocos de países, por exemplo, da União Europeia, do lado 

Latinoamericano etc.  

Ambos os critérios utilizados são típicos da macrocomparação. Seria mais produtivo ao 

comparatista se dedicar a setores do sistema e/ou determinado instituto, tornando o estudo mais 

viável do que aquele que visa o sistema jurídico, como um todo. Assim, no dizer de Ivo Dantas 

(2006, p. 113):  

poderá  o comparativista, por exemplo, voltar-se para o sistema tributário, sistema penal, sistema 
constitucional(=partes do sistema jurídico total), ou ainda dentro de cada um deles, determinado 
instituto como, por exemplo, fato gerador, pena, sistema partidário ou controle da 
constitucionalidade das leis. Se tal não fosse possível, incorreto seria falar-se em Direito 
Tributário Comparado, Direito Penal Comparado, Direito Constitucional Comparado, Direito 
Administrativo Comparado e assim por diante, os quais são mais freqüentes do que os chamados 
estudos de Direito Comparado Geral, quase sempre, erroneamente identificados como simples 
descrição de sistemas jurídicos estrangeiros.

  

Essas possibilidades de comparação, do todo ou de parte do sistema, permitem falar em 

dois tipos de comparação: a Macrocomparação e a Microcomparação. Mas devemos atentar para 

o fato de que essas expressões assumem sentido diverso entre os autores. Por exemplo, para 

Mauro Cappelletti (1993, p. 13-42), o direito comparado é, na realidade, um método 

(Rechtsvergleichung [comparación jurídica] e não vergleichendes Recht [derecho que compara]). 
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É, em suma, uma maneira de analisar o direito de dois ou mais sistemas jurídicos diversos. Desse 

modo,  

existe aquella que podemos llamar ‘micro-comparación’, cuando la comparación se efectúa en el 
âmbito de ordenamentos que pertenecem a la misma ‘familia jurídica’ (por ejemplo, entre Francia e 
Itália), o bien, ‘macro-comparación’, si el análisis comparativo se conduce a caballo entre dos o 
más famílias jurídicas, por ejemplo, entre un ordernamiento del Civil Law, como el de Itália, y uno 
del Common Law, como el de Inglaterra. 

Mas, a comparação de sistemas, de instituições atuais em dois ou mais países, poderá ser 

feita numa perspectiva micro ou macro, independente da família a qual eles se vinculam.  

Além da micro e da macrocomparação, alguns autores apontam para o fato de que esta 

não seja a única perspectiva do Direito Comparado. Ao lado de uma perspectiva espacial, poderá 

haver comparação no tempo. Neste sentido, falam-se de comparação horizontal e de comparação 

vertical, termos que serão explicitados a seguir, pois poderão causar equívocos de natureza 

epistemológica. 

  

2.2.3  Comparação horizontal e comparação vertical 

 Acerca das expressões “comparação horizontal” e “comparação vertical”, elas nem 

sempre assumem o mesmo significado entre os autores. Surge, então, a necessidade de que ambas 

as expressões sejam compreendidas, uma vez que, dependendo do sentido que se atribui a elas, 

pode-se chegar a caminhos diferentes, sobretudo no tocante à distinção entre o Direito 

Comparado e a História do Direito. 

Há autores que, partindo da ideia de o Direito Comparado assentar em sistemas jurídicos 

positivos não vigentes ou de sistemas coexistentes em determinada época, admite-se um caráter 

vertical à comparação.  Este é o posicionamento assumido por Jorge Miranda, quando chega a 

afirmar: 

O Direito constitucional comparado – se se quiser, a comparação de Direitos constitucionais – 
assenta, todavia, em sistemas jurídicos positivos, embora não necessariamente vigentes. Ou se trata 
de sistemas que coexistem em determinada época (comparação simultânea) ou de sistemas que 
pertencem a momentos diferentes em um ou mais de um país (comparação sucessiva). 

Para ilustrarmos o que dizemos, tomemos a Constituição portuguesa. Apoiando-nos nela 
podemos levar a cabo um trabalho comparativístico, sob múltiplos ângulos. Tudo dependerá dos 
critérios que adoptarmos e daqueloutras Constituições com que a formos confrontar. 

Assim, se pusermos em paralelo a nossa Constituição com a americana de 1787 e com a 
francesa de 1958, estaremos no domínio da comparação simultânea. (...), se encontram todas em 
vigor na actualidade. 
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Diversamente, se colhermos como objecto de comparação Constituições situadas em 
diversos tempos, iremos elaborar um Direito constitucional comparado que apelidaremos de 
sucessivo. 

(...). Tornar-se, pois, possível e extremamente útil proceder à comparação das nossas seis 
Constituições, de 1822 a 1976, olhando à sua estrutura jurídica, à sua extensão, à sua 
sistematização e ao seu conteúdo, aos direitos fundamentais, à organização económica, ao sistema 
de governo, à garantia da constitucionalidade ou à revisão constitucional ou olhando a qualquer 
outro ponto em especial (MIRANDA, 1997, t. I, p. 26). 

 Dessa forma, resulta não ser adequado supor que a única perspectiva do Direito 

Comparado (em geral) e do Direito Constitucional Comparado (em particular) seja a espacial. 

Pode-se também encontrar uma outra perspectiva, a temporal, conforme já assinalada acima. 

Por outro lado, contrariamente, há autores para os quais, falar em Direito Comparado, 

implica necessariamente na comparação de dois ou mais sistemas jurídicos vigentes. Por 

exemplo, para Ivo Dantas, o Direito Comparado implica sempre na existência de dois ou mais 

sistemas jurídicos vigentes que serão objeto de comparação, dos quais, preferencialmente, um 

deles é o sistema jurídico nacional. Neste sentido, não se admite falar em comparação vertical, no 

sentido de comparação no mesmo sistema, ou seja, fazendo a evolução do instituto em suas 

diversas fases, dentro do mesmo sistema jurídico (DANTAS, 2006, p. 115-116). 

Ao Direito Comparado interessa os sistemas legais ou sistemas jurídicos vigentes. A 

comparação feita no âmbito do Direito (nacional) pode ser utilizada com independência dos 

direitos estrangeiros (comparação interna), estando neste caso fora do objeto da chamada Ciência 

do Direito Comparado. 

Referindo-se à comparação vertical e à comparação horizontal, Caio Mário da Silva 

Pereira esclarece que o processo comparativo pode ser aplicado nos dois sentidos e que todos os 

comparatistas o aceitam. Pode o investigador, às vezes, recuar no tempo e buscar os dados 

informativos da instituição em sua origem, rastreando-a pelos séculos, até alcançar o momento 

atual. Neste sentido, o pesquisador pode investigar, 

através do tempo, o modo como uma certa tese foi tratada. E tenta, comparando a concepção 
contemporânea do instituto com os seus lineamentos no passado, fixar a sua linha de evolução, que 
lhe permite configurá-lo no presente, e prognosticar as suas tendências no futuro. Quem assim 
procede vale-se da História do Direito e faz paleontologia jurídica, na feliz expressão lembrada por 
CLÓVIS BEVILÁQUA e repetida por JOSÉ EDUARDO DA FONSECA ao denominar as 
investigações de SUMMER MAINE e HERMANN POSTA de paleontologia social. 

Outras vezes, o estudioso estende os olhos pelo horizonte jurídico e focaliza os sistemas 
atualmente em vigor entre os diversos povos, compara-os, procurando assinalar as suas 
aproximações e divergências. Tendo em vista o seu próprio direito, ou o objeto de determinado 
estudo, perquire a maneira pela qual o mesmo assunto encontra tratamento noutro organismo 
jurídico, indaga de que maneira o legislador de outro país positivou as normas de seu regime, ou 
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como os tribunais as aplicaram e os cientistas o compreenderam. E aqui está em pleno campo do 
direito comparado. 

Tendo em vista os dois sentidos de comparação, e inspirado na sua materialização 
geométrica, eu chamo ao primeiro de comparação vertical, e ao segundo de comparação horizontal 
(PEREIRA, 1955, p. 35-51). 

Cumpre destacar ainda que o Direito Comparado estende nossos conhecimentos através 

do espaço, enquanto que a História do Direito nos permite enriquecer nossa cultura com 

referência ao tempo. O estudo do Direito Comparado nos permite compreender melhor os 

distintos sistemas jurídicos; compreender as bases fundamentais dos direitos contemporâneos ou 

de determinada época histórica, assim como as líneas essenciais de seu desenvolvimento. 

Também nos ajuda a descobrir as relações que há entre as normas jurídicas por um lado, e, por 

outro, as realidades sociais e os problemas da sociedade. Ademais, o Direito Comparado nos dá a 

possibilidade de explicar nosso sistema jurídico a um jurista estrangeiro e, sobretudo, nos faz 

compreender profundamente nosso próprio Direito. 

Por fim, o objetivo principal do Direito Comparado é estudar – comparando – ordens ou 

sistemas jurídicos, podendo-o fazer sob as perspectivas do macro ou microcomparação, 

entendidas estas expressões tanto no sentido da quantidade dos sistemas (vários sistemas = 

macrocomparação) quanto da quantidade de institutos (ex: o fato gerador do Imposto de Renda 

em dez sistemas, hipótese em que se pode falar em análise macro, ou em dois – 

microcomparação) (DANTAS, 2006, p. 124).  

A comunicabilidade dos sistemas jurídicos é um recurso cada dia mais comum, tanto no 

Direito Comparado como no Direito Internacional Público e Privado. Com efeito, pode também 

estender-se aos sistemas constitucionais e ao Direito Constitucional Comparado. Desse modo, 

abordará a seguir, de forma breve, os Sistemas Jurídicos e o Direito Constitucional Comparado, 

em parte da doutrina. 

 

2.3  Sistemas jurídicos contemporâneos e Direito Constitucional Comparado 

De início, pelas razões já externadas anteriormente, reafirma-se a importância do conceito 

de sistema jurídico no estudo do Direito Comparado e no Direito Constitucional Comparado, em 

particular. Sem embargo, parte-se aqui de uma ideia, segundo a qual o sistema é um conjunto 

ordenado de elementos que traz consigo a característica da unidade, da coerência e da 

(in)completude, ou seja, deverá ser visto como sistema em seus elementos mais genéricos. Em 
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particular, o sistema jurídico pressupõe o elemento da vigência; e o direito vigente é aquele 

direito positivo26 que rege uma determinada época e lugar, por exemplo, a Constituição 

americana de 1787, embora seja permanentemente interpretada, como qualquer texto jurídico. 

Em consequência, a vigência supõe sempre a positividade; na positividade supõe a vigência, pois 

pode haver direito positivos não vigentes.  

O conceito de sistema jurídico é também importante porque a partir dele é que serão 

apresentadas as diversas classificações, quer seja em uma perspectiva genérica, quer seja, no 

âmbito específico do Direito Constitucional Comparado, com o agrupamento das diversas 

“famílias” constitucionais, apontando, por exemplo, as diferenças e semelhanças entre o modo ou 

não de Controle de constitucionalidade das leis, entre Cortes Constitucionais, Tribunais 

Constitucionais e Supremas Cortes de Justiça Constitucional.  

Entretanto, a noção de sistema em Direito é uma questão que provoca dúvidas e 

discussões, conforme já alertado no início do presente trabalho. Abordando a teoria evolutiva dos 

sistemas, a ideia de sistema como base do discurso científico, apresenta Menezes Cordeiro27 que 

A existência do Direito assenta numa série de fenômenos que se concretizam com regularidade. 
Sem essa regularidade, o Direito não teria qualquer consistência, ideal ou real: ininteligível, 
imperceptível e ineficaz, ele deveria ser afastado das categorias existentes.  
(...) 

Impõe-se, desde logo, uma primeira idéia de sistema: o Direito assenta em relações 
estáveis, firmadas entre fenômenos que se repetem, seja qual for a consciência que, disso, haja.  

Como hipótese de trabalho – e tal como faz CANARIS - é, em regra, utilizada a noção de 
KANT: sistema é a unidade, sob uma idéia, de conhecimentos diversos ou, se se quiser, a 
ordenação de várias realidades em função de pontos de vista unitários.28 

                                                           
26 Toda a tradição do pensamento jurídico ocidental é denominada pela distinção entre “direito positivo” e “direito 
natural”, distinção que, quanto ao conteúdo conceitual, já se encontra no pensamento grego e latino; o uso da 
expressão “direito positivo” é, entretanto, relativamente recente, de vez que se encontra apenas nos textos latinos 
medievais. Cf. BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: Lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995, 
p. 15. 
27 Cf. CORDEIRO, A. Menezes. Introdução à obra de Claus – Wilhelm Canaris, Pensamento sistemático e conceito 
de sistema na ciência do direito. 3. ed., Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. LXII-LXVI. Há referência 
a autores e obras que tomam a ideia de sistema como a base de qualquer discurso científico, em Direito. A seu favor 
depõem como o(s): “da necessidade de um mínimo de racionalidade na dogmática” (WERNER KRAWIETZ); “da 
identificação das instituições com sistemas de acções e de interacções” (TALCOTT PARSONS); “do direito como 
um sistema de comunicações” (NIKLAS LUHMANN); “do apoio sociológico da estruturação jurídica” 
(KAUFMANN/HASSEMER); “do tipo de pensamento dos juristas” (AULIS AARNIO), etc. Acrescenta: “Mas 
depõem, sobretudo, as considerações muito simples, acima efectuadas, sobre a própria existência do Direito e sobre a 
necessidade de, na sua comunicação, utilizar uma linguagem inteligível e redutora, sob pena de inabarcável a 
complexidade. Ou seja: há um sistema interno e deve haver um externo”. 
28 CORDEIRO, op. cit., p. LXIV. Em nota de rodapé, n. 114, acresce: “Além do próprio CANARIS, cf. FRANZ-
JOSEPH PEINE, Das Recht als System (1983, 32) e LARENZ, Methodenlehre”. 
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O tema Sistema ou ordenamento jurídico está analisado em trabalhos de autores, como 

Hans Kelsen e Norberto Bobbio. Acentua Kelsen (1998, p. 181) em sua obra Teoria Geral do 

Direito e do Estado que: 

A análise do Direito, que revela o caráter dinâmico desse sistema normativo e a função da 
norma fundamental, também expõe uma peculiaridade adicional do Direito: o Direito regula a sua 
própria criação, na medida em que uma norma jurídica determina o modo em que outra norma é 
criada e também, até certo ponto, o conteúdo dessa norma. Como uma norma jurídica é válida por 
ser criada de um modo determinado por outra norma jurídica, esta é o fundamento de validade 
daquela. A relação entre a norma que regula a criação de outra norma e essa outra norma pode ser 
apresentada como uma relação de supra e infra-ordenação, que é uma figura espacial de linguagem. 
A norma que determina a criação de outra norma é a norma superior, e a norma criada segundo 
essa regulamentação é a inferior. A ordem jurídica, especialmente a ordem jurídica cuja 
personificação é o Estado, é, portanto, não um sistema de normas coordenadas entre si, que se 
acham, por assim dizer, lado a lado, no mesmo nível, mas uma hierarquia de diferentes níveis de 
normas. A unidade dessas normas é constituída pelo fato de que a criação de uma norma – a 
inferior – é determinada por outra – a superior – cuja criação é determinada por outra norma ainda 
mais superior, e de que esse regressus é finalizado por uma norma fundamental, a mais superior, 
que, sendo o fundamento supremo de validade da ordem jurídica inteira, constitui a sua unidade. 

 

 Por sua vez, referindo-se à unidade do Ordenamento Jurídico, Norberto Bobbio (1999, p. 

48-49) escreve: 

A complexidade do ordenamento, sobre a qual chamamos a atenção até agora, não exclui 
sua unidade. Não poderíamos falar em ordenamento jurídico se não o tivéssemos considerado algo 
de unitário. Que seja unitário um ordenamento simples, isto é, um ordenamento em que todas as 
normas nascem de uma única fonte, é facilmente compreensível. Que seja unitário um ordenamento 
complexo, deve ser explicado. Aceitamos aqui a teoria da construção escalonada do ordenamento 
jurídico, elaborada por Kelsen. Essa teoria serve para dar uma explicação da unidade de um 
ordenamento jurídico complexo. Seu núcleo é que as normas de um ordenamento não estão todas 
no mesmo plano. Há normas superiores e normas inferiores. As inferiores dependem das 
superiores. Subindo das normas inferiores àquelas que se encontram mais acima, chega-se a uma 
norma suprema, que não depende de nenhuma outra norma superior, e sobre a qual repousa a 
unidade do ordenamento. Essa norma suprema é a norma fundamental. Cada ordenamento tem uma 
norma fundamental. É essa norma fundamental que dá unidade a todas as outras normas, isto é, faz 
das normas espalhadas e de várias proveniências um conjunto unitário que pode ser chamado 
‘ordenamento’. 

A norma fundamental é o termo unificador das normas que compõem um ordenamento 
jurídico. Sem uma norma fundamental, as normas de que falamos até agora constituiriam um 
amontoado, não um ordenamento. Em outras palavras, por mais numerosas que sejam as fontes do 
direito num ordenamento complexo, tal ordenamento constitui uma unidade pelo fato de que, direta 
ou indiretamente, com voltas mais ou menos tortuosas, todas as fontes do direito podem ser 
remontadas a uma única norma. Devido à presença, num ordenamento jurídico, de normas 
superiores e inferiores, ele tem uma estrutura hierárquica. As normas de um ordenamento são 
dispostas em ordem hierárquica. 

 Ao estudar o Direito Constitucional e Estruturas Sociais, Jorge Miranda (1997, p. 119-

121) é da opinião de que 

ninguém contestará presentemente que o Direito não pode compreender-se desligado da realidade 
social – ou seja, cultural, religiosa, política, econômica – em que se deve aplicar. Um idêntico 
conjunto de normas posto em diferentes países exige neles, irrefutavelmente, diferentes modos de 
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ser interpretado e de ser cumprido, porque tais normas levam consigo valores e conceitos 
susceptíveis de refração e não se reduzem a esquemas formais. 

A multiplicidade dos direitos é um dado factual. Tal fenômeno deve ter sua dimensão 

avaliada, bem como a sua significação. Pergunta-se: em que consiste e como se manifesta a 

diversidade dos direitos? Há elementos variáveis e elementos constantes no direito. A diversidade 

dos direitos não corresponde unicamente a uma variedade de normas que eles comportam. O 

fenômeno jurídico é mais complexo. Está longe de ser uniforme, entre todos os povos.  

Se no mundo contemporâneo existem muitos direitos, cada direito constitui de fato um 

sistema. Emprega-se um determinado vocabulário para expressar certos conceitos, agrupam-se 

regras em certas categorias, comporta-se o uso de certas técnicas para formular regras e certos 

métodos para interpretá-las. Tudo isso ligado a uma dada concepção da ordem social que 

determina o modo de aplicação e a própria função do direito (DAVID, 2002, p. 19-20). Apesar 

desta diversidade, autores e cultores do Direito Comparado insistem na necessidade de 

classificação dos diversos sistemas. 

Seria impossível estudar todos os sistemas existentes; são muitos, tanto quanto o número 

que se tem de Estados. Mas semelhante estudo ameaçava confundir-se com o que é realizado pela 

Ciência Jurídica. O que há de específico no direito comparado é o uso do método comparativo, 

pelo qual os elementos retirados de várias ordens jurídicas são comparados, assinalando-se 

semelhanças e diferenças. Neste sentido, José de Oliveira Ascensão (1994, p. 120-121) afirma 

que o Direito Comparado pretende levar-nos ao conhecimento dos direitos estrangeiros, pela 

determinação dos traços essenciais, à demarcação de agrupamentos que, por sua vez, nos 

permitirá a determinação dos sistemas jurídicos contemporâneos. Para esse autor, a posse das 

fundamentais linhas orientadoras de um grupo de direitos permite ao jurista vencer as grandes 

dificuldades que prova sempre um embate com um direito alheio, dificuldades que são tanto 

maiores quanto mais afastado do seu for o direito que deve trabalhar. 

Os problemas enfrentados na classificação dos sistemas jurídicos começam com a 

existência de omissões de certas propostas, que se limitam aos Direitos Ocidentais, eurocêntricos, 

esquecendo-se de levarem em conta os Direitos Orientais.  Assente-se que inúmeras são as 

classificações apresentadas pelos estudiosos do Direito Comparado, cada uma tomando por base 

critérios próprios.  
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2.3.1  Classificação dos grandes sistemas jurídicos 

 Em razão da limitação do presente Capítulo e da falta de consenso entre os cultores do 

Direito Comparado, trata-se aqui de apresentar as propostas de classificação dos sistemas 

jurídicos apenas em alguns autores, embora não se negue a importância daqueles que ficarem de 

fora. 

 Há autores que tomam por base para a sua classificação a estrutura conceitual dos direitos 

ou a importância reconhecida às diferentes fontes do direito. Há outros que julgam estas 

diferenças de ordem técnica como de caráter meramente secundário, pondo em primeiro plano as 

considerações substanciais, o tipo de sociedade que se pretende estabelecer com a ajuda do 

direito, ou, ainda, o lugar que é reconhecido ao direito como fator de ordem social. Em face de 

tais posições, de modo pragmático, limita-se optar em caracterizar três grupos de direitos que, no 

mundo contemporâneo, ocupam uma situação predominante, pelo menos para nós ocidentais: 

família romano-germânica, família da comonn law e família dos direitos socialistas (DAVID, 

2002, p. 22-23). Não resta dúvida, de que essa é uma posição eurocêntrica ocidentalizada, que 

deixa de fora outros sistemas jurídicos. 

 A crítica à ótica eurocêntrica provocou a reflexão sobre características distintivas dos 

sistemas presentes na China, na Índia, nos países muçulmanos e na África. Para esta tomada de 

consciência, contribuiu a constatação de que a ocorrida adoção de fontes europeias (códigos 

franceses ou códigos anglo-indianos) não significou uma correspondente recepção do direito 

europeu por parte daqueles países (SACCO, 2001, p. 227). Assim, surge o reconhecimento da 

existência de particulares grupos de sistemas, além dos tradicionais modelos ditos europeus, 

dotados de profundas características próprias.  

Neste sentido, observa René David que nenhum quadro realista pode ser estabelecido no 

que diz respeito aos direitos do mundo contemporâneo, sem se ter em conta outros sistemas que 

não se reportam às três famílias enumeradas acima. São eles os Direitos muçulmano, hindu e 

judaico, o do Extremo Oriente e também o da África e de Madagascar. Para ele,  

Os princípios aos quais as pessoas se reportam, nas sociedades não-ocidentais, são de duas 
ordens. Algumas vezes é atribuído ao direito um valor eminente, mas este é concebido de um modo 
diferente do ocidental; outras vezes, pelo contrário, a própria noção de direito é rejeitada, e é fora 
do direito que se procuram regular as relações sociais. O primeiro modo de ver predomina no 
direito mulçumano, no direito hindu e no direito judaico; o segundo é o do Extremo Oriente e 

também o da África e de Madasgáscar. (DAVID, 2002, p. 23). 
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 O agrupamento dos direitos em “família”,29 para René David, é o meio próprio para 

facilitar, reduzindo-os a um número restrito de tipos e a compreensão dos diferentes direitos do 

mundo contemporâneo. Todavia, adverte que “não há concordância sobre o modo de efetuar este 

agrupamento, e sobre quais famílias de direitos se deve, por conseguinte, reconhecer” (DAVID, 

2002, p. 22). 

Assim também se posiciona Mário Losano, numa concreta e ampla análise que faz dos 

grandes sistemas jurídicos do mundo – anglo-americano e indiano, islâmico e romanístico (nas 

suas ramificações russa e sul-americana) - comparados com o direito europeu e examinados antes 

e depois do encontro com a civilização ocidental (LOSANO, 2007). 

Por outro lado, adverte Felipe de Sola Cañizares (1954, p. 169-176) no sentido de que, 

teoricamente, e mesmo prescindindo dos direitos que não estão vigentes, o campo da comparação 

é muito vasto, pois pode estender-se a todos os sistemas jurídicos contemporâneos. Podem 

distinguir-se três grandes sistemas baseando-se no espírito comum dos direitos que agrupam. Os 

Sistemas Ocidentais: Common Law (Norte-americano e Inglês), Sistemas Romanistas, Sistemas 

Escandinavos, Sistemas Ibero-americanos; Sistemas Soviéticos (ex-URSS e sistemas 

sovietizados); Sistemas religiosos (Direito canônico, Direito muçulmano e Direito Hindu) e 

Sistema Chinês. 

 No tocante à classificação dos grandes sistemas jurídicos, encontra-se de forma original 

em trabalhos de Clóvis Beviláqua, que levam em conta as especificidades da América do Sul30.  

Posteriormente, em outro momento histórico, coube a Caio Mário da Silva Pereira apresentar os 

sistemas agrupados da seguinte forma: Grupo dos Direitos do sistema romano-cristão, que 

abrange todas as legislações de filiação genética romana e de inspiração cristã; Grupo dos 

Direitos do sistema do Common Law; Grupo dos Direitos do sistema soviético e Grupo dos 

Direitos dos sistemas filosófico-religiosos. Este último se subdivide em 3 (três) outros grupos: o 

sistema muçulmano – direitos da comunidade islâmica, que tem o Alcorão como livro supremo; o 

                                                           
29 A noção de “família de direito” não corresponde a uma realidade biológica; recorre-se a ela por questões de ordem 
didática, valorizando as semelhanças e diferenças que existem entre os diferentes direitos. Sendo assim, todas as 
classificações têm o seu mérito. 
30 Ao tratar dos grandes sistemas jurídicos, Mário Losano afirma ser a posição de Clóvis Beviláqua absolutamente 
original, pois “... não se encontra nas obras dos autores europeus, porque leva em conta a situação em que ficaram as 
ex-colônias ibéricas da América do Sul depois das respectivas independências.” E conclui que “(...) Clóvis Beviláqua 
não é eurocêntrico.” Cf. LOSANO, op. cit., p. XXXVI. 
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sistema hindu, que realiza a filosofia bramânica e o sistema chinês – expressão do pensamento 

filosófico confucionista (DANTAS, 2006, p. 147-148).   

Para José Cretella Júnior, defensor da ideia de que o Direito Comparado consiste em um 

simples método, os sistemas se classificam fundamentalmente em dois: sistemas de base 

romanística e sistemas de base não romanista. Sustenta sua posição argumentando que 

Os sistemas de base romanística repousam no direito romano e caracterizam-se por conservarem a 
nomenclatura daquele sistema do mundo antigo, bem como dos vários institutos que ainda 
permanecem com ligeiras modificações, como os romanos os estruturaram. Assim, não há que 
falar-se em sistema francês, como querem os autores franceses, nem em sistema italiano, nem 
sistema lusitano, nem em sistema espanhol e nem mesmo em sistema belga. Estes são direitos, não 
sistemas. 

Todos esses sistemas são variações que repousam num modelo, arquétipo ou protótipo, 
que é o sistema romano. Por isso, tais estruturações são denominadas sistemas de direito de base 
romanística. 

Os outros sistemas são os que não se fundamentam no sistema romano; portanto, sistemas 
de base não romanística. Como subdivisão desses sistemas temos o sistema do common law, que 
apresenta duas variações: o sistema inglês e o sistema norteamericano. 

Outro ramo do sistema de base não romanística é consituído pelo sistema de direito 
soviético, sistema de direito muçulmano, sistema de direito hindus e sistema de direito chinês. 
Estes são os sistemas mais importantes do mundo moderno (CRETELLA JÚNIOR, 1999, p. 221-
240).

 
 

Apresentando sentido diferente à expressão famílias jurídicas, em face da ideia de 

sistema, Consuelo Sirvent Gutiérrez e Margarita Villanueva Colin (1996, p. 212-213) afirmam: 

El vocablo sistema se usa para hacer referencia al derecho nacional y el de família para 
denominar al conjunto de sistemas que desbordan las fronteras de uma Nación. 

Aunque ninguna Nación tenga leyes iguales a otras, algunos sistemas legales son similares 
em algunos aspectos y esto permite la classificacción em famílias. 

Existen diferentes critérios para realizar la agrupación de los sistemas em famílias, entre 
ellos están los siguientes: antecedentes históricos, teoria y jerarquia de las fuentes del derecho, 
conceptos característicos empleados por el sistema, metodologia operante de los juristas dentro del 
sistema legal y los princípios que lo inspiran, esto es la fundamentación filosófica, económica y 
política, derivado de ello el tipo de sociedad a la que se pretende aplicar, no siendo posible agrupar 
em uma sola família aquellos sistemas que a pesar de utilizar los mismos conceptos tienen 
fundamentos diferentes. 

Cada comunidad posee sus propios cirterios e ideales de justicia así como la forma de 
mantener em equilíbrio los interesses y objetivos que persigue. 

Apesar de a maioria dos autores se referirem apenas às “famílias” do Civil Law e do 

Common Law, salienta Ivo Dantas que não se pode desprezar a existência de famílias com caráter 

nitidamente religioso (modelo muçulmano) e aquelas que se inspiram nas ideias marxistas. Ele 

acrescenta ainda que apesar da queda do Muro de Berlim e de todas as modificações ocorridas na 

Europa, não parece que possa justificar a exclusão do modelo socialista, do que seria exemplo (e 

só ele bastaria para justificar) o sistema jurídico cubano (DANTAS, 2006, p. 213). 
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Portanto, são várias, e diferentes umas das outras, as propostas de classificação 

apresentadas pelos estudiosos do Direito Comparado, de forma que cada autor busca amparo em 

um ou mais critérios e tendo todas as classificações o seu mérito e a sua funcionalidade. Tudo vai 

depender do quadro em que se coloquem e da preocupação que, para uns e outros, seja 

dominante, sentencia René David (2002, p. 22).  

A classificação em “famílias” de Direito será tratada abaixo de forma sumária, em razão 

dos limites e dos propósitos do presente trabalho, levando-se em consideração duas grandes 

“famílias”: a “família” romano-germânica ou Civil Law e a “família” do Common Law. Essas 

duas “famílias” atende as grandes linhas do Direito Ocidental e ajuda a entender os dois sistemas 

constitucionais, os quais serão cotejados no capítulo III. São eles o sistema constitucional 

brasileiro e o sistema constitucional português, no que se refere ao problema da diferença e 

semelhança do controle de constitucionalidade das leis. 

 

2.3.2  Agrupamento dos direitos em “famílias”: Common Law e Civil Law 

O agrupamento dos direitos em “famílias”, certamente, é uma forma arbitrária de reduzir a 

complexidade, mas que didaticamente se recorre, como importante meio utilizado para 

racionalizar a compreensão dos diferentes direitos do mundo contemporâneo.  

De início, cumpre advertir que o sentido de família aqui não corresponde a uma realidade 

biológica, bem como lembrar que não há concordância sobre os critérios de se efetuar 

agrupamento dos direitos em famílias, e que nenhuma classificação consegue dar conta de toda a 

realidade do mundo jurídico contemporâneo. O que se tentará aqui é por em relevo as 

características essenciais de dois grupos de direitos que, no mundo contemporâneo, ocupam uma 

situação de destaque: trata-se da família do Common Law e da família do Civil Law ou Romano-

Germânica.  

Da contraposição entre o Civil Law (sistema continental europeu, de origem Romanista) e 

o Common Law (sistema anglo-saxão), surgem entre eles elementos que informam semelhanças e 

diferenças. Se, por exemplo, a escolha do critério diferenciador for a principal fonte do direito, 

centra-se na lei (Civil Law) e em precedente judicial (Common Law). 
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Ao referir-se às relações entre essas “famílias” de direitos, René David informa que os 

países de direito romano-germânico e países de Common Law tiveram numerosos contatos ao 

longo de vários séculos, sendo que sofreram influência da moral cristã e das doutrinas filosóficas 

em voga, desde a época da Renascença, que construíram valores, como o individualismo, o 

liberalismo e a noção de direitos subjetivos. Para ele,  

A common law conserva hoje a sua estrutura, muito diferente da dos direitos romano-germânicos, 
mas o papel desempenhado pela lei foi aí aumentado e os métodos  usados nos dois sistemas 
tendem a aproximar-se; sobretudo a regra de direitos tende, cada vez mais, a ser concebida nos 
países de common law como o é nos países da família romano-germânica. Quanto à substância, 
soluções muito próximas, inspiradas por uma mesma idéia de justiça, são muitas vezes dadas às 
questões pelo direito nas duas famílias de direito. 
A tentação para falar de uma família de direito ocidental é tanto mais forte quanto é certo que 
existem, em certos países, direitos que não se sabe bem a qual das duas famílias peretnecem, na 
medida em que tiram alguns dos seus elementos à família romano-germânica, e outros à família da 
common law. Entre estes direitos mistos podem citar-se os direitos da Escócia, de Israel, da União 
Sul-Africana, da província de Quebec e das Filipinas (DAVID, 2002, p. 26).  

 A expressão do Common Law não deve ser confundida nem entendida como o sistema 

inglês. Embora nascido na Inglaterra, o Common Law se aplica a vários Estados; não deve ser 

confundido como britânico, tendo-se em vista que esta expressão diz respeito à Grã-Bretanha, 

entidade política que engloba a Escócia, a qual, por sua vez, adota e está incluída no sistema 

romano-germânico; por último, não deve ser identificado com a expressão “anglo-saxão”, em 

face de que esta refere-se ao sistema de direitos que regiam as tribos, antes da conquista 

normanda da Inglaterra, portanto, anterior à criação do Common Law, naquele país. 

 Ao tratar da importância histórica do direito inglês, verifica René David que o Common 

Law tem sua elaboração na Inglaterra, principalmente pela ação dos Tribunais Reais de Justiça, 

depois da conquista normanda, mas que compreende outros países de língua inglesa. A família do 

Common Law 

(...). A família da common law compreende, além do direito inglês, que está na sua origem, e salvo 
certas exceções, os direitos de todos os países de língua inglesa. Além dos países de língua inglesa, 
a influência da common law foi considerável na maior parte dos países, senão em todos que 
politicamente estiveram ou estão associados à Inglaterra. Estes países podem ter conservado, em 
certos domínios, tradições, instituições e conceitos que lhes são próprios: a influência inglesa não 
deixou, entretanto, de marcar profundamente, em todos os casos, a maneira de pensar dos seus 
juristas, porque, por um lado, a organização administrativa e judiciária e, por outro, a maneira do 
processo (civil ou criminal) e as provas foram estabelecidas e reguladas segundo o modelo inglês”. 
E acrescenta: “Todo o estudo da common law deve começar por um estudo do direito inglês. A 
common law é um sistema profundamente marcado pela sua história, e esta história é de forma 
exclusiva, até o século XVIII, a do direito inglês. Esta circunstância é determinante, mesmo se for 
corrigida pelo reparo de que certos direitos – tal como o direito dos Estados Unidos – são 
atualmente profundamente diferentes do direito inglês, e de que outros – tal como o direito da Índia 
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ou o do Sudão – se mantiveram, na matéria do ‘estatuto pessoal’, fiéis a uma tradição diferente da 
do direito inglês (DAVID, 2002, p. 351-352). 

O direito inglês, elaborado historicamente pelos Tribunais de Westminster (common law) 

e pelo Tribunal da Chancelaria (equity), é um direito jurisprudencial, (case law), e é pelo estudo 

da jurisprudência que convém iniciar o estudo das suas fontes. 

Vale ressaltar que a palavra “jurisprudência” não tem um sentido único. Na França, serve 

para designar as decisões judiciárias. A palavra inglesa jurisprudence tem um sentido muito 

diferente, aplica-se ao que se chama na França a teoria geral e a filosofia do direito. A palavra 

francesa jurisprudence é traduzida em inglês por The decisions of the Courts. 

A lei (em inglês statute) desempenha, na história do direito inglês, apenas uma função 

secundária, limitando-se a acrescentar corretivos ou complementos à obra da jurisprudência. 

Adverte René David que, 

Na Inglaterra de hoje, a lei e os regulamentos (delegated legislation, subordinate 
legislation) já não podem ser considerados como tendo uma função secundária. A sua função é, 
com efeito, igual àquela que essas fontes do direito desempenham no continente europeu. No 
entanto, por razões de ordem histórica, essa função exerce-se de um modo diferente; a estrutura do 
direito inglês opõe-se a que se veja na obra do legislador o equivalente aos códigos e leis do 
continente europeu. Comparadas à jurisprudência e à lei, as outras fontes desempenham no direito 
inglês de hoje uma função secundária (DAVID, 2002, p. 415-416). 

Por outro lado, quanto à família romano-germânica ou Civil Law, no tocante às fontes, a 

lei, considerada lato sensu, é aparentemente, nos nossos dias, a fonte primordial, quase exclusiva. 

Todos os países da Civil Law surgem como sendo países de direito escrito. Os juristas procuram, 

antes de tudo, descobrir as regras e soluções do direito, estribando-se nos textos legislativos ou 

regulamentares emanados do parlamento ou das autoridades governamentais ou administrativas. 

A função dos juristas parece ser fundamentalmente a de descobrir, com auxílio de vários 

processos interpretativos, a solução que cada caso corresponde à vontade do legislador. A lei 

assume uma posição de superioridade frente às outras fontes. René David faz crítica a esta 

posição, nos seguintes termos: 

Esta análise, por mais corrente que seja, está de fato muito distante da realidade. A 
doutrina na qual se resume esta descrição bem pode ter sido o ideal de uma certa escola de 
pensamento, dominante no século XIX, na França. Contudo, ela nunca foi plenamente aceita na 
prática e hoje reconhece-se na própria teoria, cada vez mais claramente, que a soberania absoluta 
da lei é, nos países da família romano-germânica, uma ficção; há lugar, ao lado da lei, para outras 
fontes muito importantes do direito (DAVID, 2002, p. 112). 

E arremata: 
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Confundir o direito e a lei, ver na lei a fonte exclusiva do direito é contrário a toda a 
tradição romano-germânica. As universidades, que através do seu ensino forjaram as nossas 
concepções jurídicas, puderam apoiar-se sobre as leis romanas, mas apenas até certo ponto; os 
tribunais, especialmente os parlamentares franceses, desempenharam um papel fundamental na 
elaboração dos direitos nacionais e só excepcionalmente eles foram orientados, nesta obra, pelas 
leis. A escola de direito natural, a partir do século XVII, apelou para que o legislador sancionasse, 
com a sua autoridade, as regras justas elaboradas a partir dos postulados da natureza e da razão; 
mas, preconizando uma nova técnica, a da codificação, ela jamais pretendeu afirmar que direito e 
lei devam ser confundidos, e que o simples estudo das leis possa dar-nos a conhecer o que é o 
direito. Quanto a esse ponto estabeleceu-se uma confusão: basta reler o admirável Discurso 
preliminar do Código Civil, de Portalis, para a dissipar (DAVID, 2002, p. 112).  

Pode-se inferir que os sistemas jurídicos levam em conta os condicionamentos históricos e 

temporais, bem como identificar algumas características comuns àqueles modelos que formam as 

diversas “famílias”, seja a “família” da Common Law, seja a “família” do Civil Law, ou qualquer 

outra com seus variados sistemas.  

Neste sentido, procura-se apontar alguns elementos que marcam os sistemas jurídicos do 

Civil Law, por exemplo, a Supralegalidade do texto constitucional e o consequente sistema 

hierarquizado de normas, como necessidade para o controle de Constitucionalidade; predomínio 

da Lei escrita; e a atuação do Poder Judiciário, restrita à interpretação e aplicação da Constituição 

e das Leis.  

Partindo de uma visão geral, ficou resumidamente acima as classificações das famílias de 

Direito do Civil Law e do Common Law, tomando as fontes como um dos critérios 

diferenciadores. Civil law ou Romano-germânica, a Lei como sua principal fonte (lei em sentido 

amplo, incluindo-se aí a Constituição); Common Law, a Jurisprudência, no sentido de decisões 

das cortes.  

 

2.4  Direito Constitucional comparado e os seus elementos teóricos  

No presente tópico analisar-se-á apenas o sistema constitucional, entendido como 

subsistema do ordenamento total, isto é, parte do sistema jurídico como um todo. Nunca é demais 

lembrar que a simples descrição dos diversos sistemas jurídicos não significa que estejamos 

fazendo Direito Comparado. Trata-se de questão de natureza epistemológica, já anteriormente 

demonstrada, importante para compreendermos a perspectiva da qual estamos falando.  

O sistema jurídico estrangeiro é elemento indispensável para a análise do Direito 

Comparado. Mas a simples descrição não é suficiente, porquanto é necessário que se faça a 
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confrontação deste sistema jurídico estrangeiro em face do sistema jurídico nacional, ou frente a 

sistemas jurídicos diversos, para que possamos falar em Direito Comparado. Ou seja, com 

relação ao Direito Constitucional Comparado, o sistema constitucional estrangeiro é elemento 

indispensável. Partindo desse ponto de vista, é importante ressaltar que há controvérsias entre os 

autores acerca dos critérios de seleção dos sistemas. Vejamos a posição de alguns deles.  

Paolo Biscaretti di Ruffia (1975), ao analisar diversas premissas metodológicas referentes 

ao Direito Comparado, admite estar diante de uma difícil questão, em razão de uma generalidade 

de critérios. Mas considera necessária para servir de orientação nas investigações comparativas.  

Neste passo, refere-se às posições de Pierre Arminjon, Baron Boris Nolde, Martin Wolff e René 

David. 

Em sua análise, esclarece Ruffia que ao exame preliminar dos ordenamentos 

constitucionais contemporâneos, podemos comprovar sua origem recente. As distintas 

Constituições promulgadas nos diversos países, a partir de 1787, podem ser distribuídas em uma 

série concatenadas de ciclos constitucionais sucessivos. E prossegue ressaltando que  

...las Constituciones contemponáneas que tienen su origen en los primeiros de los ciclos 
mencionados han sufrido posteriormente numerosas modificaciones (formales y no formales), de 
maneira que en la actualidad se caracterizam por lienamentos propios de otras Constituciones 
surgidas en épocas más próximas a nosotros... 

En consecuencia, puede demonstrarse que la etapa del constitucionalismo clásico se 
desarroló en el mundo moderno entre 1787 y el fin de la primeira Guerra Mundial de acuerdo con 
cinco ciclos sucessivos, por medio de conceptos y de realizaciones que se perciben facilmente en 
sua progressividade lineal, incluyendo las siguintes Constituciones: revolucionarias del siglo XVIII 
(1789-1799), napoleônicas (1799-1815), de la Restauración (1815-1830), liberales (1830-1848) y 
democráticas (1848-1918), entre ellas varias de caráter federal (1848-1874); pero a partir de 
entonces las Constituciones se han orientado en direcciones diversas y contrastantes. 

Así, al lado de las Constituciones de la democracia racionalizada posteriores a la primeira 
Guerra Mundial (1919-1937) y de la democracia social de la segunda pos-guerra (de 1946 a la 
actualidad) – todas ellas en el âmbito de la mencionada forma de Estado de la democracia clásica u 
occidental -, a partir de 1918 han surgido las Constituciones de la democracia marxista o 
socialista, típicas de los países de la Europa centro-oriental y de algunos Estados de Asia, África o 
América; en tanto que las Constituciones autoritárias presentan  en la actualidad un valor más bien 
histórico, ya que habiendose desarrollado en Europa en el período que trasncurre entre las dos 
guerras mundiales, sobreviven actualmente sólo en alguns países del Tercer Mundo, bajo formas 
bastante diversas y privadas de toda influencia ideológica seria. 

A las anteriores puede agregarse un conjunto de recientes Constituciones adoptadas por 
los países en vías de desarrollo, las que se han inspirado en su mayoría en el constitucionalismo 
clásico (de acuerdo con el modelo britânico, francês o norteamericano), aunque no les faltan 
aspectos derivados de las Constituciones socialistas, en un intento de recorrer con mayor rapidez, 
por esta vía, el largo camino que sobre el plano econômico y social espera todavia de manera 
inevitable a estos países – que com frecuencia solo han alcanzado su independência recientemente -
, si los comparamos com los más evolucionados del mundo occidental o socialista europeo. 

La cuádruple división que se há mencionado (...) supera en la actualidad las clasificaciones 
formales determinadas todavía por el diverso origen histórico de los textos constitucionales 
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respectivos, ya que describe una situacion contemporánea que no es posible pasar por alto. Los 
estudiosos del derecho constitucional comparado no pueden dejar de tener en cuenta las doctrinas 
político-económicas que han conducido a estas distinciones, las que determinan con frecuencia la 
adopción de concepciones totalmente antitéticas acerca de la natureza y de los fines del Estado. 

También se podrá hablarse, según la preferência de los diversos autores, ya sea de formas 
de Estado, de regímenes políticos o de formas de organización socieconómica, pero debe 
considerarse que la contraposición sustancial de princípios, estructuras y condiciones ambientales 
admite con dificultad la comparación fructífera de normas e instituciones efectuadas en relación 
con los ordenamientos estatales de los países pertencientes a las cuatro categorias mencionadas. 

Por el contrario, es posible realizar dentro de cada una de las mencionadas formas de 
Estado uma serie de subdistinciones ulteriores, utilizando critérios diversos, como el de formas de 
gobierno, que no se encuentran determinadas, como em el caso precedente, por las diferencias 
sustanciales de conceptos y estructuras. 

La cierteza de las afirmaciones mencionadas se demuestra también por el hecho de que, 
com diferencias parciales y algunos matices, han sido acogidas hoy en dia por los comparatistas 
más actualizados do los países del ámbito socialista.31 

Por sua vez, observa Jorge Miranda, apontando o difícil problema de traçar um quadro 

capaz de dar conta das múltiplas formas e instituições, que: “... não é fácil surpreender um quadro 

suficientemente largo e preciso não só das múltiplas formas e instituições como das grandes 

coordenadas do Direito Constitucional” (MIRANDA, 1997, p. 101).  Atualmente são 

aproximadamente 200 Estados formalmente soberanos, todos com os seus ordenamentos 

particulares e revestidos na sua grande maioria por Constituições escritas.  

Mas, é necessário levar ao fim tal tarefa, quer no âmbito de trabalhos comparativos, quer 

da exposição do estudo de temas da teoria da Constituição. Jorge Miranda (1997, p. 101) 

apresenta as perspectivas para alcançar tal tarefa. São elas: “o recurso à Teoria Geral do Estado, a 

tipologia das formas políticas, a observação de experiências constitucionais, a formação de 

sistemas e famílias de Direito Constitucional”.  

Quanto às famílias32 de Direito Constitucional, seu método de formação, observa Jorge 

Miranda que este método consiste, 

                                                           
31 RUFFIA, Paolo Biscaretti di. Introducción al Derecho Constitucional Comparado. México: Fondo de Cultura 
Econômica, 1996, p. 91-94 apud DANTAS, op cit., p.158-161. Em nota de rodapé de n. 82, página 158, de seu livro 
aqui citado, fazendo referência aos ciclos constitucionais, o Prof. Ivo recorda que, entre nós, PINTO FERREIRA nos 
seus Princípios Gerais do Direito Constitucional Moderno (6ª edição, São Paulo: Editora Saraiva, 1983, vol. I, p. 55-
67) refere-se a diversos Ciclos Constitucionais, afirmando: “A doutrina dos ciclos constitucionais tem profunda 
importância para o direito público, melhor esclarecendo a sua essência e tendência evolutivas. O ciclo constitucional 
define-se pelo seu traço de originalidade e pela sua expansão no mundo das formas políticas, a exemplo dos ciclos 
constitucionais inglês, norte-americano, francês, alemão e soviético, como Constituições-tipos, que têm servido de 
figurino ou modelos a outras nações”. 
32 Jorge Miranda denomina de fases pelas quais se desdobra o processo intelectual de agrupamento dos sistemas em 
famílias de Direito constitucional. São elas: “1º) – Observação dos sistemas constitucionais (não de todos 
necessariamente, mas de uma maior parte e mais significativa, na sua realidade e diversidade); 2º) – Recolha de 
caracteres comuns e destrinça de caracteres diferenciadores; 3º) – Procura ou conformação de sistemas com 
caracteres semelhantes; 4º) – Sempre que essenciais os pontos de contacto, inclusão dos sistemas nas mesmas 
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por um lado, em examinar o Direito Constitucional de um país tal como se apresenta na sua 
realidade de um sistema dotado de vida própria e, por outro lado, em tentar agrupar sistemas 
semelhantes ou afins num pequeno número de famílias ou tipos constitucionais. (...) oferece uma 
tríplice vantagem. Baseia-se no Direito Constitucional como um todo, embora tenha de escolher os 
elementos sobre que vai incidir a comparação; torna-o integrado no sistema jurídico a que pertence; 
visa descobrir a continuidade institucional, mas, ainda mais, a coerência actual de valores, 
conceitos e normas. 

É um método que abre tanto para uma dimensão temporal quanto para uma dimensão 
espacial (de tendência universalizante) como nenhum outro e que, assim, se situa bem entre as 
tentativas de agrupamento de ordens jurídicas a que procede o Direito comparado. Contudo, tem de 
ser usado com prudência, por se terem tornado menos firmes os contornos de sistemas e famílias 
num mundo em mudança (MIRANDA, 1997, p. 101). 

Por último, Jorge Miranda reconhece a existência de quatro grandes famílias de Direito 

constitucional no século XX: a inglesa, a norte-americana, a francesa e a soviética.  

Partindo de um entendimento tridimensional do Direito, Bidart Campos e Walter Carnota 

propõem um critério que denominam de Marcos Generales para o estudo do Direito 

Constitucional Comparado: 

El derecho constitucional comparado que nosotros propugnamos no se encuentra 
enclausurado en las normas de la constitución documental. Por el contrário, fieles al realismo y al 
trialismo jurídico, visualisamos a un derecho constitucional de cara o solidário con la realidad 
existencial. Por eso podemos afirmar también que estado, en su sentido dinâmico, es sinônimo no 
sólo a régimen político, sino a constitución en su acepción material o real. 

La preanotada dimensión existencial que le imprimimos al derecho constitucional 
comparado nos obliga a detenermos, siquiera brevemente, en los marcos en que se despliega su 
capacidad ordenadora y estructuradora. 

Sabemos que el derecho constitucional de cada estado es su causa formal, es dicer, es 
aquel ingrediente aglutinante que lo informa, que le infunde organización y encuadre. Ahora bien, 
la pregunta clave a formular es ésta: qué es lo que se organiza, estructura u ordena?33 

Ao analisar, “el território como uno de los suspuestos del régimen político”, “El supuesto 

humano o pobación”, “como cambia el ejercício del poder? Su influencia en el derecho”, esses 

autores, apresentam o Direito Constitucional Comparado como disciplina integradora. Assim 

escrevem: 

Si hay una rama jurídica que está mejor posicionada para lograr síntesis integradora, es el 
derecho constitucional comparado. Captando analogias y diferencias, aprehendiendo datos 
culturales diversos, estableciendo patrones comunes, se logra el avance de los valores de libertad, 
de pluralismo político y social, y de solidariedad a los que debe aspirar toda comunidad. 

                                                                                                                                                                                            
famílias – sendo, porém, imprescindível proceder a análise histórica e sistemática; 5º) – Averiguação da possível 
existência de um sistema donde derivem historicamente os outros sistemas, por comunidade de origem, imitação, 
influência ideológica ou imposição; 6º) – Com os elementos comuns aos vários sistemas integrados em cada família, 
construção da unidade dogmática ideal correspondente a esta e sua consideração como sistema abstracto coerente”. 
Cf. MIRANDA, op. cit., p.107-109.  
33 BIDART CAMPOS, German J. e CARNOTA, Walter. Derecho Constitucional Comparado. Buenos Aires: Ediar, 
1998, p. 29-50, Tomo I, apud DANTAS, op. cit. p. 165-166. 
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(...) 

  El derecho constitucional comparado, en cuanto confronta los ordenamientos jurídicos y 
los regímenes políticos existentes en el mundo, requiere de un conocimiento interdisciplinario de 
los marcos donde tales ordenamientos y regímenes se incardinan. El cuadro resulta amplísimo y, en 
consecuencia, difícil de ser abordado en su totalidad y plenitud. Modestamente hemos de procurar 
una prieta sínteses.34 

Ao invés de descreverem sistemas constitucionais, esses autores utilizam-se da técnica 

que se volta para o estudo de determinados temas, como por exemplo, Classes de Constituições, 

Rigidez e Flexibilidade Constitucionais, Supremacia Constitucional, Constitucionalismos, 

Controle de Constitucionalidade, Mutações Constitucionais (DANTAS, 2006, p. 167), entre 

outros temas.   

 Ademais, frise-se que o Direito Constitucional Comparado é uma criação do século XX e 

representa um esforço teórico-conceitual no âmbito da Teoria Geral do Direito. Conforme 

demonstrado ao longo do texto, o Direito Constitucional Comparado tem objeto próprio, que é a 

comparação entre dois ou mais sistemas constitucionais. Sua problematização está relacionada 

com as diferenças e semelhanças entre sistemas jurídicos; utiliza-se de um método, que não lhe é 

exclusivo, que é o método comparativo. O objetivo principal do Direito Comparado é estudar – 

comparando – ordens ou sistemas jurídicos diversos, podendo-o fazer sob as perspectivas do 

macro ou microcomparação, entendidas estas expressões tanto no sentido da quantidade dos 

sistemas (vários sistemas = macrocomparação) quanto da quantidade de institutos (exemplos: a 

liberdade de expressão, a prisão civil por dívidas, visto sob a perspectiva de três ou mais 

sistemas, hipótese em que se pode falar em análise macro; ou em dois sistemas – 

microcomparação). 

Sem pretensão de determinar rigidamente o marco de seu nascimento, pode-se apontar 

dois artigos os quais servem como marco importante do Direito Constitucional Comparado. O 

primeiro deles, intitulado Lévolution recente du problème des delegations legislatives, de autoria 

de Carl Schmitt, publicado em 1938 na coletânea de estudos em homenagem a Edouard Lambert; 

o segundo, A comparative study of the Austrian and the American Constitution, de Hans Kelsen, 

publicado no Journal of Politics, em maio de 1942, onde há tradução para a língua portuguesa 

com o seguinte título: “O controle judicial da constitucionalidade (um estudo comparado das 

Constituições austríaca e americana)”. Entretanto, vale ressaltar que esses autores não estavam 

preocupados com o estudo do Direito Constitucional Comparado como ramo do Direito 
                                                           
34 BIDART CAMPOS, German J. e CARNOTA, Walter, op. cit., p. 40. 
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Comparado ou do caráter científico deste, embora estivessem inaugurando e contribuindo com 

um novo espaço para a reflexão teórica e prática da atividade jurisdicional. 

No Brasil, não obstante o pioneirismo e a originalidade, a produção bibliográfica acerca 

do Direito Comparado ainda é incipiente. Os primeiros trabalhos datam do final do século XIX, 

na Faculdade de Direito do Recife, com os escritos de Tobias Barreto, no contraponto feito entre 

teoria jurídica brasileira e teoria alemã, e os estudos sistemáticos de Clóvis Beviláqua (LOSANO, 

2007, p. XV-XL), retratados na “Aplicação do methodo comparativo ao estudo do direito”, de 

1891, e o “Resumo das Lições de Legislação Comparada sobre o Direito Privado”, de 1897. No 

início do século XX, Cândido Luiz Maria de Oliveira publica o “Curso de Legislação 

Comparada”. Posteriormente, tivemos a publicação do “Direito Comparado, Ciência Autônoma”, 

de Caio Mário da Silva Pereira, publicado em 1952, que representou um novo marco teórico na 

doutrina do Direito Comparado no Brasil. Como crítico dessa perspectiva, temos Cláudio Souto, 

com “Da Inexistência Científico-Conceitual do Direito Comparado”, escrito em 1956.  

Após esta data, tantos outros trabalhos e autores, que são dignos de serem lembrados, 

também fazem parte do rol de publicações acerca do Direito Comparado, como por exemplo, 

Haroldo Valladão, com “O Estudo e o Ensino do Direito Comparado no Brasil: séculos XIX e 

XX”, publicado em 1971, na Revista de Informação Legislativa; José Cretella Junior, Droit 

Administratif Compare, de 1973, traduzida para a língua portuguesa em 1990, com o título 

“Direito Administrativo Comparado”. 

No que diz respeito ao Direito Constitucional Comparado, a produção bibliográfica 

brasileira comporta pouco mais de uma dúzia de publicações nestes últimos anos, entre as quais, 

podemos citar, a título de exemplo, o artigo publicado por Ana Lúcia de Lyra Tavares, em 1999, 

intitulado de “Notas sobre as dimensões do Direito Constitucional Comparado”. A obra “Direito 

Constitucional Comparado. Introdução. Teoria e Metodologia”, de autoria de Ivo Dantas, 

publicado em 2000, que já se encontra em sua terceira edição. Cite-se também, entre outras 

referências, o livro “Um Pouco de Direito Constitucional Comparado”, de José Afonso da Silva, 

publicação de 2009; Ricardo Arnaldo Malheiros Fiúza, “Direito Constitucional Comparado” e 

“Estudos de Direito Constitucional Comparado”, organizado por Maria Garcia e José Roberto 

Neves Amorim.  
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Atualmente reconhece-se a importância do estudo do Direito Comparado, em geral, e do 

Direito Constitucional Comparado, em particular, como mais uma ferramenta no campo jurídico 

para ajudar na reflexão de grandes temas globalizados, uma vez que a ele se atribui visão mais 

ampla do direito, promovendo consciência integradora, em suas múltiplas diferenças e 

semelhanças existentes entre os vários sistemas jurídicos, rompendo com a postura que leva o 

direito a “um gueto jurídico nacional”, sem se preocupar com os desafios globais postos pela 

contemporaneidade. Os inúmeros e sucessivos encontros (multilaterais e bilaterais) entre as 

Cortes Constitucionais cada vez se intensificam com trocas de informações e experiências sobre 

como cada país lida com desafios, na verdade, universais. A Separação dos Poderes, a 

independência dos Tribunais Constitucionais ou Equivalentes, os casos de omissão legislativa, 

dentre outros, são os temas que vêm ocupando um espaço significativo na pauta de debates e 

simpósios, conforme já salientado na introdução do presente trabalho.  

O tema do controle de constitucionalidade tem demonstrado sua importância no 

constitucionalismo contemporâneo e pode ser analisado numa perspectiva do Direito 

Constitucional Comparado. Eis o propósito do presente trabalho: demonstrar a superação da 

dicotomia entre o controle concentrado e o controle difuso; identificar as semelhanças e 

diferenças existentes entre o controle híbrido no Brasil e no sistema português. Se esse controle 

híbrido promovem aproximação ou convergência entre o controle difuso e o controle 

concentrado. 
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3  CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E FORMAÇÃO DOS MODELOS 
JURISDICIONAIS: DIFUSO, CONCENTRADO E HÍBRIDO 

 

3.1  Introdução 

 O fenômeno da constitucionalização do Direito35 ou do ordenamento jurídico, 

normalmente é apresentado sob duas condições necessárias: rigidez e defesa da Constituição por 

meio de um controle jurisdicional ou “semijurisdicional” de constitucionalidade. Nessa 

perspectiva, pode-se perceber uma forte influência deste fenômeno da constitucionalização em 

vários sistemas constitucionais, entre os quais podemos destacar os ordenamentos jurídicos 

vigentes no Brasil e em Portugal.  

No tocante ao Controle jurisdicional de constitucionalidade, pode-se afirmar que o seu 

desenvolvimento se deu a partir de diversas perspectivas filosóficas e em diferentes momentos 

históricos, formando basicamente dois modelos, o modelo difuso e o modelo concentrado, 

aparentemente excludentes. Esses modelos, conhecidos também, respectivamente, por sistema 

norte-americano e sistema austríaco ou europeu-kelseniano, acabaram por propiciar o 

aparecimento de um novo modelo: o controle híbrido. Este tipo de controle híbrido combina 

elementos daqueles dois, isto é, do modelo difuso e do modelo concentrado, e busca promover 

uma aproximação ou convergência entre ambos. Tome-se, por exemplo, o sistema brasileiro e o 

sistema português de fiscalização da constitucionalidade.  

É bastante curioso o fato do Brasil e de Portugal, na atualidade, adotarem diferentes 

formas de Estado (no Brasil, a forma federativa; em Portugal, unitária), e semelhante sistema de 

controle da constitucionalidade: o controle híbrido. Isto já se justificaria a realização de uma 

análise comparada. O problema é saber se o controle híbrido de constitucionalidade se apresenta 

                                                           
35 Vários sentidos são atribuídos à locução “constitucionalização do Direto”. Numa primeira acepção, fala-se em 
constitucionalização para significar o advento das primeiras Constituições escritas dos Estados Unidos da América 
(1787) e a da França (1791), marco formal do constitucionalismo clássico. Em uma segunda acepção, refere-se à 
constitucionalização para se “mencionar um processo histórico-cultural que transforma em vínculo jurídico a relação 
intercorrente travada entre os detentores do poder político e aqueles que a este estão sujeitos”. Pode-se ainda atribuir 
uma terceira acepção, a de que a constitucionalização do Direito significa um processo de transformação no qual 
ocorre a “impregnação” das normas constitucionais no ordenamento jurídico. Este ordenamento jurídico 
constitucionalizado é marcado por uma Constituição expansiva, que condiciona tanto o legislador como o julgador, 
além do estilo doutrinário, da ação dos atores políticos, bem como das relações sociais. Cf. GUASTINI, Riccardo, A 
“constitucionalização” do ordenamento jurídico e a experiência italiana. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira; 
SARMENTO, Daniel (Coords.). A Constitucionalização do Direito: Fundamentos Teóricos e Aplicações 
Específicas, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 272.  
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do mesmo modo nos Estados unitários e nos federativos? Em quais aspectos se diferenciam? 

Quais aspectos se assemelham?  

O objetivo principal do presente Capítulo é, inicialmente, estabelecer alguns conceitos 

essenciais relacionados ao tema do controle de constitucionalidade, como o de Constituição 

material e Constituição formal; constitucionalidade e inconstitucionalidade; espécies de 

inconstitucionalidade. Em seguida, procura apresentar os modelos jurisdicionais de controle de 

constitucionalidade: o modelo norte-americano (Judicial Review), o modelo europeu-kelseniano 

(modelo jurisdicional concentrado). Por último, busca-se brevemente na legislação comparada e 

na História Constitucional, perceber o surgimento e o desenvolvimento do controle híbrido de 

constitucionalidade. 

 

3.2  Em torno do conceito de Constituição: Constituição material e Constituição formal 

Parece indiscutível o fato de que, modernamente, as Constituições, como documento 

escrito destinado a institucionalizar um sistema previamente concebido, representam uma 

inovação, assumindo a sua forma mais aperfeiçoada, do ponto de vista liberal, na segunda metade 

do século XVIII, com a Revolução Francesa36 e a independência americana. Os textos anteriores, 

como a Magna Charta Libertatum e os pactos medievais, carecem da denominação de 

Constituição, pois devem ser considerados, na opinião de alguns autores, textos rudimentares de 

leis fundamentais. Acerca dessa questão, são esclarecedoras as palavras de Nelson Saldanha 

(2000, p. 115), quando afirma que: 

Das discussões inglesas dos séculos XVI e XVII resultaram temas tornados essenciais para o 
debate político, tais como a competência do Parlamento e do Judiciário, a validade das leis e da 
autoridade obtida através do consentimento do povo, a constituição como um sistema de poderes 
em equilíbrio. Das discussões francesas, basicamente as do século XVIII, tomaram corpo outros 
temas, como sejam a constituição como um sistema de poderes divididos, o poder constituinte 
como atributo do povo, a soberania nacional como alicerce de todos os poderes. Certamente todas 
estas questões estavam alimentadas por ideias fundamentais, uma delas a do contrato social. 

 As primeiras constituições modernas foram consideradas constituições liberais (séc. 

XVIII e XIX), porque além de privilegiar a liberdade individual, abrigava apenas os direitos civis 

                                                           
36 A ideia de Constituição foi albergada pela Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, em seu art. 
16, nos seguintes termos: “Art. 16. Toda sociedade na qual não está assegurada a garantia dos direitos nem 
determinada a separação dos poderes, não tem Constituição”. Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves, Curso de 
direito constitucional, 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 4-7; GOMES CANOTILHO, J. J. Direito constitucional 
e teoria da Constituição, 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 1129 e s. 
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e políticos, direitos de primeira geração37 ou dimensão. Posteriormente, diferentemente daquelas, 

nas primeiras décadas do século XX, surgem novas Constituições que consagram, além daqueles 

direitos individuais, os direitos econômicos e sociais (direitos de segunda dimensão). Cite-se, por 

exemplo, a Constituição do México (1917) e a Constituição de Weimar (1919).  

Mas, ao longo do século passado verificou-se na prática a predominância da ideia segundo 

a qual, a positivação desses direitos no texto constitucional não passava, na maioria das vezes, de 

mera expectativa de direitos. Denominadas de normas programáticas, estas normas não gozavam 

de eficácia imediata, na sua grande maioria, dependiam da vontade política, da ação de governo, 

para se concretizarem no plano factual.  

Após a II Guerra Mundial, surge na Europa Ocidental um constitucionalismo voltado não 

só para novas dimensões de direitos fundamentais, como direito à paz, direito ao 

desenvolvimento, direito ao meio ambiente, direito à democracia, entre outros, mas para questões 

constitucionais relacionadas com a busca de efetivação dos direitos fundamentais, de índole 

social, econômica e cultural. A partir daí, observa-se uma transformação paradigmática da teoria 

da constituição frente ao início da integração da União Europeia. Brota-se uma teoria 

intercultural da constituição (GALINDO, 2006). Cogita-se novo papel para os Tribunais 

constitucionais ou órgão equivalente, como guardião da Constituição, no aperfeiçoamento do 

controle da constitucionalidade, com a inconstitucionalidade por omissão do legislador. Surgem 

técnicas hermenêuticas inovadoras, como a interpretação “conforme a Constituição”; por fim, 

retorna-se ao discurso do conteúdo político do direito constitucional e das suas condicionantes 

socioeconômicas. Nesse contexto, promove-se e intensifica-se um novo momento no 

constitucionalismo contemporâneo.  

J. J. Gomes Canotilho comenta que “A partir da década de 50, os estudos da teoria da 

constituição ganham novo fôlego depois do mortório nazi”. Para ele, autores como Löwenstein, 

Friederich, Scheuner, H. Krüger, Hermens e Ehmke, entre outros, retornam o discurso da década 

de 30, como a “unidade da ordem jurídica” e da “unidade do Estado”, mas preocupados em 

captar as “dimensões básicas do estado constitucional [...] e à necessidade de compreender a 

                                                           
37 Para esclarecimentos das gerações ou dimensões de direitos, veja BONAVIDES, Paulo, Curso de Direito 
Constitucional, 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 560-593, onde o autor esboça uma Teoria dos Direitos 
Fundamentais.  
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realidade constitucional através dos ensinamentos da ciência política” (CANOTILHO, 2003, p. 

1336). 

Sem embargo, no âmbito deste “novo” constitucionalismo, além de se destacar o valor da 

Constituição e a sua força normativa, propugna-se por um conjunto de regras jurídicas 

vinculativas do “corpo político”, impondo limites jurídicos aos órgãos de soberania do estado 

(antidespotismo, antiabsolutismo)38. Nesse sentido, limita-se o Poder constituído. Surge a 

preocupação com a garantia dos direitos das minorias. Fundamenta-se o Estado Democrático de 

Direito no princípio da dignidade da pessoa humana. Os direitos fundamentais se apresentam 

como um trunfo contra a posição majoritária (NOVAIS, 2006). 

Apesar das múltiplas transformações ocorridas ao longo da história das Constituições, da 

riqueza semântica e pragmática que envolve o termo “Constituição”, e, por conseguinte, as mais 

variadas tipologias conceituais apresentadas pela Doutrina39, percebe-se no conceito de 

Constituição um núcleo permanente, qual seja, “a ideia de um princípio supremo determinando a 

ordem estatal inteira e a essência da comunidade constituída por essa ordem”.40  

Entretanto, ao lado da ideia de Constituição material, fala-se também de uma Constituição 

formal, que pode ser entendida como conjunto de regras promulgadas com a observância de um 

procedimento especial e que está submetido a uma forma especial de revisão.41 Nesse sentido, 

para efeito do presente estudo, concordamos com a posição segundo a qual “o estudo-análise da 

Constituição estará plenamente satisfeito se o fizermos sob os ângulos dos conceitos material e 

formal”.42  

                                                           
38 Assim, o texto constitucional vale como lei escrita superior por consagrar princípios considerados fundamentais 
numa ordem jurídico-política materialmente legitimada. Revigora-se a ideia de Constituição normativa 
(CANOTILHO, op. cit., p. 1130).  
39 Sobre o problema conceitual da Constituição, “O Que é Constituição?” não há opinião dominante na Doutrina. 
Afirma Hesse que a resposta “depende da tarefa que deve ser resolvida com o conceito a ser obtido;” (HESSE, 
Konrad, Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha. Tradução da 20ª edição alemã 
por Luís Afonso Heck, Porto Alegre: Fabris Editor, 1998, p. 25). 
40 Ao tratar da noção de Constituição, Kelsen demonstra que a Constituição, no seu sentido próprio, original e estrito, 
é formada pelas regras que disciplinam a criação das normas essenciais do Estado, organizam os entes estatais e 
consagram o procedimento legislativo (KELSEN, Hans, A garantia jurisdicional da Constituição, in Jurisdição 
constitucional, 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 130). 
41 KELSEN, op. cit., p. 131; BONAVIDES, op. cit., p. 80-82; MIRANDA, Jorge, Manual de direito constitucional, 
6. ed. Coimbra: Coimbra, 2007, t. II, p. 30 e 36; SILVA, José Afonso da, Aplicabilidade das normas 
constitucionais, 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 37-39. 
42 Pelo ângulo material, esclarece os conteúdos ideológico e sociológico, ou seja, filosófico-histórico do documento; 
sob o ângulo formal, destaca as características próprias da Lex Magna. Cf. DANTAS, Ivo, O Valor da Constituição, 
p. 14. 
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 Sobre o conceito de Constituição em sentido material e de Constituição em sentido 

formal, inúmeros autores têm se manifestado, adotando posições diferentes. Com efeito, a 

expressão Constituição em sentido material alude ao um conjunto de normas cujo objeto é a 

organização do Estado, os poderes e seus órgãos, as relações destes entre si e suas relações com 

os cidadãos. O que interessa nesta compreensão é o conteúdo historicamente determinado, ou 

seja, a estrutura e o funcionamento do Estado, independentemente de uma Constituição escrita. 

 Por outro lado, a Constituição formal caracteriza-se pela sua forma escrita. Aqui não 

importa o seu conteúdo. Trata-se de um texto jurídico que se diferencia das demais leis por ter 

sido criado solenemente e, geralmente sua aprovação e reforma, estão sujeitos a requisitos 

especiais. Por esse critério, sabe-se o que é constitucional (o que está na Constituição), qualquer 

que seja o assunto tratado. Por isso, não existe um conteúdo constitucional a priori. Toda 

Constituição formal é uma Constituição escrita e vice-versa. Normalmente, a Constituição formal 

é rígida, isto é, suas normas somente poderão ser alteradas por meio de um procedimento 

diferenciado. Entretanto, pode ocorrer de as normas de uma Constituição formal ser alteradas 

como as normas jurídicas ordinárias, sem um grau maior de exigência. Tem-se aí uma 

Constituição escrita flexível. 

Salienta Rudolf Smend (1985, p. 129-130) que a Constituição é um objeto unitário, 

conectado sua parte formal e material através da integração pessoal, funcional e material. Relata 

que para a doutrina dominante, Constituição é antes de tudo um ordenamento da formação da 

vontade de um grupo social e da situação jurídica de seus membros. A Constituição de um Estado 

compreende: 

... las normas jurídicas que regulan los órganos supremos del Estado, su formación, competência y 
relaciones mutuas, asi como el status básico en el que se encuentra el individuo frente al Estado. La 
Constitución dota el Estado de órganos que le facultan para querer y para actuar, dándole a través 
de ellos uma personalidad jurídica. 

A esta concepción, característica del positivismo e del formalismo jurídico, se opone outra 
concepción que considera a la Constitución como la ‘ley’ (no necesariamente jurídica) que regula y 
ordena la vida política de un Estado. La definición más radical en este sentido es la de Lasalle, para 
quiem la verdadera Constitución de un país no son más que las relaciones fácticas de poder reinante 
en él y no el ‘pedazo de papel’ que representa la Constitución escrita. 

A propósito do tema, adverte Jorge Miranda (2007, p. 52) que a Constituição formal é, 

desde logo, a Constituição material, porque lógica e historicamente serve de manifestação da 

Constituição material subjacente e, também, porque nenhuma forma vale por si, mas apenas 

enquanto referida a certa substância. 
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Estudando a compreensão material da Constituição, Canotilho esclarece que uma das 

concepções de constituição mais aplaudida pela moderna teoria juspublicística, é a teoria que 

procura conciliar a ideia de constituição, utilizando-se de duas exigências fundamentais do estado 

democrático-constitucional: 

(1) a legitimidade material, o que aponta para a necessidade de a lei fundamental transportar os 
princípios materiais informadores do estado e da sociedade; (2) a abertura constitucional, pois a 
constituição deve possibilitar o confronto e a luta política dos partidos e das forças políticas 
portadoras de projectos alternativos para a concretização dos fins constitucionais. Embora não deva 
restringir-se a um ‘instrumento de governo’ ou a uma simples ‘lei do estado’, a constituição evitará 
converter-se em lei da ‘totalidade social’, ‘codificando’ exageradamente os problemas 
constitucionais. Se uma lei básica se propõe conformar relações de vida historicamente cambiantes 
isso obriga-a a um conteúdo temporalmente adequado, isso é, um conteúdo apto a permanecer 
‘dentro do tempo’. Caso contrário, pode pôr em perigo a sua ‘força normativa’ e sujeitar-se a 
constantes alterações (CANOTILHO, 2003, p. 1338). 

Na busca de construir um conceito de Constituição que contemple, a um só tempo, o 

conteúdo material e a realidade normativa da Constituição, Konrad Hesse define a Constituição 

como ordem jurídica fundamental, material e aberta, de determinada coletividade. Considera-se 

que a Constituição além de determinar os princípios diretivos, segundo os quais devem formar-se 

unidade política e tarefas estatais a ser exercidas, ela “regula procedimentos de vencimento de 

conflitos no interior da coletividade. [...]. Em tudo, ela é ‘o plano estrutural fundamental, 

orientado por determinados princípios de sentido, para a configuração jurídica de uma 

coletividade’.” (HESSE, 1998, p. 37).   

A Constituição escrita não se limita a estabelecer os limites da organização estatal e os 

fundamentos da ordem jurídica da comunidade, mas reforça o efeito estabilizador e 

racionalizador do ordenamento jurídico, limitando as possibilidades de compreensão diferentes e 

proporciona pontos de referência firmes à concretização. 

Apesar de conter as linhas básicas do Estado, estabelecer diretrizes e limites ao conteúdo 

da legislação vindoura, a Constituição não se confunde com uma regulamentação precisa e 

completa. Ensina Hesse,  

A incompletude da Constituição pode ter a sua razão nisto, que não é necessário uma regulação 
jurídico-constitucional. A Constituição não codifica, senão ela regula somente – muitas vezes, mais 
pontual e só em traços fundamentais – aquilo que aparece como importante e carente de 
determinação; todo o resto é tacitamente pressuposto ou deixado a cargo da configuração ou 
concretização pela ordem jurídica restante (HESSE, 1998, p. 39).  

 Nesse sentido, não existe uma pretensão de completude do sistema constitucional. E é 

essa característica que confia à Constituição a flexibilidade necessária ao contínuo 
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desenvolvimento e permite que o seu conteúdo subsista aberto dentro do tempo. Isto pode ter um 

significado de suma importância, por 

não submeter um âmbito de vida à normalização jurídica ou somente em relações individuais; ela 
deixa determinadas questões, por exemplo, tais da ‘constituição econômica’, conscientemente 
aberta, para aqui deixar espaço à livre discussão, decisão e configuração. Ela pode, finalmente, 
ficar incompleta e imperfeita, porque determinadas conexões de efeito, por exemplo, política 
externa ou a atividade dos partidos políticos, por causa de sua peculiaridade especial, não são 
acessíveis ou só dificilmente a uma normalização jurídica detalhada; naturalmente pode, justamente 
também aqui, a aspiração de possibilitar livre configuração ser o fundamental (HESSE, 1998, 39).  

 Mas essa abertura não significa a dissolução da Constituição em uma “dinâmica total, na 

qual [ela] não estaria em condições de dar à vida da coletividade apoio dirigente”, certa 

estabilidade. A Constituição deixa não só conteúdos abertos, mas também determina com 

obrigatoriedade o que não deve ficar aberto. 

Portanto, têm-se aqui, a um só tempo: rigidez e mobilidade. E, segundo Hesse, o ponto 

decisivo situa-se, precisamente, na polaridade desses elementos. Não se trata de eleger 

alternativas, mas de coordenar esses elementos em determinados momentos, para que ambos 

possam cumprir sua tarefa. Assim, conciliam-se estabilidade e desenvolvimento, rigidez e 

flexibilidade, evitando-se, de um lado, a dissolução da ordem constitucional, e, de outro, o 

congelamento da ordem jurídica (HESSE, 1998, p. 45). 

Desse modo, consagra Hesse, uma compreensão material da Constituição bastante 

inovadora que tende a conciliar legitimidade material e abertura constitucional. Essa ideia de 

Constituição como ordem jurídica fundamental, conforme já demonstrado, possibilita 

compatibilizar o controle de constitucionalidade – que pressupõe uma Constituição rígida – com 

a dinâmica do processo político-social. 

 

3.3  Constitucionalidade e Inconstitucionalidade: espécies de inconstitucionalidades 

 Partindo do pressuposto de que as leis e atos normativos estatais deverão ser considerados 

constitucionais, válidos, legítimos - princípio da presunção de constitucionalidade -, chega-se ao 

problema da inconstitucionalidade, o qual resulta do conflito de um comportamento, de uma 

norma ou de um ato com a Constituição. A inconstitucionalidade é encontrada fazendo-se o 

confronto entre a lei e a Constituição para saber se a primeira não está em conflito com a 
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segunda. Atualmente, nesse confronto, observam-se além das ações também as omissões que 

ofendam a Constituição. 

Com efeito, “constitucionalidade” e “inconstitucionalidade” são termos que “designam 

conceitos de relação: a relação que se estabelece entre uma coisa – a Constituição – e outra coisa 

– um comportamento – que lhe está ou não conforme, que cabe ou não cabe no seu sentido, que 

tem nela ou não a sua base”. Afirma Jorge Miranda (2008, p. 9) que esta relação não é lógica ou 

intelectiva, mas de uma relação de caráter normativo e valorativo.  

Trata-se de uma relação de índole normativa, porque qualifica a inconstitucionalidade, 

isto é, porque “Não estão em causa simplesmente a adequação de uma realidade a outra realidade, 

de um quid a outro quid, ou a desarmonia entre este e aquele acto, mas o cumprimento ou não de 

certa norma jurídica” (MIRANDA, 2008, p. 9-10). 

Marcelo Caetano (1977, p. 401), ciente de que a Constituição é uma lei superior às demais 

leis, que a Lei Maior é o assento fundamental da Ordem jurídica do Estado, a norma de todas as 

outras normas, o fundamento da autoridade de todos os poderes constituídos, leciona que, 

A inconstitucionalidade é, pois, o vício das leis que provenham de órgão que a Constituição não 
considere competente, ou que não tenham sido elaboradas de acordo com o processo prescrito na 
Constituição ou contenham normas opostas às constitucionalmente consagradas. 

Observa-se, entretanto, que os conceitos de constitucionalidade e inconstitucionalidade 

não traduzem, tão-somente, a ideia de conformidade ou inconformidade com a Constituição, mas 

que o ato inconstitucional poderá incorrer em sanção – de nulidade ou de anulabilidade – por 

desconformidade com o ordenamento constitucional. Suscita-se aqui o problema da natureza da 

declaração de inconstitucionalidade, ou seja, qual a natureza da lei inconstitucional? Seria ela 

uma lei nula ou anulável? Uma lei inconstitucional produz ou não efeitos? São questões que 

merecem ser analisadas.  

Constata-se, de início, que não há consenso entre os autores, e basicamente duas correntes 

divergentes surgem, com o aparecimento do problema: uma que defende ser o ato 

inconstitucional absolutamente nulo e outra, relativista, que propõe a anulabilidade do ato.  

No que tange a este aspecto sancionador da violação do texto constitucional, como parte 

integrante do próprio conceito de inconstitucionalidade, importa lembrar os ensinamentos de Rui 

Barbosa que, baseado nas ideias do jurista inglês, Albert V. Dicey, doutrina que a expressão 
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“inconstitucional” poderia ter, pelo menos, três acepções diferentes, conforme a natureza da 

Constituição adotada. Vale a pena transcrever Dicey, traduzido por Rui Barbosa: 

A expressão inconstitucional, aplicada a uma lei, tem, pelo menos, três acepções diferentes, 
variando segundo a natureza da Constituição, a que aludir. – Empregada em relação a um acto do 
Parlamento inglês, significa simplesmente que esse acto é, na opinião do indivíduo que o aprecia, 
oposto ao espírito da Constituição inglesa; mas não pode significar que esse acto seja infração da 
legalidade e, como tal, nulo. – Aplicada a uma lei das câmaras francesas, exprimiria que essa lei, 
ampliando, suponhamos, a extensão do período presidencial, é contrária ao disposto na 
Constituição. Mas não se segue necessariamente daí que a lei se tenha por vã; pois não é certo que 
os tribunais franceses se reputem obrigados a desobedecer às leis inconstitucionais. Empregada por 
franceses, a expressão de ordinário se deve tomar como simples termo de censura...  Dirigido ao 
um acto do Congresso, o vocábulo ‘inconstitucional’ quer dizer que esse acto excede os poderes do 
congresso e é, por consequência, nulo. Neste caso a palavra não importa necessariamente 
reprovação. O americano poderia, sem incongruência alguma, dizer que um acto do Congresso é 
uma boa lei, beneficia o país, mas, infelizmente, peca por inconstitucional, isto é, ultra vires, isto é, 
nulo.43 

Para Orlando Bitar, 

constitucional será o ato que não incorrer em sanção de nulidade por ter sido criado por autoridade 
constitucionalmente competente e sob a forma que a Constituição prescreve para a sua perfeita 
integração. Inconstitucional será o ato que incorrer nessa sanção precisamente porque assumiu 
características antinômicas do ato constitucional: incompetência e preterição de forma. Os dois 
pressupostos são independentes: uma lei poderá ser materialmente (ou substancialmente ou 
intrinsecamente) constitucional, porque o Congresso tinha competência sobre a sua matéria e ser 
formalmente inconstitucional pela relegação do rito próprio, estabelecido. Também poderá haver 
constitucionalidade perfeita na forma e inconstitucionalidade no mérito, por excesso de poder.44 

É evidente que a ausência de sanção retira o conteúdo obrigatório da Constituição, 

correndo-se o risco de converter o conceito de inconstitucionalidade em simples manifestação de 

censura ou crítica. 

Nesse sentido, uma Constituição que não dispõe de garantia para anulação dos atos 

inconstitucionais não é plenamente obrigatória. E não se afigura suficiente uma sanção direta ao 

órgão ou agente que promulgou o ato inconstitucional, porque tal providência não o retira do 

ordenamento jurídico. Faz-se necessário a previsão de um órgão incumbido de zelar pela 

anulação dos atos incompatíveis com a Constituição (KELSEN, 2007, p. 179-180). Impõe-se a 

criação de um Tribunal Constitucional ou instituição análoga. Surge a Jurisdição Constitucional e 

os seus problemas correlatos. 

                                                           
43 DICEY, Albert Venn, Lectures introductory to the study of the law of the Constitution, London, 1885, p. 165-166, 
apud BARBOSA, Rui, Os actos inconstitucionais do Congresso e do Executivo ante a Justiça Federal, Rio de 
Janeiro, 1893, p. 41-42. 
44 BITAR, Orlando, A lei e a Constituição, in Obras completas de Orlando Bitar. Estudos de Direito 
Constitucional e Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 1996, v. I, p. 476 e 477. 
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Não é outra a posição de Kelsen, ao estabelecer o significado jurídico e político da 

jurisdição constitucional, nos seguintes termos: 

Muito embora não se tenha em geral consciência disso, porque uma teoria jurídica dominada pela 
política não permite tomar tal consciência, uma Constituição em que os atos inconstitucionais, e em 
particular as leis inconstitucionais também permanecem válidos – na medida em que sua 
inconstitucionalidade não permite que sejam anulados – equivale mais ou menos, do ponto de vista 
propriamente jurídico, a um anseio sem força obrigatória. Toda lei, todo regulamento, e mesmo 
todo ato jurídico geral produzido pelos indivíduos, tem uma força jurídica superior à Constituição, 
à qual, no entanto, são subordinados e da qual todos eles deduzem sua validade. O direito positivo 
zela para que possa ser anulado todo ato – excetuado a Constituição – que esteja em contradição 
com uma norma superior. Esse grau deficiente de força obrigatória real está em desacordo com a 
aparência de firmeza, que chega ao extremo da fixidez, conferida à Constituição ao submeter sua 
reforma a condições estritas. Por que tantas preocupações, se as normas da Constituição, embora 
quase imodificáveis, são na realidade quase sem força obrigatória? Claro, mesmo uma Constituição 
que não preveja tribunal constitucional ou instituição análoga para a anulação dos atos 
inconstitucionais, não é totalmente privada de sentido jurídico. Sua violação pode receber certa 
sanção, pelo menos quando estabelece a responsabilidade ministerial, sanção dirigida contra certos 
órgãos associados à elaboração dos atos inconstitucionais, supondo-o que sejam culpados. Mas, à 
parte o fato de que tal garantia, conforme já observamos, não é em si muito eficaz, pode deixar 
subsistir a lei inconstitucional, não se pode admitir nesse caso que a Constituição deixe de 
estabelecer um processo legislativo único, e de fixar princípios quanto ao conteúdo das leis. A 
Constituição diz sem dúvida em seu texto e quer dizer que as leis só devem ser elaboradas desta ou 
daquela maneira e que não devem ter este ou aquele conteúdo; mas, admitindo-se que as leis 
inconstitucionais também serão válidas, ela indica na realidade que as leis podem ser elaboradas de 
outro modo e que seu conteúdo pode ir de encontro aos limites assinalados; porque as leis 
inconstitucionais também só podem ser válidas em virtude de uma regra da Constituição; elas 
também devem ser, de um modo ou de outro, constitucionais, já que válidas (KELSEN, 2007, p. 
199-200). 

 Fica patente que Kelsen não se limita a reconhecer a sanção como elemento integrativo do 

conceito de inconstitucionalidade, mas considera indispensável a existência de sanção 

qualificada, de um procedimento de anulação do ato inconstitucional por órgão competente: um 

tribunal constitucional ou órgão equiparado.  

Na atualidade, parece não se afirmar o dogma da nulidade com a mesma convicção de 

outrora, desenvolvida no âmbito do direito civil e no direito administrativo. No direito 

constitucional, a posição majoritária recomenda-se a relativização dessa concepção unitária de 

inconstitucionalidade e nulidade45. Pois pode ocorrer uma declaração de inconstitucionalidade 

sem as consequências da nulidade. Ao discorrer sobre a temática, tomando como análise o atual 

direito constitucional português, Canotilho assenta: 

                                                           
45 Sobre a declaração de inconstitucionalidade, ao tratar da coisa julgada inconstitucional, o Prof. Ivo Dantas tem 
colocado o seguinte problema: quando o STF declara a inconstitucionalidade de lei ou ato os declaram inexistente. E 
acrescenta: “a consequência é que (por não existirem), eles não são capazes de gerar direitos nem deveres, e ainda 
preclusão, prescrição e/ou decadência.” (Cf. DANTAS, Ivo e LACERDA, Rafaela M. Chiappetta de, Teoria da 
Inconstitucionalidade: Norma Constitucional Inconstitucional. Coisa Julgada Inconstitucional. São Paulo: Ltr, 
2007, p. 96). 
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À inequívoca inconstitucionalidade de uma norma podem não se associar, de modo automático, 
todos os efeitos da nulidade absoluta. É possível, por exemplo, fixar a inconstitucionalidade mas 
com efeitos prospectivos ou pro futuro e não com efeitos retroactivos (como na nulidade absoluta). 
É o que a doutrina designa por simples fixação de inconstitucionalidade (CANOTILHO, 2003, p. 
957). 

Cumpre, ainda, acrescentar que os conceitos de constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade não abrangem, tradicionalmente, todas as “manifestações” do mundo 

jurídico, no tocante à conformidade ou desconformidade com a Constituição. Segundo esse 

entendimento, a violação da ordem constitucional por entes privados, não se equipararia à ofensa 

perpetrada pelos órgãos públicos, destinatários primeiros de seus comandos normativos.  Ao se 

referir, propriamente, as ações ou omissões dos Poderes Públicos, adota-se um conceito restritivo 

de constitucionalidade ou inconstitucionalidade.  

Esta visão, limitada às ações ou omissões dos Poderes Públicos, provou-se insuficiente à 

luz das ideias da constitucionalização do Direito, pois se percebeu que, em relação aos direitos 

fundamentais, nem sempre é o Estado que significa a maior ameaça aos particulares, mas sim 

outros particulares, especialmente aqueles dotados de algum poder social ou econômico. Na 

atualidade, parece ser essa a tendência, na prática de algumas Cortes constitucionais, 

especialmente no Tribunal Constitucional Federal alemão.46 

 Por fim, a inconstitucionalidade não deve ser confundida com o vício (formal ou 

material). Segundo Jorge Miranda (2008, p. 35), a inconstitucionalidade não pode ser tratada com 

um vício, “embora em concreto resulte de um vício que inquina o comportamento de qualquer 

órgão de poder.” Ainda mais, em relação aos efeitos da inconstitucionalidade, pode não redundar 

necessariamente em invalidade, embora a determine ou possa determinar.  

Feita estas breves considerações acerca do conceito de constitucionalidade e 

inconstitucionalidade, parece-nos oportuno, procedermos à distinção entre o conceito de 

ilegalidade e o de inconstitucionalidade, pois eles muitas vezes tendem a ser confundidos. 

                                                           
46 Na Alemanha, por exemplo, desde o famoso caso Lüth, no qual se reconheceu que os efeitos dos direitos 
fundamentais não se limitam à relação entre o cidadão e o Estado, mas também na relação entre privados. Nesse 
sentido, “a moderna doutrina constitucional alemã desenvolveu, porém, a teoria da eficácia externa (Drittwirkung) 
dos direitos fundamentais, que amplia, de forma significativa, o raio de abrangência dessas garantias, passando a 
reconhecer a vinculação de entidades públicas e privadas. E, nas hipóteses em que se admite essa eficácia externa 
imediata dos direitos fundamentais, haveria de se cogitar, propriamente, da inconstitucionalidade em relação a atos 
da atividade privada” (MENDES, Gilmar et al. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 
1158). Confira também CANOTILHO, op. cit., p. 1285. 
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Conforme já demonstrado acima, a inconstitucionalidade resulta do conflito de um 

comportamento, de uma lei ou de um ato normativo com a Constituição. No que se refere à 

ilegalidade, tem-se como referencial o conteúdo de uma determinada lei frente aos regulamentos 

ou atos regulamentares. Assim, ocorre ilegalidade quando o ato contraria ao que está instituído 

em lei, ou que seja excedente o seu teor. Pode-se dizer que a ilegalidade é a demonstração do que 

está em oposição à lei. 

De início, importante ressaltar a diferenciação feita pelo Supremo Tribunal Federal 

brasileiro entre as expressões "inconstitucionalidade" e "ilegalidade", para percebermos da sua 

importância prática, confira, por exemplo, o Recurso Extraordinário (RE) n. 349.307 AgR/PR, 

Rel. Min. Ayres Britto47. A inconstitucionalidade exige uma ofensa direta de uma norma objeto 

de análise frente à Constituição. Isso quer dizer que não há, entre a norma inconstitucional e a 

Constituição, nenhuma norma intercalada. 

Quando há uma norma intermediária, entre a Constituição e a norma analisada, não há 

relação direta com a Constituição, mas apenas relação indireta ou reflexa, conforme a estrutura 

do ordenamento jurídico, ou seja, numa perspectiva piramidal, na escala da hierarquia das 

normas, primeiro vem as Constitucionais, num segundo degrau as primárias, como as leis, depois 

as secundárias, como os decretos presidenciais e os regulamentos, e assim por diante, até alcançar 

portarias e outros atos. 

Tome-se a Constituição brasileira de 1988. Em seu art. 84, IV dispõe que o Poder 

regulamentar do Presidente da República consiste na sua faculdade de expedir decretos e 

regulamentos para dar fiel execução às leis. Os regulamentos não podem inovar, não podem criar 

direitos ou obrigações (novos), mas apenas detalham o conteúdo de normas primárias (leis, 

medidas provisórias etc.), as quais são regulamentadas. 

Se o Presidente da República extrapola de seu poder regulamentar, instituindo decreto que 

vem a inovar a ordem jurídica, a pretexto de regulamentar uma lei, o conflito direto não é com a 
                                                           
47 Cf. RE n. 349307 AgR/PR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma. EMENTA: CONSTITUCIONAL. 
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ARTS. 3º E 4º 
DA LEI N. 7.787/89 E ART. 22, INCISO II, DA LEI N. 8.212/91. DECRETOS NºS 612/92, 2.173/97 E 3.048/99. 
ORDEM DE SERVIÇO N. 02/97 - INSS. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 343.446, Relator o 
Min. Carlos Velloso, assentou a constitucionalidade da contribuição para o SAT. De mais a mais, se o regulamento 
extrapolou os limites da lei não é caso de inconstitucionalidade, mas, sim, de ilegalidade, o que não autoriza a 
abertura da via extraordinária. Agravo regimental desprovido. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28Re+349307.NUME.+OU+Re+349307.
ACMS.%29&base=baseAcordaos>. Acesso: 01 maio 2011. 
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Constituição (com a qual há conflito apenas indireto), mas com a lei que estava sendo 

regulamentada. Neste caso, se diz que há ilegalidade (extrapolou-se do conteúdo da lei que 

existe) e não inconstitucionalidade (direta), já que a inconstitucionalidade indireta é, em última 

análise, também uma ilegalidade.  

Este problema da ocorrência simultânea da inconstitucionalidade (indireta) e da 

ilegalidade tem sido identificado pela doutrina. Ao analisar a questão tomando por base o atual 

ordenamento jurídico português, Jorge Miranda (2008, p. 25-26) sintetiza-a nos seguintes termos: 

“(...) quando a Constituição prescreve (ou quando é a Constituição a prescrever) a subordinação 

de um acto a uma norma infraconstitucional e quando, portanto, uma infração desta norma – que 

parece interposta – vem a redundar em violação da Constituição”. Por exemplo, na hipótese do 

art. 112º, n. 4º da Constitucional portuguesa de 1976, em que as leis e os decretos-leis têm igual 

valor, sem prejuízo da subordinação às correspondentes leis dos decretos-leis publicados no uso 

de autorizações legislativas e dos que desenvolvam as bases gerais dos regimes jurídicos. Pois, 

não havendo qualquer regulamentação direta das matérias pela Constituição, não se justifica falar 

em inconstitucionalidade. Mas haverá inconstitucionalidade se ocorrer ofensa de outra norma 

constitucional (de fundo, de competência ou de forma).  

O problema tende a permanecer quando a Constituição não prescreve qualquer relação de 

subordinação, por exemplo, entre as leis e os tratados internacionais. É o caso do art. 8º da CRP, 

quando se discutiu, no âmbito do Tribunal Constitucional, quem prevalecia quando da 

contradição entre lei e às normas de Direito internacional vigente na ordem interna, 

designadamente as produzidas por tratado vinculativo do Estado48.  

Por fim, o juízo de inconstitucionalidade manifesta-se de diferentes tipos ou espécies. São 

diversas as classificações elaboradas pela doutrina. Não há uma posição unânime em entre os 

autores. Entretanto, considerando-se a importância que tem a matéria para o tema do controle de 

                                                           
48 Acerca dessa questão, relata Jorge Miranda, que “Especialmente controverso foi o problema da qualificação como 
inconstitucionalidade ou como ilegalidade sui generis da contradição entre lei e tratado até ser resolvido em 1989. 
No Tribunal Constitucional, durante anos, uma das secções [1ª Secção] optou pela inconstitucionalidade (e 
considerou-se, portanto, competente para dela conhecer), ao passo que a outra [2ª Secção] a recusou (com a inerente 
consequência). V., entre tantos, de um lado, acórdão n.º 27/84, de 21 de Março (Diário da República, 2ª série, nº 
153, de 4 de Julho de 1984) ou acórdão n.º 409/87, de 21 de Outubro (ibidem, 2ª série, n.º 1, de 2 de Janeiro de 
1988); e, do outro lado, acórdão n.º 107/84, de 14 de Novembro (ibidem, 2ª série, n.º 41, de 18 de Fevereiro de 
1985); e um bom resumo do debate no acórdão n.º 371/91, de 10 de Outubro (ibidem, 2ª série, nº 284, de 10 de 
Dezembro de 1991). Nós próprios também já aderimos à tese da inconstitucionalidade (in Decreto, cit., págs. 105 e 
segs.), alegando que o tratado não regulava o acto legislativo e que eram diversos os fundamentos de um e outro.” 
(MIRANDA, op. cit., t. VI, p. 27, nota: 2).  
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constitucionalidade, impõe limitarmos a alguns tipos de inconstitucionalidade mais usual: a 

inconstitucionalidade material e inconstitucionalidade formal, a inconstitucionalidade por ação e 

inconstitucionalidade por omissão, a inconstitucionalidade originária e a superveniente, a 

inconstitucionalidade parcial ou total.  

 

3.3.1  Inconstitucionalidade material e inconstitucionalidade formal: desvio de poder e a 

questão interna corporis das Casas Legislativas 

 Tendo em vista à norma ofendida, pode-se qualificar a inconstitucionalidade de material, 

quando é ofendida uma norma constitucional de fundo; de orgânica, quando se trata de norma de 

competência; e, de formal, quando se atinge a formação da norma ou de processo legislativo.49 

Para distinguir a inconstitucionalidade formal da inconstitucionalidade orgânica, argumenta-se 

que antes do vício de forma havia já um vício quanto ao órgão competente. 

Noutra perspectiva, tomando-se como referencia a origem do defeito que macula o ato 

questionado, a doutrina costuma fazer a distinção entre inconstitucionalidade formal e material. 

Esta, reportando-se ao conteúdo; aquela, ao procedimento de formação do ato impugnado, que 

vai da origem a sua forma final.  

Ocorre inconstitucionalidade material ou substancial quando o conteúdo da lei contraria a 

Constituição, quando o vício material origina-se de um conflito com regras e princípios50 

estabelecidos na Constituição51. Esta modalidade de inconstitucionalidade chega a englobar tanto 

o contraste direto do conteúdo do ato legislativo com o parâmetro constitucional, como também a 

aferição do desvio de poder ou do excesso de poder legislativo52.  

                                                           
49 ZAGREBELSKY, Gustavo, La Giustizia Costituzionale. Bolonha: Mulino, 1977, p. 36 e ss. Acórdão do 
Tribunal Constitucional federal alemão de 11 de julho de 1987, in boletin de Jurisprudencia Constitucional, n. 74, 
junho de 1987, p. 717 e ss. apud MIRANDA, Jorge, op. cit., t. VI, p. 37; CANOTILHO, op. cit., p. 959. 
50 Tome-se a hipótese de uma lei que introduzisse no direito brasileiro a pena de morte em circunstâncias normais. 
Esta lei padeceria de inconstitucionalidade material, por afrontar a regra do art. 5º, XLVII, “a”, bem como o 
princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1º, III, todos insculpidos na Constituição de 1988. 
51 CANOTILHO, op. cit., p. 959; MIRANDA, Jorge, op. cit., t. VI, p. 37. 
52 O tema da inconstitucionalidade por excesso de poder legislativo, traz delicada questão relativa aos limites 
funcionais da jurisdição constitucional (MENDES, Gilmar, op. cit., p. 1173). Sobre o assunto, confira 
BITTENCOURT, Carlos Alberto Lúcio, O controle jurisdicional da constitucionalidade das leis. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1968, p. 121-123; MAXIMILIANO, Carlos, Comentários à Constituição brasileira. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 1954, v. 1, p.157. 
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A possibilidade de aferir o vício de inconstitucionalidade material, tomando como objeto 

o excesso de poder legislativo ou desvio de poder, acarreta, na atualidade, um problema crucial e 

desafiador no tema do controle de constitucionalidade. Em outras palavras, trata-se de “aferir a 

compatibilidade da lei com os fins constitucionalmente previstos ou de constatar a observância do 

princípio da proporcionalidade (...) adequação e a necessidade do ato legislativo” (MENDES, 

2002, p. 1172). 

Com efeito, o desvio de poder legislativo traduziria uma inadequação entre o conteúdo e o 

fim do ato e os fins do ordenamento constitucional, com violação do princípio da 

proporcionalidade global53. Por sua vez, a inconstitucionalidade pelo excesso de poder, 

“traduziria uma inadequação entre o conteúdo e o fim concreto do ato, sem que os fins globais do 

ordenamento fossem questionados, havendo apenas uma violação do princípio da 

proporcionalidade concreta”54. 

Por outro lado, pode acontecer da matéria tratada está em conformidade com a 

Constituição, mas o processo legislativo (procedimento constitucionalmente exigido para a 

elaboração da lei) não ter seguido fielmente o que determina a Carta Política. Nesse caso, 

estaremos diante da inconstitucionalidade formal55. 

A inconstitucionalidade formal ocorre quando há um desrespeito à Constituição no 

tocante ao processo de elaboração da norma, podendo alcançar tanto o requisito competência, 

quanto o procedimento legislativo em si. O conteúdo da norma pode ser plenamente compatível 

com a Carta Magna, mas alguma formalidade exigida pela Constituição, no tocante ao trâmite 

                                                           
53 O princípio da proporcionalidade é um “princípio geral de direito, constitucionalmente consagrado, conformador 
dos actos do poder público e, em certa medida, de entidades privadas, de acordo como qual a limitação instrumental 
de bens, interesses ou valores subjectivamente radicáveis se deve revelar idônea e necessária para atingir os fins 
legítimos concretos que cada um daqueles actos visam, bem como axiologicamente tolerável quando confrontado 
com esses fins.” (CANAS, Vitalino, Dicionário Jurídico da Administração Pública. Coimbra: Almedina, 1994. 
(Separata). Confira também: SANTOS, Gustavo Ferreira, O Princípio da Proporcionalidade na Jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal. Limites e Possibilidades. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 
54 SOUSA, Marcelo Rebelo, O valor jurídico do acto inconstitucional, Lisboa, 1988, p. 124 apud MIRANDA, op. 
cit., t. VI, p. 43-44. 
55 Para Kelsen, essa distinção entre inconstitucionalidade material e inconstitucionalidade formal só é admissível 
com a reserva de que a primeira é, em última análise, uma inconstitucionalidade formal. Um ato vale por ser regular 
o seu processo de criação (ou seja, conforme à norma que, por isso, lhe é superior), e não por causa do seu conteúdo. 
Nessa hipótese, uma lei ordinária cujo conteúdo contraria a Constituição deixaria de ser inconstitucional se fosse 
aprovada como lei constitucional (KELSEN, op. cit., p. 132). Jorge Miranda não adere a essa posição, por entende 
que “as relações entre graus no ordenamento exprimem uma diferenciação de matérias a que se procura dar – mas 
complementarmente – forma adequada”. E arremata: “A supremacia da Constituição é uma supremacia material; a 
constituição não é Constituição por ser obra de um poder constituinte; é o poder constituinte que é poder constituinte 
por fazer a Constituição (Cf. MIRANDA, op. cit., t. VI, p. 41). 
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legislativo ou às regras de competência, foi desobedecida. Se a inconstitucionalidade formal 

resulta da inobservância das regras constitucionais de competência para a produção da norma, 

diz-se que a inconstitucionalidade é do tipo formal orgânica.  

Entretanto, há quem aluda à inconstitucionalidade orgânica para distinguir da 

inconstitucionalidade formal. Faz-se para exprimir a ideia de algumas inconstitucionalidades 

terem sua origem em um desvio de competência e não em um desvio de forma. Antes do vício de 

forma havia já o vicio quanto ao órgão competente. 

 Quando a inconstitucionalidade formal decorre do defeito de formação do ato normativo, 

pela inobservância de princípios de ordem técnica ou procedimental, tem-se que o ato apresenta 

defeito em seus pressupostos, em seu procedimento de formação, na sua forma final 

(CANOTILHO, 2003, p. 959). 

As regras constitucionais do processo legislativo, do procedimento legislativo em si, 

apresentam basicamente dois aspectos: subjetivos e objetivos. Os primeiros deles, o aspecto 

subjetivo, diz respeito à fase introdutória do processo legislativo, em que é desencadeado, por 

meio de iniciativa, o procedimento de elaboração das espécies normativas56. Qualquer espécie 

normativa elaborada a partir de iniciativa viciada, isto é, a partir de projeto de lei apresentado por 

quem não detinha competência, padecerá de inconstitucionalidade formal. 

 A inconstitucionalidade formal decorrente da violação dos requisitos objetivos do 

processo legislativo ocorre sempre que quaisquer outros aspectos referentes ao procedimento de 

elaboração das leis, não ligados à iniciativa, são desrespeitados. Assim, o vício formal poderá 

advir da inobservância das regras constitucionais referentes às fases constitutiva e complementar 

do processo legislativo, que abrangem a discussão e votação, a sanção, o veto, a rejeição do veto, 

a promulgação etc. Nesse caso, atingem-se também as questões interna corporis das Casas 

Legislativas? 

 Sobre o controle jurisdicional em relação às normas de processo legislativo, basicamente 

duas posições doutrinárias têm se destacado. Uma que admite o controle jurisdicional apenas das 

normas de processo legislativo previstas na Constituição. Portanto, não se alcançando as regras 

interna corporis das Casas Legislativas (Regimento Interno) nem as questões de conveniência e 
                                                           
56 Tomando-se a Constituição brasileiro de 1988 como parâmetro, seria o caso de lei resultante de iniciativa 
parlamentar que dispusesse sobre regime jurídico dos servidores públicos da União. Esta é uma matéria cuja 
iniciativa é constitucionalmente reservada ao Presidente da República (art. 61, §1º, II, “c”). 
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oportunidade, ligadas ao Parlamento. Tudo isso, em virtude do dogma da separação dos Poderes, 

cujo princípio aconselha que cada Poder exercite suas funções, com autonomia, sem a 

interferência dos demais. 

 Por outro lado, ao defender a consolidação do sistema de controle, com amplo poder para 

julgar as questões constitucionais, coloca-se em dúvida esse mito. Segundo esse entendimento, 

pode haver controle jurisdicional em relação às normas constitucionais de processo legislativo, 

incluindo-se também as normas interna corporis. Argumenta-se que a Constituição pode conferir 

ao Poder Judiciário, competência para tomar conhecimento de fatos e atos ocorridos no âmbito 

dos outros Poderes. Mas isso há de se dar nos limites que a Constituição autoriza, na salvaguarda 

do equilíbrio e da própria independência dos Poderes. Essa “intromissão” será feita com 

moderação, sempre para assegurar os direitos e garantias dos indivíduos e de quem quer que 

tenha sofrido lesão de direito ou esteja ameaçado de violação, em virtude de atos impugnados. 

 E mais, “se as leis ou as emendas constitucionais são passíveis de apreciação no juízo de 

constitucionalidade, não se afigura plausível assegurar indenidade aos regimentos internos das 

Casas Legislativas”57.  

 

3.3.2  Inconstitucionalidade por ação e inconstitucionalidade por omissão: o dever 

constitucional de legislar 

 A inconstitucionalidade poderá resultar de uma ação ou de uma omissão do Poder 

público, dando origem às denominadas inconstitucionalidades por ação (ou positivas) ou por 

omissão (ou negativas). 

 A inconstitucionalidade por ação tem se caracterizado como “a categoria mais importante 

e a que tem sido alvo de tratamento jurídico mais aprofundado”. Ocorre a inconstitucionalidade 

por ação, quando o desrespeito à Constituição resulta de uma conduta comissiva, positiva, 

praticada por algum órgão estatal. É uma inconstitucionalidade positiva porque “se traduz na 

prática de acto jurídico-público que, por qualquer dos seus elementos, infringe a Constituição” 

(MIRANDA, 2008, p 35). 

                                                           
57 PIERANDREI, Franco, Corte Costituzionale. In: Enciclopédia del Diritto, Varese: Giuffrè, 1962, v. 10, p. 904 
apud MENDES, op. cit., p. 1171.  
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 Temos a inconstitucionalidade por omissão quando a afronta à Constituição resulta de 

uma omissão do legislador, em face de um preceito constitucional que determine seja elaborada 

norma regulamentando suas disposições58. Ela resulta da “inércia ou do silêncio de qualquer 

órgão de poder, que deixa de praticar em certo tempo o acto exigido pela Constituição” 

(MIRANDA, 2008, p.35). Constitui, portanto, uma conduta omissiva (negativa) frente a uma 

obrigação de legislar, imposta ao Poder Público pela própria Constituição. 

 O fenômeno da inconstitucionalidade por omissão é relativamente recente. Nesse sentido, 

Gilmar Mendes (2002, p. 1186)  observa que, 

Em 1911, ressaltava Kelsen que a configuração de um dever do Estado de editar determinada lei se 
afigurava inadmissível. Anteriormente, reconhecera Georg Jellinek que a impossibilidade de 
formular pretensão em face do legislador constituía communis opinio. Sob o império da 
Constituição de Weimar (1919) negava-se, igualmente, a possibilidade de se formular qualquer 
pretensão contra o legislador. Esse entendimento assentava-se, de um lado, na ideia de uma 
irrestrita liberdade legislativa e, de outro, na convicção de que o legislador somente atuava no 
interesse da coletividade. 

A inconstitucionalidade por conduta omissiva do legislador tem como pressuposto a 

inobservância de um dever constitucional de legislar. Ocorre com frequência diante de norma 

constitucional explícita, de eficácia limitada, que exige do legislador ordinário a edição de uma 

norma regulamentadora, para tornar viável o exercício de determinado direito 

constitucionalmente assegurado, e o órgão legislativo ordinário permanece inerte, obstando o 

efetivo exercício daquele direito.  

 Portanto, para que se caracterize uma conduta omissiva inconstitucional é necessário que 

exista na Constituição um dever do Poder Público de emitir o comando normativo e este 

permanece inerte, pois, como ressalta Canotilho,  

A omissão legislativa, para ganhar significado autônomo e relevante, deve conexionar-se com uma 
exigência constitucional de acção, não bastando o simples dever geral de legislar para dar 
fundamento a uma omissão inconstitucional.  

As omissões legislativas inconstitucionais derivam desde logo do não cumprimento de 
imposições constitucionais legiferantes em sentido estrito, ou seja, do não cumprimento de normas 
que, de forma permanente e concreta, vinculam o legislador à adopção de medidas concretizadoras 
da constituição (CANOTILHO, 2003, p. 1033-1034).  

                                                           
58 É o que ocorre, por exemplo, com o direito de greve dos servidores púbicos civis, que, mesmo tendo seus direitos 
assegurados constitucionalmente (art. 37, VII), não foi até hoje (mais de duas décadas depois de promulgada a 
Constituição), regulamentado pelo legislador ordinário. Entretanto, o STF conheceu do mandado de injunção (MI n. 
708/DF), relativo à efetividade da norma prevista no art. 37, VII, da Constituição Federal de 1988 (direito de greve 
do servidor público) e decidiu no sentido de suprir a lacuna legislativa, determinando, em regra, a aplicação de 
legislação existente para o setor privado. (Cf. MI n. 708/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão: 19-9-2007. 
Informativo STF n. 480).  
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Um dever jurídico-constitucional de ação existirá quando as normas constitucionais 

tiverem a natureza de imposições concretamente impositivas. 

Outrossim, diz-se também da omissão legislativa inconstitucional resultante da 

obstacularização de “decisões fundamentais da Constituição identificadas no processo de 

interpretação” (MENDES, 2002, p. 1185), desrespeitando em última análise a supremacia 

constitucional. 

 Distingue a doutrina a inconstitucionalidade omissiva total da omissiva parcial. Tem-se a 

omissão total quando o legislador, obrigado a legislar por força de determinação constitucional, 

não elabora a norma requerida.  

 A omissão é parcial quando o legislador produz a norma, mas o faz de forma 

insatisfatória, insuficiente para atender aos comandos da norma constitucional de regência. É o 

caso, por exemplo, da denominada lei excludente de benefício incompatível com o princípio da 

igualdade, que disciplina um direito constitucionalmente previsto, mas exclui de sua abrangência 

determinado segmentos ou grupos de pessoas que deveriam ter sido alcançados, porque se 

encontram em condições iguais.  

Como se observa no exemplo acima, a lei requerida constitucionalmente é produzida pelo 

legislador ordinário, mas de forma imperfeita, porque o seu campo de abrangência não atinge 

todas as pessoas que deveriam ter sido por ela acobertadas, afrontando o princípio da igualdade.  

 Por último, o tema da inconstitucionalidade por omissão, “apesar do esforço da doutrina e 

da jurisprudência, muitas questões sobre a omissão inconstitucional continuam em aberto, ou 

parecem não ter encontrado, ainda, uma resposta adequada”59. Retomaremos esse tema, no 

Capítulo IV, quando analisaremos os atuais sistemas de controle de constitucionalidade do Brasil 

e de Portugal. 

 

                                                           
59 MENDES, et al., op. cit., p. 1186. No Brasil, tanto do ponto de vista legislativo, como doutrinário e 
jurisprudencial, o estudo da inconstitucionalidade por omissão se destaca pela singularidade que lhe foi imprimida. 
Em relação ao primeiro, temos os processos de mandado de injunção (Lei n. 8.038/90) e da ação direta da 
inconstitucionalidade por omissão (Lei n. 12.063/09); na doutrina, a bibliografia nacional é bastante extensa. Dentre 
esses trabalhos, vários deles se destacam, como por exemplo, o Mandado de Injunção. Guia Teórico e Prático, 2. 
ed. Rio de Janeiro: Aide, 1994, de autoria de Ivo Dantas, pelo seu pioneirismo; Las Omisiones Legislativas y su 
Control Constitucional, Rio de Janeiro: Renovar, 2006, autor André Vicente Pires Rosas. Na jurisprudência do 
STF, podemos citar a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADI), n. 1458-7/DF, j. em 23.05.1996; 
ADI n. 2.061-7/DF, julgada em 25.04.2001; Mandado de Injunção (MI) n.361-1/RJ; MI 312-1/SP e MI 283-5/DF. 
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3.3.3  Inconstitucionalidade originária e superveniente: as leis anteriores e contrárias à 

Constituição e sua não-recepção 

 Tendo em vista os diversos momentos da edição das normas constitucionais, distingue-se 

a inconstitucionalidade em: originária e superveniente. A inconstitucionalidade originária é 

aquela que macula o ato no momento da sua produção, em razão de desrespeito aos princípios e 

regras da Constituição então vigente. Neste caso, a norma legal é posterior à Constituição. É caso 

típico de inconstitucionalidade. 

 Ao contrário, fala-se em inconstitucionalidade superveniente quando as leis anteriores 

contrariam à Constituição vigente, ou seja, a norma pré-constitucional está incompatível com 

texto constitucional superveniente. A superveniência da nova Constituição acarreta o 

desaparecimento das normas de Direito ordinário anterior com ela conflitantes (MIRANDA, 

2007, p. 335).  

O confronto será entre o direito ordinário pré-constituído com as normas constitucionais 

em vigor, podendo ser estas normas constitucionais, originárias ou derivadas (emenda 

constitucional). Neste caso, uma lei editada em consonância com a ordem constitucional vigente 

pode vir a tornar-se com ela incompatível. Basta que se mude as relações fáticas ou o texto 

constitucional inclusive as mudanças resultantes de interpretação constitucional. Embora a lei 

tenha sido editada na vigência da Constituição, ela será considerada direito anterior frente às 

possíveis alterações da Constituição. 

 Como qualificar a relação incompatível, produzida por essa superveniência, entre a 

Constituição e lei preexistente? O caso seria de inconstitucionalidade ou de mera revogação? 

 A questão não se reveste de mera querela acadêmica, conceitual, mas tem enorme 

relevância prática, pois repercutem, sobretudo, na competência dos órgãos judiciais, naquilo que 

possam conhecer ou não possam decidir definitivamente da inconstitucionalidade das leis.60 

Vejamos a lição de Jorge Miranda: 

Se se configurar a superveniência de norma constitucional como determinante de 
revogação e não de inconstitucionalidade poderão e deverão sempre os tribunais recusar-se a 
aplicar a norma legal; ao invés, se se descobrir inconstitucionalidade, os tribunais somente estarão 
habilitados a intervir na medida em que as normas constitucionais de garantia lhes derem o 
necessário poder de apreciação. 

                                                           
60 MIRANDA, op. cit., t. II, p. 335; MENDES et al., op. cit., p. 1175. 
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Não se trata de mera jurisprudência de conceitos. É preciso apurar os interesses que se 
jogam em qualquer das soluções e as razões, políticas e outras, que presidem ao arquitectar do 
sistema de garantia da Constituição em cada país. Se optar por esta ou aquela conceituação tem 
conseqüência lógicas manifestas sobre o modo de encarar a intervenção dos tribunais e a da 
Administração – esta, competente quanto a revogação, não (em princípio) quanto a 
inconstitucionalidade – em último termo é no campo do Direito positivo que deve procurar-se a 
linha definidora de tal competência e da sua extensão (MIRANDA, 2007, p. 336). 

A distinção entre inconstitucionalidade superveniente e revogação depende do sistema 

adotado em cada país. Entretanto, alguns autores, por se tratar de uma questão de valoração 

negativa, defendem a tese da distinção entre inconstitucionalidade originária e superveniente, 

devendo, assim, ser caracterizada como inconstitucionalidade e não simples revogação61. 

O problema da caracterização do conflito entre o direito anterior e a Constituição 

superveniente deverá seguir a linha definidora do Direito positivado na Carta Política. Mas não 

havendo previsão constitucional ou legal, deverá ser dirimida a questão no âmbito dos tribunais. 

Segundo MENDES (2002, p. 1175), dessa questão  

(...) ocupou-se o Tribunal Constitucional italiano, de início, tendo firmado o entendimento ‘no 
sentido de que todo contraste entre uma lei anterior e a Constituição produz, antes de uma ab-
rogação, uma ilegitimidade constitucional’. 

Na Alemanha, os ordenamentos constitucionais de 1919 e 1949 consagraram, de modo 

expresso, as denominadas normas de recepção (Rezeptions-norm). Por meio dessas normas ou 

cláusulas de recepção admitiu-se que o direito vigente antes da promulgação da Constituição 

haveria de ser considerado tendo em vista a força derrogatória da lex posterior, e não frente ao 

princípio da supremacia da Constituição. 

O Tribunal Constitucional alemão tem entendido que o dever de suscitar a questão de 

inconstitucionalidade, no controle de normas, adstringe-se às leis posteriores à Constituição. Mas, 

“deve-se observar que o Tribunal admite apreciar no processo de controle concreto de normas, as 

leis pré-constitucionais que foram modificadas ou confirmadas, isto é, assumidas pelo legislador 

pós-constitucional” (MENDES, 2002, p. 1176). Nesse sentido, com fundamento nas decisões do 

Tribunal Constitucional, comenta Gilmar Mendes que: 

“(...) os juízes e tribunais ordinários não estão compelidos a submeter ao Tribunal Constitucional as 
questões atinentes à compatibilidade entre o direito anterior e a lei Fundamental, uma vez que não 
se vislumbra qualquer risco para a autoridade do legislador constitucional. E essa autoridade não 
seria afetada em caso de simples constatação de incompatibilidade segundo o princípio lex 
posterior derogat priori. Ao revés, o controle abstrato de normas previsto no art. 93, par.1º, n.2, da 
Lei Fundamental, que pressupõe divergência ou dúvida sobre a compatibilidade formal ou material 

                                                           
61 Neste sentido, é a posição de Jorge Miranda, op. cit., t. II, p. 336; Orlando Bitar, op. cit., v. 1, p. 620.  
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de direito federal ou estadual com a Lei Fundamental, pode ter como objeto direito anterior ou 
superveniente à Constituição”. 

 

Em Portugal, a questão foi também largamente discutida na Comissão Constitucional, 

decidindo-se pela tese da inconstitucionalidade e seus efeitos62. Essa orientação jurisprudencial 

veio a ser consagrada na Constituição portuguesa de 1976, na 1ª Revisão Constitucional de 1982 

(art. 282º, n. 1). 

No Brasil, a Constituição de 1988, originariamente, não tratou de forma expressa a 

questão, ficando a tarefa para o Supremo Tribunal Federal. De início, a Corte Suprema se 

orientou pela jurisprudência firmada na vigência do texto constitucional de 1967, com base no 

princípio da lex posterior derogat priori, ou seja, em favor da tese da revogação.  

Entretanto, apesar daquele entendimento jurisprudencial, o tema tem suscitado 

controvérsias e pautado as discussões no Supremo Tribunal Federal, na primeira década de 

vigência da Carta de 198863, até perder sua relevância prática, com a edição da Lei n. 9.882/99, 

que, ao disciplinar a ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental), admitiu 

expressamente o exame direto da legitimidade do direito pré-constitucional em face da norma 

constitucional superveniente64.   

 

                                                           
62 MIRANDA, op. cit., t. II, p. 337. Na nota n. 2, este autor faz referência ao Acórdão n. 40, de 28 de julho de 1977, 
da Comissão Constitucional. No que tange ao status constitucional da modulação temporal dos efeitos da decisão, a 
Constituição portuguesa admitiu essa sistemática, ao prescrever, em seu art. 282º: “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 que o 
previsto nos ns. 1 e 2”. 
63 A questão foi amplamente debatida na ADI 2/DF, de 21.11.1997, sob a relatoria do Min. Paulo Brossard, que 
defendeu a prevalência da jurisprudência consolidada pelo Tribunal. Em sentido contrário, o Min. Sepúlveda 
Pertence se manifestara em favor da revisão da jurisprudência tradicional. Para Pertence, a via da ação direta para 
aferir a constitucionalidade das normas anteriores à Constituição seria plenamente adequada. Do contrário se estaria 
expurgando do STF a missão e a responsabilidade que são suas. Qualificar de revogação o fenômeno de comparação 
da compatibilidade entre uma norma anterior e a Constituição superveniente não exclui a possibilidade de também 
entendê-lo como controle de constitucionalidade, sindicável pela via da ação direta perante a Corte Constitucional. 
Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal continuou a entender que a questão da 
inconstitucionalidade somente se põe quando se cuida de lei posterior à Constituição. (Cf. MENDES, et al., op. cit., 
p. 1178-1179). 
64 Na ADPF 130-7/DF, por maioria de votos, o STF julgou a Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/67) incompatível com a 
atual ordem constitucional. O Min. Carlos Britto julgou procedente o pedido formulado, para o efeito de declarar 
como não-recepcionada pela Constituição Federal todo o conjunto de dispositivo de lei impugnada (ADPF 130-7/DF, 
rel. Min. Carlos Britto, 1.4.2009). Cf. Inf541 do STF. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br//arquivo/infrmativo/documento/informativo541.htm>. Acesso em: 20 abr. 2011. 
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3.3.4  Inconstitucionalidade total ou parcial: declaração parcial sem redução de texto 

 A inconstitucionalidade diz-se total, quando atinge todo um ato normativo e parcial, 

quanto afeta apenas parte dele. A aferição da validade da norma é feita dispositivo por 

dispositivo, matéria por matéria, e não em bloco, globalmente.   

Talvez seja esse o espírito que move a doutrina e a jurisprudência, em distinguir a 

inconstitucionalidade total da inconstitucionalidade parcial, para conjugar um princípio de 

conservação com um princípio de razoabilidade65. 

 Parece uma prática corriqueira no âmbito dos tribunais, adotarem a teoria da divisibilidade 

da lei. Mas há situações que impõem aos tribunais a declaração da inconstitucionalidade total da 

norma impugnada. Por exemplo, a impugnação de uma lei resultante de vício de iniciativa ou, 

ainda, de uma lei que exige quorum qualificado e tenha sido aprovada por maioria simples de 

votos. 

 Em Portugal, tratando-se da inconstitucionalidade parcial, demonstra Jorge Miranda 

(2008, p. 36), com base na jurisprudência, que o Tribunal Constitucional tem distinguido, no 

interior da mesma norma, a inconstitucionalidade parcial horizontal da parcial vertical. A 

inconstitucionalidade parcial horizontal ou quantitativa (trata das partes verbalmente separadas) 

da inconstitucionalidade parcial vertical ou qualificativa (cuida da divisão do preceito legal em 

segmentos ideais relevantes para efeito de fiscalização)66. Em relação ao tempo de aplicação da 

norma, a inconstitucionalidade total atinge todo tempo de vigência da norma e parcial, atinge 

apenas limitado tempo67.  

                                                           
65 Esses dois princípios são referidos por Jorge Miranda, ao citar o Acórdão n. 479/94 do Tribunal Constitucional, de 
7 de julho, in: Diário da República, 1ª série-A, n. 195, de 24 de agosto de 1994 (MIRANDA, op. cit., t. VI, p. 36, 
nota de rodapé n. 2). Confira também no endereço eletrônico, disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc//acordaos/19940479.htm>. Acesso em: 20 abr. 2011. 
66 Jorge Miranda se refere, em nota de rodapé n. 3, ao Acórdão n. 12/84 do Tribunal Constitucional, de 8 de 
fevereiro, in Diário da República, 2ª série, de 8 de maio de 1984; ou Acórdão n. 143/85, de 30 de julho, ibidem, 1ª 
série, de 3 de setembro de 1985; ou Acórdão n 181/97, de 5 de Março, ibidem, 2ª série, de 22 de abril de 1997. Este 
último, disponível em: <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc//acordaos/19970181.htm>. Acesso em: 20 abr. 2011. 
67 Consta na nota de rodapé n. 5 que “No acórdão nº 297/86, de 4 de Novembro (Diário da República, 1ª série, nº 
269, de 21 de Novembro de 1986), o Tribunal Constitucional declarou inconstitucionais certas normas legais por 
violação do art. 170º (hoje 167º) da Constituição, na medida em que aplicáveis no ano económico em curso, mas não 
para o futuro. E no acórdão nº 148/94, de 8 de Fevereiro (ibidem, 1ª série-A, nº 102, de 3 de Maio de 1994), declarou 
a inconstitucionalidade de certa norma na parte em que permitia que, para os anos lectivos de 1993-94 e seguintes, a 
percentagem para a determinação do montante das propinas universitárias ficasse acima de certa percentagem” 
(MIRANDA, 2008, p. 36). 
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No Brasil, a declaração da inconstitucionalidade parcial pelo Poder Judiciário pode recair 

sobre fração de artigo, parágrafo, inciso ou alínea, até mesmo sobre uma única palavra de um 

desses dispositivos da lei68 ou ato normativo. A regra constitucional que restringe o exame da 

constitucionalidade do projeto de lei ao texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de 

alínea diz respeito ao chamado “veto jurídico” 69 do chefe do Executivo. 

 Por outro lado, diz-se que a declaração da inconstitucionalidade parcial pelo Poder 

Judiciário não poderá subverter o intuito da lei, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos 

poderes. Desse modo, se a declaração da inconstitucionalidade parcial implicar mudanças do 

sentido e alcance da norma impugnada, o Poder Judiciário deverá declarar a inconstitucionalidade 

de toda a norma (inconstitucionalidade total), atuando (indevidamente) como autêntico 

legislador, criando norma não pretendida pelo legislador. 

 Cumpre mencionar situações em que a Corte Constitucional constata a existência de vício 

no ato normativo impugnado, mas, mesmo assim, não declara sua inconstitucionalidade. Isto 

porque se verifica as consequências que a retirada do ato viciado do mundo jurídico poderia 

acarretar, trazendo lesão ao ordenamento constitucional maior do que a lesão decorrente de sua 

manutenção. São situações em que os tribunais se pautam de extrema cautela, usam da 

ponderação, deixando de declarar a nulidade do ato para evitar o “agravamento do estado de 

inconstitucionalidade”. 

                                                           
68 Neste sentido, ADI n. 2.653-MT. Rel: Min. Carlos Velloso. EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. 
CUSTAS E EMOLUMENTOS: NATUREZA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA: LIMITE. Lei 
7.550, de 2001, do Estado de Mato Grosso. I. - As custas e os emolumentos são espécie tributária, são taxas. 
Precedentes do STF. II. - Inconstitucionalidade da Nota 1 (um) ao item 7 (sete) da Tabela "A" e da Nota 1 (um) ao 
item 27 (vinte e sete) da Tabela "C", anexas à Lei 7.550/01, do Estado de Mato Grosso, porque ostentam base de 
cálculo própria de imposto, assim ofensivas ao disposto no art. 145, § 2º, da Constituição Federal. III. - As alíquotas 
dos emolumentos, no caso, porque não excessivas e porque têm um limite, não são desproporcionadas ao custo do 
serviço que remuneram. IV. - Inocorrência, na hipótese, do fenômeno da inconstitucionalidade por "arrastamento" ou 
"atração". V. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, em parte. Inf327 do STF. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo327.htm>. Acesso em: 29 abr. 2011. Veja 
também a ADI n. 2.895/AL. Rel. Min. Carlos Velloso. Vinculação de Subsídios e Vencimentos. Por ofensa ao art. 
37, XIII, da CF, que veda a equiparação ou vinculação de subsídios ou vencimentos, o Tribunal julgou procedente, 
em parte, pedido de ação direta ajuizada pelo Governador do Estado de Alagoas contra a segunda parte do art. 74 da 
Lei Complementar 7/91, na redação dada pela Lei Complementar 23/2002, ambas daquele Estado, para declarar a 
inconstitucionalidade da expressão "não podendo os Procuradores de Estado de 4ª Classe perceber subsídio ou 
vencimento inferior ao atribuído ao do cargo de Procurador-Geral" constante do mencionado artigo. (CF, art. 37: 
"XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de 
pessoal do serviço público;"). Inf375 do STF. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo375.htm>. Acesso em: 29 abr. 2011. 
69 Cf. art. 66, §2º da CF/88. 
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 Tome-se a seguinte hipótese: uma lei federal que estipulasse um adicional à remuneração 

dos servidores públicos, anualmente, correspondente a média dos dois últimos Produto Interno 

Bruto (PIB), somado ao índice de inflação do ano anterior, mais 1,5% sobre os vencimentos. 

Suponha-se que o chefe do Executivo tenha enviado um projeto de lei ao Congresso Nacional 

reduzindo esse percentual para 0,5%, mas que, em sua tramitação, esse projeto tenha sido objeto 

de uma emenda parlamentar aumentando o percentual para 1,0% de sorte que a lei resultante 

tenha sido aprovada e promulgada prevendo esse percentual de 1%. 

 Nesse caso, se fosse requerida a impugnação da norma perante a Corte Constitucional, 

sob a alegação de que é inconstitucional, em leis de iniciativa privativa do chefe do Executivo, o 

dispositivo resultante de emenda parlamentar que acarrete aumento de despesa (comparando com 

a despesa que decorreria do que estava previsto no projeto de lei apresentado pelo Chefe do 

Executivo), provavelmente a Corte reconheceria a inconstitucionalidade, mas deixaria de 

pronunciá-la, porque a supressão do dispositivo aprovado (adicional de 1%) resultaria em 

aumento de despesa ainda maior, uma vez que retornaria o percentual previsto na lei anterior 

(1,5%), que foi revogada pela lei impugnada, frustrando, de maneira ainda mais grave, o 

dispositivo constitucional que proíbe emenda parlamentar que aumente despesa em projeto de lei 

de iniciativa privativa do chefe do Executivo. Assim, para evitar o agravamento do estado de 

inconstitucionalidade, o Tribunal deixará de declarar a inconstitucionalidade do dispositivo da lei 

(adicional de 1%), mesmo reconhecendo que sua aprovação violou regras constitucionais 

pertinentes ao processo legislativo.  

Saindo do plano hipotético para o campo prático, verifica-se que o problema do “aumento 

de despesa e agravamento do estado de inconstitucionalidade”, tem sido suscitado na 

jurisprudência do STF, notadamente no Recurso Extraordinário (RE) 274383/SP. Vejamos um 

resumo do julgado: 

Aumento da Despesa e Agravamento do Estado de Inconstitucionalidade. A Turma negou 
provimento a recurso extraordinário em que o recorrente, ocupante de cargo em comissão, 
pretendia receber complementação dos proventos de sua aposentadoria, correspondente à diferença 
entre o que percebe do INSS e os vencimentos do cargo no qual se aposentara. Sustentava o 
recorrente que a Lei 2.241/89, do Município de Mauá, que acrescentou o parágrafo único do art. 
147 da Lei 1.046/68, e instituiu limite de tempo para a concessão desse benefício, seria 
inconstitucional, já que sofrera emenda na Câmara dos Vereadores, a qual, alterando a redação 
original do projeto enviado pelo Prefeito, reduzira de 15 para 12 anos o aludido limite temporal, o 
que seria vedado por se tratar de matéria de iniciativa do Poder Executivo, qual seja, regime 
jurídico do servidor público. Rejeitou-se a alegação de inconstitucionalidade formal do dispositivo, 
haja vista entendimento do STF no sentido de ser permitido a parlamentares apresentarem emendas 
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a projeto de iniciativa privativa do Executivo, desde de que tais modificações não inovem o tema 
veiculado no projeto remetido e tampouco acarretem aumento de despesas, em obediência ao 
disposto no art. 63, I, da CF. Entendeu-se, ainda, que o aumento de despesa não poderia ser 
invocado para a declaração pretendida, porquanto, se o mencionado artigo fosse retirado do mundo 
jurídico, desapareceria qualquer exigência de tempo mínimo para a aquisição do benefício 
pleiteado, o que ensejaria dano muito maior às finanças municipais, agravando o estado de 
inconstitucionalidade. Por fim, asseverou-se que o recorrente não atingira o tempo mínimo 
necessário a fazer jus à aposentadoria com proventos integrais, nos termos do dispositivo 
impugnado.70 

 Ademais, costuma-se vincular ao estudo da inconstitucionalidade parcial, dois tópicos 

que, em razão de sua especial relevância, merecem uma atenção separada: trata-se da declaração 

parcial sem redução de texto e da interpretação conforme à Constituição. Este último, já foi 

tratado no item 2.3.2.4, Capítulo II, do presente trabalho, no sentido de aspectos da 

constitucionalização do Direito. Por essa razão, cuidará apenas da declaração parcial de 

inconstitucionalidade sem redução de texto, mas é preciso fazer a distinção adequada desta frente 

aquela, ou seja, da interpretação conforme à Constituição. 

 Na interpretação conforme, como visto, em última análise, eliminam-se as interpretações 

possíveis da norma objeto da ação que sejam incompatíveis com o sentido constitucional, o que a 

aproximaria - enquanto técnica de interpretação -, da declaração parcial de inconstitucionalidade 

sem redução de texto. 

A declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto pode ser entendida 

como um mecanismo ou uma técnica de decisão que visa atingir uma interpretação conforme à 

Constituição e, dessa forma, preservar a constitucionalidade da lei ou do ato normativo, 

excluindo-se algumas de suas interpretações possíveis. 

A doutrina tem seguido nessa direção: não confunde a interpretação conforme à 

Constituição com a declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto, mesmo que não se 

possa negar a semelhança dessas categorias e a proximidade do resultado prático de sua 

utilização. A propósito dessa questão, Gilmar Mendes (2000, p. 54-55) tem esclarecido que, 

...enquanto na interpretação conforme à Constituição se tem, dogmaticamente, a declaração de que 
uma lei é constitucional com a interpretação que lhe é conferida pelo órgão judicial, constata-se na 
declaração de nulidade sem redução de texto, a expressa exclusão, por inconstitucionalidade, de 
determinada hipótese de aplicação (Anwendugnsfälle) do programa normativo sem que se produza 
alteração expressa do texto legal. 

                                                           
70 Cf. RE 274.383/SP, rel. Min. Ellen Gracie, 29.03.2005 (Informativo STF n. 381). Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo381.htm>. Acesso em: 28 abr. 2011. 



76 
 

 No que pese as diferenças existentes entre a interpretação conforme à Constituição e a 

declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, parece que ambas as hipóteses 

se completam, de forma que diversas vezes para se atingir uma interpretação conforme à 

Constituição, o intérprete deverá declarar a inconstitucionalidade de algumas interpretações 

possíveis do texto legal, sem contudo alterá-lo gramaticalmente. 

 A diferença teórica entre as duas espécies, não afasta, porém, suas semelhanças quanto 

aos efeitos. Ao estudar a natureza da interpretação conforme à Constituição, no âmbito da 

jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão, assinala Bryde, citado por Gilmar Mendes, 

que este Tribunal tem se utilizado da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de 

texto, como instrumento para atingir-se uma interpretação conforme à Constituição. Assim, 

observa Bryde:  

Seria admissível que o Tribunal censurasse determinada interpretação por considerá-la 
inconstitucional. Isto resultaria, porém, da proximidade entre a declaração de inconstitucionalidade 
sem redução de texto e a interpretação conforme à Constituição. A semelhança de efeitos dos dois 
instrumentos não altera a fundamental diferença existente entre eles. Eles somente poderiam ser 
identificados se se considerasse a interpretação conforme à Constituição não como regra normal de 
hermenêutica, mas como um expediente destinado a preservar ‘leis inconstitucionais’. Não se tem 
dúvida, outrossim, de que a Corte Constitucional utiliza muitas vezes, a interpretação conforme à 
Constituição com esse desiderato. É certo, também, que, nesses casos, mais adequado seria a 
pronúncia da declaração de nulidade parcial sem redução de texto. Se utilizada corretamente, a 
interpretação conforme à Constituição nada mais é do que interpretação da lei (Gesetzesauslegung), 
uma vez que qualquer intérprete está obrigado a interpretar a lei segundo as decisões fundamentais 
da Constituição.71 

No Brasil, a técnica da declaração parcial de nulidade sem redução de texto está prevista 

pela Lei n. 9.868/1999, no âmbito do processo e julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) e da Ação Declaratória de Constitucionalidade, nos seguintes termos 

(art. 28, parágrafo único): 

A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive, a interpretação 
conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm 
eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à 
Administração Pública federal, estadual ou municipal. 

 Observa-se que o texto legal menciona a interpretação conforme a Constituição e a 

declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto como técnicas distintas e 

autônomas de decisão. Essa é também a orientação pautada pela doutrinária pátria dominante. 

                                                           
71 BRYDE, Brun-Otto Verfassungsentwicklung, Stabilität und Dynamik im Verfassungsrecht der 
Bundesrepublik Deutschland. Baden-Baden, 1982, p. 411 apud MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição 
constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 294-295. 
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 Segundo essa linha de raciocínio, na declaração parcial de inconstitucionalidade sem 

redução de texto, afasta-se a aplicação de um dispositivo legal a um grupo de pessoas ou 

situações; relativamente às demais pessoas ou situações, a lei se aplica sem restrições (não se 

manda adotar uma interpretação específica para os dispositivos legais; tampouco se veda a 

adoção de alguma interpretação) (BITTENCOURT, 1968, p. 128).  

Na interpretação conforme a Constituição é conferida determinada interpretação a 

dispositivo(s) de uma lei, ou proíbe a adoção de uma interpretação específica. A lei, desde que 

interpretada conforme estabelecido pela Corte Constitucional, será aplicável a todas as pessoas e 

situações enquadrada na hipótese normativa, isto é, sua incidência será plena. Diferentemente do 

que ocorre quando se adota a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. 

Aqui, como acentuado acima, implica restrição à incidência da lei.  

Nos casos em que deva ser adotada a declaração parcial de inconstitucionalidade sem 

redução de texto, não há nenhuma interpretação possível que torne compatível com a 

Constituição a integralidade do dispositivo objeto da declaração; por isso, parte do dispositivo, se 

aplicada, resultará em inconstitucionalidade, sem possibilidade de ser adotada alguma 

interpretação que a tornasse válida. 

O Supremo Tribunal Federal recorre à técnica de declaração parcial de 

inconstitucionalidade sem redução de texto quando constata a existência de uma regra legal 

inconstitucional que, em razão da redução adotada pelo legislador, não tem como ser excluída do 

texto da lei sem que a supressão acarrete um resultado indesejado. Assim, nem a lei, nem parte 

dela, é retirada do mundo jurídico (nenhuma palavra é suprimida do texto da lei). Apenas a 

aplicação da lei – em relação a determinadas pessoas, ou a certos períodos – é tida por 

inconstitucional. Em relação a outros grupos de pessoas, ou a períodos diversos, ela continuará 

plenamente válida, aplicável. 

Em suma, considerando-se a polissemia que o termo “inconstitucionalidade” acarreta, 

ficou até aqui demonstrado que a inconstitucionalidade como vício, tem-se, em contrapartida, a 

inconstitucionalidade como sanção (RAMOS, 1994). A inconstitucionalidade se manifesta de 

várias maneiras: inconstitucionalidade material e inconstitucionalidade formal, 

inconstitucionalidade por ação e inconstitucionalidade por omissão, inconstitucionalidade 

originária e superveniente, inconstitucionalidade parcial ou total. Tendo em vista a eliminação ou 
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mesmo superação do juízo de inconstitucionalidade, apresenta-se o controle de 

constitucionalidade, surgimento e desenvolvimento ao longo de mais de dois séculos e os mais 

variados modelos e instrumentos práticos e teóricos. 

 

3.4  Controle judicial de constitucionalidade: surgimento do controle híbrido e a declinação 

da tese da bipolaridade - modelo difuso versus modelo concentrado 

O controle de constitucionalidade apresenta alguns pressupostos teóricos, dentre os quais 

estão necessariamente a Constituição rígida, a supralegalidade da norma constitucional frente às 

demais normas e a previsão de órgão(s) controlador(es). Quanto a este último aspecto, cada 

ordenamento constitucional é livre para outorgar a competência e a escolha do guardião da 

Constituição. Um problema relacionado com a preferência de quem deve ter o controle da 

constitucionalidade: órgão político ou órgão jurisdicional. A escolha de um ou de outro órgão, 

depende, na maioria das vezes, da conveniência política, de acordo com as tradições de cada país, 

da decisão política do legislador constituinte.  

A depender da opção do Poder constituinte, poderemos ter diferentes e variadas formas de 

controle de constitucionalidade. Não obstante a heterogeneidade e a complexidade dos sistemas 

de controle de constitucionalidade na atualidade, constatam-se na Europa continental e nas 

Américas, tradicionalmente, três formas de controle: o controle judicial, o controle político e o 

controle “semijurisdicional”. 

Dito de outra forma, se a Constituição outorgar a competência para declarar a 

inconstitucionalidade das leis ao Poder Judiciário, teremos o controle judicial ou jurisdicional. 

Caso a Constituição outorgue a competência para a fiscalização da validade das leis a órgão não 

jurisdicional, opta-se pelo controle político. Poderá também a Constituição outorgar a 

competência para a fiscalização de algumas normas a um órgão político e de outras ao Poder 

Judiciário, consubstanciando-se o denominado controle misto ou “semijurisdicional”. Exemplo 

deste último, citado pela doutrina, é a Suíça72, em que as leis nacionais submetem-se a controle 

político e as leis locais são fiscalizadas pelo Poder Judiciário.  

                                                           
72 Cf. o discurso pronunciado pelo Presidente do Tribunal Federal Suíço perante o Supremo Tribunal Federal, no dia 
22 de fevereiro de 2008, sobre o Sistema de controle de constitucionalidade na Suíça. Disponível em: 
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Nesse passo, cite-se ainda Portugal (nos termos originais da Constituição de 1976), antes 

da Primeira Revisão Constitucional, como exemplo de controle semijurisdicional. Embora 

estabelecendo o controle difuso por parte dos tribunais judicial e administrativo, concentrava-se a 

apreciação de inconstitucionalidade no Conselho da Revolução, com prévio parecer da Comissão 

Constitucional (órgãos extrajudiciais). Mas, a partir de 1982, implantou-se o controle 

jurisdicional, com a criação do Tribunal Constitucional. 

Observa-se, de regra, nos Estados que adota controle político, a fiscalização da 

constitucionalidade é realizada, concentradamente, por órgão especialmente constituído para esse 

fim, distinto dos demais Poderes do Estado. Órgão político que detém a última palavra em 

matéria de constitucionalidade das normas. Aponta-se dentre os modelos atuais de controle 

político, o sistema vigente na França. Adotado pela Constituição de 1958, o sistema de controle 

francês representa um paradigma em matéria de controle da constitucionalidade por órgão 

apontado como de natureza política73. 

Considerando toda uma tradição que vem desde a Revolução de 178974 e dada à 

importância política de declarar a inconstitucionalidade de uma lei aprovada pelo Parlamento, a 

França optou por um Conseil Constitutionnel, órgão de fiscalização da constitucionalidade, que 

se situa fora da estrutura orgânica dos demais Poderes. Como observa Mauro Cappelletti, 

É suficientemente clara – e, de resto, mais ou menos reconhecida por numerosos estudiosos 
franceses – a natureza não propriamente jurisdicional da função exercida pelo Conseil 
Constitutionnel: e isto não apenas, como escreve um autor, pela natureza antes política que 
judiciária do órgão, natureza que se revela quer na escolha e no status dos membros que dele fazem 
parte, quer, sobretudo, nas diversas competências do próprio órgão e nas modalidades de seu 
operar; mas também e especialmente pelo caráter necessário, pelo menos no que diz respeito às leis 
orgânicas, do controle que se desenvolve, portanto, sem um verdadeiro recurso ou impugnação de 
parte (ubi non est actio, ibi non est jurisdictio!), bem como pelo caráter preventivo da função de 
‘controle’ por aquele órgão exercida (CAPPELLETTI, 1992, p. 29). 

Desde a Constituição de 1958 que esse controle de constitucionalidade francês tem se 

mantido, com características próprias, como o controle a priori e abstrato do contencioso de 

normas. Não fora atingido pelas modificações ocorridas na Constituição, através das Leis 

Constitucionais aprovadas durante os anos de 1960. Mas, a partir de uma decisão considerada 
                                                                                                                                                                                            
<http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/portalStfSobreCorte_pt_br/anexo/O_sistema_de_contr
ole_de_constitucionalidade_na_Suica.pdf>. Acesso em: 12 maio 2011.  
73 Acerca do tema, confira Ivo DANTAS, Constituição & Processo. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2007, p. 251.  
74 Sobre o controle de constitucionalidade na França, confira a nota de Carré de Malberg intitulada “A sanção 
jurisdicional dos princípios constitucionais”, apresentada no debate ocorrido na sessão de 1928 do Instituto 
Internacional de Direito Público. In: KELSEN, Hans, Jurisdição Constitucional. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2007, p. 197-209. 
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histórica, tomada pelo Conseil constitutionnel em 197175, duas grandes reformas constitucionais 

foram realizadas, alterando sensivelmente o sistema de controle francês. A respeito dessas 

mudanças, são esclarecedoras as palavras de Thales Morais da Costa:  

A primeira delas, realizadas em 1974. A partir de então, a legitimidade para questionar a 
constitucionalidade de uma lei não é atribuição exclusiva dos chefes dos Poderes Executivo e 
Legislativo. Abre-se a um quorum mínimo de 60 deputados ou 60 senadores – ou seja, na prática, à 
oposição parlamentar – o direito de submeter uma lei ao crivo do Coseil constitutionnel antes de 
sua entrada em vigor. O controle de constitucionalidade deixa de ser o meio de proteção da 
competência do Executivo contra as ingerências do Legislativo para se tornar o meio de proteção 
de todas as normas constitucionais – inclusive os direitos e liberdades – contra os abusos do 
legislador. A segunda reforma é a de 23.07.2008 que permitiu aos cidadãos suscitar uma questão 
prejudicial no bojo de um processo judicial a fim de que se analise a conformidade de uma lei à 
Constituição. Se a função do Conseil constitutionnel passou a também ser a de proteger os direitos 
e as liberdades garantidos pela norma suprema, é decorrência lógica da decisão de 1971 que os 
próprios cidadãos possam defender seus direitos contra o Estado-legislador (COSTA, 2009, p. 
148). 

Ademais, o Sistema Constitucional Francês, apresenta toda uma complexidade, quando se 

analisa as funções da “Justiça Constitucional” naquele país. Adverte Thales Morais da Costa para 

o fato de que, em sendo os órgãos jurisdicionais como a Cour de Cassation ou o Conseil d’Etat 

incompetentes para censurar uma lei acusada de inconstitucionalidade, “dúvida não há de que 

eles exercem justiça constitucional ao aplicar regras constitucionais na solução dos conflitos ou 

quando controlam a constitucionalidade de atos não legislativos” (COSTA, 2009, p. 141). 

Não obstante a importância do controle político de constitucionalidade, a maioria das 

Constituições contemporâneas tem adotado o controle judicial para a fiscalização da validade das 

leis, entre as quais se inclui a Constituição brasileira de 1988 e a Constituição portuguesa de 1976 

após a revisão de 1982, com a instituição do Tribunal Constitucional. Por questão de ordem 

metodológica e dados os propósitos do presente trabalho, analisará o controle híbrido de 

constitucionalidade, nesses dois países, suas principais características e a superação da dicotomia 

entre o controle difuso e o controle concentrado. 

                                                           
75 A respeito desse caso, nos relata Thales Morais da Costa, que: “O fim do conflito com a Argélia e demais ex-
colônias permitiu à França reencontrar sua tradição de proteção dos direitos humanos. Constatando a reunião de 
fatores favoráveis para essa (r)evolução, o Coseil constitutionnel adotou uma decisão em 16,07.1971 que mudou a 
história da justiça constitucional.” O Coseil constitutionnel, “Questionado a respeito da constitucionalidade de uma 
lei que criava importantes restrições à liberdade de associação, deparou-se com a dificuldade de que nenhuma 
disposição no corpo da Constituição (arts. 1º a 89) garantia essa liberdade. Foi reconhecendo valor normativo ao 
preâmbulo da Constituição de 1958 que o Conselho encontrou o fundamento para a proteção constitucional da 
liberdade de associação. (...) Essa decisão é uma das mais importantes da história da França, pois ela ampliou o 
parâmetro de controle de constitucionalidade, que deixou de limitar-se à repartição de competências para englobar a 
proteção dos direitos humanos.”  (COSTA, Thales Morais. Justiça Constitucional. In: COSTA, Thales Morais 
(Coord.). Introdução ao direito francês. Curitiba: Juruá, 2009, v. 1, p. 147). 
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É ponto pacífico no âmbito da doutrina especializada, a opinião de que o controle judicial 

de constitucionalidade surgiu e se desenvolveu a partir de diversas perspectivas filosóficas e em 

momentos históricos diferentes, formando uma bipolaridade que se tornou tradicional76, ao longo 

do século XX. De um lado, o modelo norte-americano, do outro, o modelo europeu-kelseniano. 

Aparentemente excludentes, esses dois modelos, conhecidos também por respectivamente, 

modelo difuso e modelo concentrado, acabaram por propiciar o aparecimento de modelos 

híbridos77.  

Afirma-se também que este tipo de modelo, também denominado de misto, vem 

combinando elementos daqueles dois, isto é, do modelo difuso e do modelo concentrado, 

possibilitando uma aproximação ou convergência entre ambos, diluindo paulatinamente a clássica 

bipolaridade existente entre eles. Nas lições de Fernández Segado, atualmente, vive-se uma 

progressiva convergência dos Sistemas Americano e Europeu-kelseniano e um esvaziamento da 

bipolaridade entre ambos78. Isto se deve, sobretudo, a inúmeros fatores, entre os quais são 

exemplos, a expansão da Justiça Constitucional, a defesa da Constituição, o fenômeno da 

constitucionalização do Direito, associada a uma prática desenvolvida no âmbito das Cortes 

constitucionais, a partir de inovações teóricas e práticas, como as técnicas de interpretação 

                                                           
76 A bipolaridade inicial entre os dois paradigmas foi assinalada de forma bastante precisa por Piero Calamandrei 
quando assim qualificou o modelo americano de “difuso” (enquanto correspondia a todos os juízes, sem importar sua 
hierarquia), que só podia atuar pela via incidental, numa controvérsia concreta; seus efeitos são especiais (ou seja, 
que só se traduzem no afastamento das normas legislativas aplicáveis na relação com as partes no processo), e de 
natureza declarativa, ex tunc. Pelo contrário, o sistema continental europeu é qualificado por Calamandrei como 
concentrado, já que é exercido por um único e especial órgão constitucional, ao qual se acessa pela via principal, na 
qual se questiona unicamente a legitimidade constitucional das normas legislativas impugnadas, sem que haja uma 
controvérsia concreta; os efeitos da decisão erga omnes e tem caráter constitutivo, já que operam como anulação ou 
ineficácia ex nunc, que valem para o futuro, mas se respeita o passado de validez da lei inconstitucional (Cf. 
FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, La Justicia Constitucional ante el Siglo XXI: La Progresiva Convergencia 
de los Sistemas Americano y Europeo-Kelseniano. México: Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM); Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004, p. 25 e 26. 
77 A palavra “híbrido” é oriunda do grego hybris, cuja etimologia remete a ultraje, correspondendo a uma 
miscigenação ou mistura que violava as leis naturais... (Cf. 
<http://www.fcsh.unl.pt/invest/edt/verbetes/H/hibrido.htm>). Adjetivo fruto de elementos distintos; originário do 
cruzamento de espécies diferentes (FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, Minidicionário da Língua 
Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1977, p. 250).  
78 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, La Justicia Constitucional ante el Siglo XXI: La Progresiva 
Convergencia de los Sistemas Americano y Europeo-Kelseniano. México: Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM); Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004. ______. La Obsolescencia de la Bipolaridad 
Tradicional (Modelo Americano – Modelo Europeo-Kelseniano) de los Sistemas de Justicia Constitucional. In: 
Revista de Direito Público, Brasília: IDP/Síntese, ano 1, n. 2, p. 55-82, out./nov./dez. 2003. Disponível em: 
<http://www.direitopublico.idp.edu.br/index.php/direitopublico/article/view/497/493>. Acesso em: 11 maio 2011.  
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constitucional79 e as técnicas de decisão no controle de constitucionalidade80, além de regras 

procedimentais81. 

 

3.4.1  Controle jurisdicional e modelo difuso: da experiência norte-americana ao paradigma 

da Judice review  

Não se contesta o fato de que o controle jurisdicional difuso surgiu, de forma prática, na 

jurisprudência da Corte Suprema dos Estados Unidos da América, primeiro Estado a reconhecer a 

competência dos juízes e tribunais do Poder Judiciário para, nos casos concretos submetidos à sua 

apreciação, declarar a inconstitucionalidade das leis. A partir da tese de James A. C. Grant82, a 

doutrina tem sido unânime em afirmar o aparecimento do controle jurisdicional e do modelo 

difuso na experiência constitucional norte-americana. Como ressaltado por Cappelletti,  

... a tese segundo a qual ‘el control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leys’ – ou melhor, 
na terminologia inglesa, a ‘judicial review of legislation’ – é ‘uma contribuición de las Américas a 
la ciência política’: isto é, a tese de que o controle jurisdicional das leis representa uma idéia posta 
em prática, pela primeira vez, nos Estados Unidos, no século XVIII, e difundida depois, no curso 
do século XIX, em outros Países das duas Américas e, posteriormente, em outras partes do 
mundo83. 

                                                           
79 O uso da interpretação conforme a Constituição (aspecto importante do fenômeno da constitucionalização do 
Direito) tem se constituído em uma prática recorrente no âmbito das Cortes constitucionais, pós-segunda guerra 
mundial. Tema já abordado no presente trabalho, veja o item 2.3.2.4. 
80 Dada a expansão da jurisdição constitucional, sobretudo no âmbito dos modelos mistos de constitucionalidade, 
sentiu-se a necessidade de criar mecanismos próprios para as decisões emitidas no âmbito da Justiça constitucional, 
como a técnica da declaração parcial de nulidade sem redução de texto, declaração de inconstitucionalidade sem 
pronúncia de nulidade, declaração de inconstitucionalidade com efeitos pro futuro etc. 
81 Normalmente, ao tomar suas decisões, dependo da polêmica que envolve a matéria, as Cortes constitucionais, 
previamente procedem a uma análise das consequências (jurídicas, sociais, econômicas e outras) que poderão advir. 
Por esta razão, recomenda-se nos Estados de Direito democrático, a regra da maioria (a cláusula democrática). No 
Brasil, por exemplo, a Constituição de 1988 prevê em seu art. 97 a reserva de plenário, segundo a qual “somente pelo 
voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais 
declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”. Mas existem decisões que exigem o 
quorum de 2/3 (repercussão geral e súmulas vinculantes – arts. 102, §3º e 103-A da CF/88, respectivamente) e 
outras, nas quais o relator pode decidir monocraticamente, em caso de situações repetitivas ou idênticas, objeto de 
jurisprudência consolidada do Tribunal (Emenda Regimental n. 13, de 2004, art. 161, parágrafo único do RISTF). 
Em Portugal, conforme a Lei n. 28/82, o Tribunal Constitucional, em plenário ou em secção, só pode funcionar 
estando presente a maioria dos respectivos membros em efetividade de funções; as deliberações são tomadas à 
pluralidade de votos dos membros presentes (Art. 42, n. 1 e 2).     
82 GRANT, James A. C. El Control Jurisdiccional de la Constitucionalidad de las Leys. Una Contribuición de 
al Américas e la Ciencia Política, Publicación de la Revista de la Facultad de Derecho de México, 1963 apud 
CAPPELLETTI, op. cit., p. 46.   
83 Esclarece Cappelletti que esta é a tese defendida por James A. C. Grant, e que encontra-se enunciada nestes 
termos: “En verdad, se puede decir que la confianza en los tribunales para hacer cumplir la constitución como norma 
superior a las leyes estabelecidas por la legislatura nacional es una contribuición de las Américas a la ciência 
política”. Embora demonstre que historicamente essa tese não esteja de toda correta, Cappelletti conclui dizendo: 
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 Com efeito, tem-se na Constituição norte-americana um marco formal do início do 

“constitucionalismo”84 e do controle judicial difuso de constitucionalidade das leis, com a 

concepção de que a Constituição exerce uma supremacia em relação às leis ordinárias. Ou, 

melhor dizendo, o controle de constitucionalidade como garantia da supralegalidade 

constitucional85. Mesmo reconhecendo tal fato, é preciso não esquecer alguns precedentes 

históricos, bem lembrados por Fernández Segado nos seguintes termos: 

En este ámbito de inquietudes históricamente compartidas no ha de extrañar la conocida doctrina 
formulada por el Juez Edward Coke en el celebérrimo Bonham’s case (1610), en defensa del 
common law y de su tradicional supremacia frente al Parlamento. Ciertamente, tras el triunfo de la 
Glorious Revolution, esta doctrina quedará relegada al olvido en Inglaterra, en donde se impondrá 
sin paliativos la doctrina de la soberanía parlamentaria. Sin embago, el pensamiento del Juez Coke 
no será olvidado en las colonias inglesas de los territorios de America del Norte. La reivindicación 
del Juez coke en orden a la atribución a los jueces de la tarea de garantizar la supremacia del 
common law frente a los posibles arbitrios del Rey y del Parlamento, será plenamente recepcionada 
en las colonias, primero, y en el nuevo Estado independiente, más tarde. Y si los jueces, en un 
primer momento, se habían encargado de velar por las Cartas coloniales, una suerte de normas 
constitucionales de las colônias, aprobada la Constitución de 1787, a la que, como es sobradamente 
conocido, se dota de una supremacy clause, no deberá extrañar que esos mismos jueces se 
encarguen ahora de velar por la primacía de la Constitución, que operará, como dice Luther, como 
superior paramount law que debe ser looked into by the judges. Velar por la Constitución será 
tanto como salvaguardar la libertad y, por lo mismo, el gobierno de la colectividad, un “gobierno 
limitado” por la Constitución, un constitucional government, como lo definiera Wilson a princípios 
del siglo XX (FERNANDEZ SEGADO, 2003, p. 55-82) . 

Assim, chega-se a concluir que o pensamento contemporâneo sobre a supralegalidade da 

Constituição e a sua defesa judicial é herdeiro de uma larga e persistente tradição nestes últimos 

três séculos. A Constituição norte-americana representou, em síntese, o marco das assim 

chamadas Constituições rígidas, em contraposição às Constituições flexíveis, e serviu de 

importante referência ao denominado supremacia legal da Constituição, conforme dispunha em 

seu artigo VI, cláusula segunda: 

Esta Constituição e as leis dos Estados Unidos feitas em sua conformidade, e todos os tratados 
celebrados ou por celebrar sob a autoridade dos Estados Unidos, constituirão a lei suprema da 
nação; e os juízes de todos os Estados a ela estarão sujeitos, ficando sem efeito qualquer 
disposição em contrário na Constituição ou leis de quaisquer dos Estados.86 [grifo nosso]. 

                                                                                                                                                                                            
“Antes, de fato, nunca teria acontecido que um sistema de controle de validade das leis fosse confiado à obra dos 
tribunais e que tivesse, portanto, caráter judicial” (CAPPELLETTI, op. cit., p. 46).  
84 Sobre “constitucionalismo”, confira o item  2.2, Capítulo II, do presente trabalho. 
85 Confira a tese do Prof. Ivo Dantas, O Valor da Constituição. Do controle de constitucionalidade como 
garantia da supralegalidade constitucional. op. cit. 
86 Veja o texto em inglês: Article VI – Debts, Supremacy, Oaths (...) This Constitution, and the Laws of the United 
States which shall be made in Pursuance theoreof; and all Treaties made, or which shall be made, under the 
Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound 
thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding. ALVAREZ, Anselmo 
Prieto e NOVAES FILHO, Wladimir, A Constituiçãodos EUA Anotada. 2. ed. São Paulo: LTr, 2008, p. 61, 111. 
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A interpretação deste texto, no caso concreto, ensejou um novo momento no 

“constitucionalismo”, sobretudo em relação à ideia de “Constituição rígida” e “Constituição 

flexível”, a Constituição como Lei suprema do ordenamento jurídico e um controle de 

constitucionalidade das leis sob a responsabilidade do Poder Judiciário. Pois, ao se deparar com o 

caso Marbury versus Madson87, o Chief Justice John Marshall produz uma decisão, de 

importância fundamental e de profundo caráter inovador. Ele fixou, 

por um lado, aquilo 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, John 
Marshall) na causa Marbury versus Madison de 1803, na qual a alternativa entre Constituições 
rígidas e Constituições flexíveis e a necessidade de uma escolha entre uma e outra das duas 
soluções encontram-se enunciadas com insuperável clareza (CAPPELLETTI, 1992, p. 47).  

Em seu notável voto, o Justice John Marshall da Suprema Corte, argumentava: 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 condições escritas são absurdos esforços do povo, por limitar um 

poder de sua natureza ilimitável. 

 O Chief Justice Marshall, ao optar pela proclamação da supremacia da Constituição sobre 

as outras leis e ao decidir que cabe ao Juiz aplicar as leis na solução dos conflitos, devendo ele, 

antes do mais, verificar se elas estão em harmonia com a Constituição, contribui decisivamente 

                                                           
87 Este caso foi decidido em 1803 pela Suprema Corte dos Estados Unidos, sendo considerado a principal referência 
para o controle de constitucionalidade difuso exercido pelo Poder Judiciário. Por ser a primeira decisão de um 
Tribunal a proclamar a competência de afastar leis inconstitucionais mesmo sem previsão constitucional nesse 
sentido, o caso é mundialmente célebre e sempre estudado nos cursos de direito constitucional. Resumidamente, tudo 
começou com a eleição presidencial dos EUA de 1800, quando Thomas Jefferson (republicano) derrotou John 
Adams (Democrata). Após a derrota, John Adams resolveu nomear vários juízes em cargos relevantes, para manter 
certo controle sobre o Estado. Entre eles se encontrava William Marbury, nomeado Juiz de Paz no Distrito de 
Colúmbia. O secretário de justiça de John Adams não conseguiu efetivar a nomeação e posse de todos os indicados, 
não obstante terem trabalhado durante toda noite e madrugada (daí a expressão midnight judges – juízes da meia-
noite). Já com Jefferson presidente, seu novo secretário de justiça James Madison, se negou a intitular Marbury. 
Marbury apresentou um writ of mandamus perante a Suprema Corte Norte-Americana exigindo a entrega do 
diploma. O processo foi relatado pelo Presidente da Suprema Corte, Juiz John Marshall, em 1803 e concluiu que a lei 
federal que dava competência à Suprema Corte para emitir mandamus contrariava a Constituição Federal. Como a lei 
que dava competência a Suprema Corte era inconstitucional, não cabia Suprema Corte decidir o pedido do 
mandamus. Marshall (que fora Secretário de Adams) podia adotar várias soluções mais plausíveis, mas fez um 
raciocínio complexo no intuito de não contrariar o Poder Executivo e confirmar o poder dos Tribunais em deixarem 
de aplicar leis federais inconstitucionais. Cf. SOUTO, João Carlos, Suprema Corte dos Estados Unidos. Principais 
Decisões. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 3-43.  
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para uma grande e importante inovação no constitucionalismo moderno. Na opinião de 

Cappelletti, 

(...) se é verdadeiro que hoje quase todas as Constituições modernas do mundo ‘ocidental’ tendem, 
já, a afirmar o 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, 1992, p. 48). 

 Após este emblemático caso, criou-se, na prática, a Doutrina de Marshall, segundo a qual, 

de maneira difusa, por todos os seus juízes e tribunais, o Poder Judiciário deve fazer o controle de 

constitucionalidade repressivo. O voto proferido por Marshall inaugurou o Controle difuso de 

constitucionalidade das leis, que provocou uma ruptura com a tradição inglesa, em relação à 

soberania do Parlamento. A partir de então, restou incorporado aos Estatutos Constitucionais de 

diversos países, a exemplo do Brasil, com a Constituição de 1891, e de Portugal com a 

Constituição de 1911. Tema a ser abordado no Capítulo IV do presente trabalho. 

 

3.4.2  Modelo concentrado de constitucionalidade: os tribunais constitucionais e o 

“legislador negativo” 

O modelo concentrado de constitucionalidade, também chamado de “modelo europeu-

kelseniano”, surge na Europa logo após a Primeira Guerra Mundial, com a Constituição austríaca 

de 1920, sob a inspiração de seu principal mentor, o jusfilósofo Hans kelsen88, e aparece em 

divergência ao modelo difuso, de matriz norte-americana, por razões de ordem históricas, 

políticas e ideológicas89. A Corte Constitucional era o único órgão competente e legitimado para 

exercer o controle concentrado de constitucionalidade dos atos do legislativo e do executivo, não 

cabendo aos demais juízes, tal tarefa tão relevante. 

                                                           
88 Hans Kelsen (1881-1973), jusfilósofo, nasceu em Praga, formou-se na Faculdade de Direito de Viena. Colaborou 
na redação da Constituição austríaca de 1920. Com a promulgação do texto é nomeado membro vitalício da Corte 
Constitucional, de cuja existência havia sido mentor intelectual. Em 1940 mudou-se para os Estados Unidos da 
América, onde faleceu no ano de 1973. 
89 A Corte Constitucional e o monopólio do controle de constitucionalidade não resultaram de mera construção 
teórica. No continente europeu a revolução burguesa trouxe consigo a Constituição, mas por razões históricas, o 
controle de constitucionalidade era exercido por órgão político, diferentemente dos Estados Unidos, que foi uma 
construção jurisprudencial. Observa-se que na Europa continental, o modelo processual autoritário associado à 
monarquia absoluta obrigava desde muito os juízes, em caso de dúvida sobre a inteligência da lei, a suspender o 
processo e encaminhar consulta, sobre essa questão, a um órgão superior, preferencialmente de natureza antes 
política que judicial (Cf. CUNHA, Sérgio Sérvulo, Introdução. In: KELSEN, Hans, Jurisdição Constitucional. 2. 
ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
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Conforme já assinalado, o modelo norte-americano, que tem sua origem em fins do século 

XVIII, com a Constituição de 1787, amparada por antecedentes coloniais, encontra sua razão de 

ser na necessidade de se estabelecer mecanismos de equilíbrio entre o Poder Legislativo e o 

Poder Executivo, quando estes se encontrassem em rota de conflito. Cabia a um órgão do Poder 

Judiciário (denominado governo dos juízes) encontrar a solução na Constituição e nas leis.   

Por sua vez, o regime proposto por Kelsen e aprovado na Constituição austríaca de 1920 

representou o contrário daquele sistema norte-americano (um ato de desconfiança nos juízes), no 

sentido de salvaguardar a segurança jurídica e restabelecer a supremacia do Parlamento. Por isso, 

o caráter de “legislador negativo” da Corte Constitucional austríaca e a afirmação do princípio da 

sujeição dos juízes à lei, atribuída na teoria kelseniana, fazem parte do desejo de reforçar o 

Parlamento, protegendo-o frente aos juízes. Na opinião de Fernández Segado, a influência do 

pensamento kelseniano na Constituição austríaca de 1920 percebe-se no novo desenho de 

controle de constitucionalidade.  

(...) la Constitución de la República Federal Austriaca (Oktoberverfassung, Constitución de 
Octubre), de 1o. de octubre de 1920, diseñará un nuevo sistema de control de constitucionalidad, 
obra maestra de Kelsen, que diferirá del modelo americano no sólo en la atribución a un órgano ad 
hoc, el Tribunal Constitucional, de la facultad de verificar el control de constitucionalidad de las 
normas generales, sino en un conjunto de rasgos de incuestionable relevancia que tienen mucho 
que ver con la peculiar naturaleza de ‘legislador negativo’ que Kelsen atribuirá al Tribunal 
Constitucional (FERNANDEZ SEGADO, 2003, p. 55-82). 

Ademais, ao subtrair dos órgãos jurisdicionais o controle de constitucionalidade das leis, 

Kelsen bem pretendia evitar o risco de um “governo dos juízes”, perigo sentido por amplos 

setores da doutrina europeia da época90, posto que tal orientação se conectava com posições 

majoritariamente conservadoras, muito das vezes antidemocráticas. 

O texto austríaco de 1920 (artigo 89.2) habilitava o Supremo Tribunal de Justiça 

(Oberster Gerichtshof) e o Tribunal de Justiça Administrativa (Verwaltungsgerichtshof), no caso 

de surgimento de dúvidas acerca da ilegalidade de um regulamento que haveriam de aplicar. 

Nesses casos, suspendia-se o procedimento e requeria à Corte Constitucional 

(Verfassunsgsgerichtshof) a anulação por vício de ilegalidade. Mas, o conhecimento desta 

                                                           
90 LAMBERT, Edouard, Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis, París, 
Giard, 1921 apud FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, La Justicia Constitucional ante el Siglo XXI: La 
Progresiva Convergencia de los Sistemas Americano y Europeo-Kelseniano. México: Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM); Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004, p. 20. 
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questão se circunscrevia aos regulamentos, não abarcando as leis aprovadas pelo parlamento 

(FERNANDEZ SEGADO, 2004, p. 29). 

A Corte Constitucional podia anular uma lei inconstitucional e tinha o mesmo caráter de 

revogação. Era um ato negativo de legislação. A Carta de 1920 conferia à Corte Constitucional 

uma função legislativa, por esta razão seus membros deveriam ser eleitos pelo próprio 

Parlamento, e não, como os outros juízes, nomeados pelo executivo. O Parlamento austríaco era 

composto de uma Câmara de Representantes e um Senado. O presidente, o vice-presidente e a 

metade dos membros da Corte Constitucional eram eleitos pela Câmara, sendo a outra metade 

dos juízes eleita pelo Senado (art. 147). Ressalta Kelsen, que esse modo de compor a Corte foi 

aceito a fim de torná-la tão independente quanto possível do executivo.91 

Não obstante as tentativas de consolidar um novo modelo de controle de 

constitucionalidade, a Constituição austríaca de 1920 padeceria da instabilidade dos períodos de 

pós-guerra, ou seja, dos fatores reais. Desse modo, o texto sofreu alterações com a reforma de 

1925, a qual tendeu ao fortalecimento do executivo, com seu aprofundamento na reforma de 1929 

e, por fim, com a revisão nazista.  

Com a reforma constitucional austríaca de dezembro de 192992 que autorizou os 

organismos judiciais de maior hierarquia a reconhecer a inconstitucionalidade das normas 

legislativas aplicáveis nos processos concretos, os lineamentos lógicos do pensamento kelseniano 

se modificaram. Passou-se a admitir competência aos tribunais superiores para elevar a 

controvérsia constitucional concreta perante a Corte Constitucional. Aqueles órgãos judiciais 

                                                           
91 Essa independência era necessária porque a Corte tinha controle sobre diferentes atos administrativos, em especial 
a revisão judicial dos decretos emitidos pelo chefe de Estado, o primeiro-ministro e os outros ministros, e o poder de 
emitir tais decretos era de suma importância política. Em suas lições, ressaltava Kelsen: “Através de um uso 
impróprio desse poder, o executivo poderia facilmente suprimir o Parlamento e assim eliminar a base democrática do 
Estado.” A crítica de Kelsen foi plenamente sentida, quando do uso impróprio dos decretos previstos no art. 48 da 
Constituição de Weimar, que autorizava o governo a promulgar decretos de necessidade. Foi por meio destes 
decretos que se destruiu o caráter democrático da República alemã e se preparou o advento do regime nacional-
socialista (KELSEN, Hans, O controle judicial da constitucionalidade (Um estudo comparado das Constituições 
austríaca e americana). In: Jurisdição Constitucional. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 306). 
92 Assinala Kelsen que “A reforma da Constituição austríaca em 1929 não foi, de modo algum, dirigida contra a 
Corte Constitucional em virtude de um conflito entre esta e o executivo. A emenda não alterou a jurisdição da Corte: 
estabeleceu que seus membros não seriam mais eleitos pelo Parlamento, mas sim indicados pelo executivo (art. 65 da 
lei federal de 7 de dezembro de 1929). A velha Corte foi, com efeito, dissolvida e substituída por outra, cujos 
membros eram quase todos correligionários do executivo. Este foi o início de uma evolução política que 
inevitavelmente levou ao fascismo, sendo responsável pelo fato de não ter havido resistência contra a anexação da 
Áustria pelos nazistas. (...) a Constituição austríaca semifacista de 1934 foi promulgada por um decreto do governo 
(de 24 de abril de 1934). In: Kelsen, op. cit., p. 306 e 307.  
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passaram a ter um juízo provisório e negativo sobre a matéria, com o qual se iniciou a 

intervenção dos juízes ordinários, nas questões constitucionais e provavelmente tem-se aí o 

surgimento de fortes indícios da hibridação do modelo de controle (desde então os modelos 

difuso e concentrado perdiam seu valor explicativo). Sobre este ponto, escreve Fernández Segado 

que: 

En definitiva, la reforma constitucional de 1929, aun no rompiendo formalmente el 
monopolio del control de constitucionalidad por parte del VfGH, alteraba el significado del mismo, 
convirtiéndolo en un monopolio de rechazo por cuanto, de algún modo, los dos altos órganos 
jurisdiccionales ordinarios que quedaban legitimados para plantear ante el Tribunal Constitucional 
la pertinente ‘demanda’ (en los términos del artículo 140.1 de la Constitución), antes de decidir su 
planteamiento, debían lógicamente llevar a cabo un primer juicio de constitucionalidad en el que 
sustentar el planteamiento de la cuestión. Como bien señala Rubio Llorente, la cuestión de 
inconstitucionalidad implica siempre un doble juicio de constitucionalidad: uno provisional y 
negativo, efectuado por el juez o tribunal que la suscita, y otro, definitivo y coincidente o no com 
aquél, que es el que lleva a cabo el Tribunal Constitucional. De ahí que allí donde existe el instituto 
procesal conocido en España como ‘cuestión de inconstitucionalidad’ se afirme que el Tribunal 
Constitucional sólo dispone de un monopolio de rechazo de las leyes inconstitucionales (que en el 
caso austriaco habría que ampliar a los reglamentos ilegales). 

Cumpre registrar que o próprio Kelsen, a quem reconhece ser o principal inspirador do 

tradicional modelo continental europeu, embora não tivesse a ideia definitiva e precisa da 

natureza e funções da Corte Constitucional, já que seu clássico estudo, publicado em 1928 na 

Revue de Droit Public et Science Politique, intitulado “La garantie jurisdictionelle de la 

Constitution (La justice constitutionelle), de maneira que por uma parte se conferia a Corte 

Constitucional uma função de legislador negativo, mas por meio de um processo jurisdicional, e 

por outra, evidencia-se com a clássica controvérsia que teve nos anos trinta do século XX, sobre a 

natureza do órgão protetor ou defensor da Constituição, ou seja, o guardião da Constituição.93 

A atividade do tribunal é quase puramente jurídica, com pouca medida de criação, pela 

dificuldade de afastar as influências políticas da jurisdição constitucional. Sua independência 

diante do Parlamento como diante do governo é postulado necessário. Porque precisamente o 

Parlamento e o governo é que devem ser, como órgãos participantes do processo legislativo, 

controlados pela jurisdição constitucional. E isso não apenas para impedir a concentração de um 

poder excessivo nas mãos de um só órgão (concentração que seria perigosa para a democracia), 

mas também para garantir a regularidade do funcionamento dos diferentes órgãos. A atividade do 

                                                           
93 Veja a clássica controvérsia entre Carl Schmitt e Hans Kelsen, nos anos trinta do século XX, sobre a natureza do 
órgão protetor ou defensor da Constituição, nas seguintes obras: SCHMITT, Carl, O guardião da Constituição. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2007; KELSEN, Hans, Quem deve ser o guardião da Constituição? In: KELSEN, Hans, 
Jurisdição Constitucional. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 237-298.  
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legislador negativo, da jurisdição constitucional, é absolutamente determinada pela Constituição. 

Por esta razão, 

(...) deve-se então limitar o máximo possível a margem de discricionariedade que as leis concedem 
à utilização daquele poder. Além disso as normas constitucionais a serem aplicadas por um tribunal 
constitucional, sobretudo as que definem o conteúdo de leis futuras – como as disposições sobre 
direitos fundamentais e similares-, não devem ser formuladas em termos demasiados gerais, nem 
devem operar com chavões vagos como ‘liberdade’, ‘igualdade’, ‘justiça’ etc. Do contrário existe o 
perigo de uma transferência de poder – não previsto pela Constituição e altamente inoportuno – do 
Parlamento para uma instância externa a ele, ‘a qual pode tornar-se o expoente de forças políticas 
totalmente distintas daquelas que se expressam no parlamento’ (KELSEN, 2007, p. 263-264). 

Não pode o Tribunal constitucional esquecer-se da sua função primordial, no exercício do 

controle, proteger as minorias. Não simplesmente da maioria, consequência usual do convívio 

social, mas daquela maioria que age irregularmente, visando solapar os acordos maiores, posto 

que fundados em consensos que exigem votação mais qualificada, presentes na Constituição. 

Para kelsen, a preocupação da Corte Constitucional deve ser garantir que as minorias não 

tenham seus direitos básicos vilipendiados, podendo atuar livremente na direção de, 

eventualmente, tornar-se maioria no futuro. Só desta forma pode ser garantida a paz social, com a 

consciência em todos os participantes do jogo político de que há um árbitro imparcial que lhes 

dará o tratamento justo nos momentos de impasse (KELSEN, 2007, p. 181-182). 

Após a Segunda Guerra Mundial, essa foi a tendência do constitucionalismo europeu. O 

ressurgimento dos tribunais ou cortes constitucionais especializadas na solução de conflitos, 

quando da aplicação de normas fundamentais, em particular nos países que haviam sofrido o peso 

dos governos autoritários, como Itália, Alemanha, e posteriormente Espanha e Portugal, e mais 

recentemente os países ditos do Leste europeu.  Nesses países, configura-se o princípio 

jurisdicional daqueles órgãos. 

 

3.4.3  Insuficiência analítica da bipolaridade (sistema americano versus sistema europeu-

kelseniano) na contemporaneidade: os modelos híbridos e a posição de Fernández 

Segado 

O presente tópico visa apresentar, em linhas gerais, a insuficiência analítica da dicotomia 

estabelecida em matéria de controle de constitucionalidade entre o denominado modelo “norte-

americano” (difuso) versus modelo “europeu-kelseniano” (concentrado). Toma-se por base a 
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crítica produzida por Francisco Fernández Segado94, em seu minucioso estudo acerca da 

declinação da tese tradicional que sustentava por muito tempo a dicotomia entre os sistemas 

difuso norte-americano e concentrado europeu-kelseniano de justiça constitucional. 

Em sua análise, Fernández Segado inicia com a afirmação de que um dos fenômenos mais 

relevantes dos ordenamentos constitucionais de nosso tempo tem sido o da universalização da 

justiça constitucional. Por esta razão, impõe-se precisar sua linha fundamental, e encontrar uma 

nova tipologia explicativa das variáveis conformadoras do controle de constitucionalidade, que já 

se encontra obsoleta em sua contradição cuja bipolaridade por muito tempo firmou as diferenças 

essenciais entre os dois tradicionais modelos, norte-americano (Judicial review of Legislation) e 

europeu-kelseniano (Verfassungsgerichtsbakeit) (FERNANDEZ SEGADO, 2003, p. 55-82). 

A bipolaridade inicial entre esses dois paradigmas foi demonstrada de forma bastante 

precisa por Piero Calamandrei95 quando assim qualificou o modelo americano de “difuso” 

(aquele em que o poder de controle pertence a todos os órgãos judiciais de um dado ordenamento 

jurídico). Este controle é exercido incidentalmente, numa controvérsia concreta; seus efeitos são 

especiais (ou seja, que só se traduzem no afastamento das normas legislativas aplicáveis na 

relação com as partes no processo), e de natureza declarativa, com efeitos retroativos (ex tunc).  

Pelo contrário, o sistema continental europeu, em particular o kelseniano, é qualificado 

por Calamandrei como concentrado, já que é exercido por um único e especial órgão 

constitucional, ao qual se acessa pela via principal, onde se questiona unicamente a legitimidade 

                                                           
94 Notável constitucionalista espanhol, professor Francisco Fernández Segado, considerado um dos expertos mais 
respeitados na difícil matéria da justiça constitucional comparada. Nas palavras de Fix-Zamudio, “... el profesor 
Fernández Segado ha redactado numerosos estudios sobre diversos aspectos de los instrumentos que tienen por 
objeto la resolución de los conflictos jurídicos que se generan con la aplicación de las normas fundamentales, pero 
además varios de ellos en relación con los ordenamientos latinoamericanos, que conoce de manera profunda, no sólo 
de manera teórica, sino también en la práctica, ya que ha realizado numerosos viajes de estudio por la mayoría de los 
países de la región, incluyendo nuestro país, para conocer em la realidad el funcionamiento de los mecanismos de 
justicia constitucional latinoamericana. En esa dirección debe mencionarse que fue designado por el gobierno de 
Bolivia como asesor para la regulación de las normas constitucionales que establecieron el Tribunal Constitucional 
en ese país de acuerdo com la reforma de 1994. Al respecto, podemos mencionar la documentada obra La 
jurisdicción constitucional en Bolivia. La Ley número 1836, del primero de abril de 1998, del Tribunal 
Constitucional, que fue publicado por este Instituto de Investigaciones Jurídicas en la serie Cuadernos 
Constitucionales México-Centroamérica, en el año de 2002, respecto de la cual tuve el privilegio de formular una 
breve introducción” (FIX-ZAMUDIO, Héctor. Apresentação. In: FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, La Justicia 
Constitucional ante el Siglo XXI: La Progresiva Convergencia de los Sistemas Americano y Europeo-
Kelseniano. México: Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM; Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
2004). 
95 CALAMANDREI, Piero, La ilegitimidad constitucional de las leyes en el proceso civil. In: Instituciones de 
derecho procesal civil (Estudios sobre el proceso civil), traducción de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires: 
Librería El Foro, 1996, vol. III, pp. 21 y ss. apud FERNANDEZ SEGADO, op. cit., p. 25 e 26. 
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constitucional das normas legislativas impugnadas, sem que haja uma controvérsia concreta; os 

efeitos da decisão erga omnes e o caráter constitutivo operam como anulação ou ineficácia ex 

nunc, que valem para o futuro, mas se respeita o passado de validez da lei inconstitucional. 

Sem embargo, no que concerne ao aspecto subjetivo ou orgânico, estes lineamentos 

teóricos perdem a capacidade analítica de abarcar as complexas relações estabelecidas, em 

matéria de controle de constitucionalidade, no período do pós-Segunda Guerra, pois a partir daí, 

inicia-se um abandono, em diversos ordenamentos, daqueles dois modelos teóricos, antagônicos, 

por um modelo mais complexo, híbrido. Por exemplo, a Constituição italiana de 1947 não seguiu 

os esquemáticos modelos, conforme salientou Calamandrei, ao afirmar que o regime estabelecido 

pela Carta Fundamental italiana se apartava do esquema teórico. Por um lado, porque admitia, 

pela via principal, a possibilidade da Corte Constitucional (controle concentrado por órgão 

jurisdicional) declarar a inconstitucionalidade das normas legislativas; por outro, assumia um 

caráter difuso, quando permitia pela via incidental, a instauração de uma controvérsia 

constitucional, em face de um caso concreto, a fim de afastar a aplicação da lei impugnada, pelo 

juiz ordinário. 

Outro aspecto em que se percebe a aproximação entre o regime da judicial review norte-

americana e os tribunais constitucionais europeus, encontra-se na frequente utilização pelos 

últimos das chamadas sentenças interpretativas, com o propósito de realizar uma dupla interação 

interpretativa das normas constitucionais e a legislação infraconstitucional, onde na prática, este 

tipo de solução tem dado lugar a eficácia do precedente em termos semelhantes ao modelo norte-

americano. 

De acordo com a concepção tradicional, a sentença de inconstitucionalidade tem efeitos 

retroativos (ex tunc) no sistema norte-americano, e somente para o futuro no europeu (ex nunc). 

Esta eficácia se conserva no ordenamento austríaco, que seguindo as ideias kelsenianas conferiu a 

Corte Constitucional prorrogar a entrada em vigor da declaração ao um prazo posterior. 

Originalmente tinha um máximo de seis meses, depois em 1929 se estendeu a um ano. Em 

contrário, na prática e na doutrina de outros tribunais constitucionais, como o federal alemão, a 

Corte de Arbitraje da Bélgica e no Tribunal espanhol, em princípio os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade implicam na nulidade das disposições legislativas impugnadas, com certos 

limites estabelecidos legislativamente. A solução comumente adotada nos ordenamentos 
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europeus se encontra mais próxima a aquela adotada pelo modelo norte-americano que a proposta 

originalmente de Kelsen (FERNANDEZ SEGADO, 2004, p. 48-51). 

Fernández Segado assinala também outros aspectos nos quais se tem chegado a uma 

similitude entre os paradigmas originalmente opostos. Neste sentido, observa-se uma evolução 

que tem transformado a Corte Suprema dos Estados Unidos em um órgão quase exclusivamente 

de justiça constitucional, já que esse órgão jurisdicional tem limitado progressivamente seu 

controle tão somente ao concernente às questões de maior relevância, que são, em geral, questões 

constitucionais, de acordo com sua faculdade de competência introduzido em 1925, e a 

consequente reforma de 1988, que eliminou de fato a jurisdição de apelação de natureza 

obrigatória, das decisões dos tribunais federais (FERNANDEZ SEGADO, 2004, p. 52-53).  

Neste desenvolvimento de aproximação, entre os modelos norte-americano e europeu- 

kelseniano, põe em relevo a influência do primeiro sobre o segundo, em vários aspectos, entre os 

quais, destaque-se o conceito de Constituição. O conceito de Constituição é muito parecido ao 

dos Estados Unidos, especialmente nas cartas italiana e federal alemã. Com uma eficácia 

normativa superior, que implica na pretensão de validade das normas materiais de caráter 

fundamental. 

Ademais, essas Constituições contém uma ordem de valores que vinculam diretamente os 

três órgãos de soberania do Estado, o que se traduz na revitalização do Poder Judiciário, que se 

converte em uma das peças centrais do Estado democrático de direito. Os juízes ordinários têm 

sob sua responsabilidade a tutela dos direitos fundamentais com a aplicação imediata e direta da 

Constituição, como norma limitadora da atuação dos poderes públicos, e se encontram vinculados 

à legalidade, de acordo com a tradição, o que lhes impede de deixar de aplicar as normas 

legislativas aplicáveis nos processos concretos de que tomam conhecimento.  

Desse modo, os juízes ordinários têm a faculdade de realizar um juízo de 

constitucionalidade, com objetivo de paralisar o litígio antes de sentenciar e suscitar a questão de 

constitucionalidade ante a Corte ou Tribunal Constitucional respectivo, que decide em definitivo. 

Para os tribunais constitucionais europeus tem-se estabelecido critério ou tem sido 

facultadas regras pelo legislador, para conformar a lei impugnada com as normas constitucionais. 

Aspecto esse qualificado pela doutrina alemã de “interpretação conforme” (verfassungsskonforme 

Auslengung), que tem caráter imperativo (artigo 31.2 da Lei do Tribunal Federal Constitucional 
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alemão). Nesse passo, a doutrina considera que, não obstante sua aparência, as funções do dito 

tribunal se traduzem no estabelecimento de uma legislação positiva no sentido de que as 

disposições legislativas impugnadas devem ser interpretadas de acordo com o critério do Tribunal 

Constitucional e não como houvera querido o legislador (FERNANDEZ SEGADO, 2003, p. 71-

76). 

Não obstante a virtualidade das funções dos Tribunais e Cortes Constitucionais na 

atividade criadora positiva das sentenças de inconstitucionalidade, sobretudo na defesa dos 

direitos fundamentais, a experiência na prática tem recomendado prudência, por parte daqueles 

órgãos. Certamente pelo ativismo judicial pode-se desvirtuar por completo o sentido limitador da 

máxima da harmonia entre os poderes bem como da separação de funções, que tem levado alguns 

tribunais constitucionalizados a uma razoável autorestrição, como se adverte na Espanha e em 

Portugal. 

Como o assinala Fernández Segado, as cartas fundamentais expedidas ao terminar da 

Segunda Guerra Mundial combinaram instituições de controle constitucional tanto do modelo 

norte-americano como do regime centralizado de variáveis muito complexas. Eis a razão pela 

qual tem levado o jurista italiano Lucio Pegoraro96 a estimar da possibilidade de configurar-se um 

tertium genus que compreenderia traços tanto do sistema americano como do europeu de matriz 

kelseniana, com mistura de formulas e mecanismos processuais, cujo denominador comum 

consistiria em que o controle de constitucionalidade permanece em mãos de um órgão 

centralizado, situando-se o elemento do regime difuso na fase introdutória do processo. 

Sem embargo, estima-se que este terceiro gênero não esgotaria a classificação dos mais 

diversos ordenamentos. A prova disso está na insatisfação de um setor da doutrina que assinala a 

existência de um quartum genus que abarcaria países como Grécia e Portugal e alguns latino-

americanos, nos quais coexiste basicamente o controle difuso com o concentrado, se é que se 

pode seguir tomando-se como ponto de partida esta bipolaridade. 

A hibridação a qual se refere Fernández Segado se manifesta de modo evidente nas novas 

democracias da Europa Oriental. Mesmo não tendo mostrado particular interesse pelo sistema 

                                                           
96 Sobre a classificação dos modelos, entre tradição e inovação, veja PEGORARO, Lúcio. Propuestas de 
clasificación de los sistemas de justicia constitucional y sus relaciones con la denominacion de la matéria “derecho 
processual constitucional”. In: BAZÁN, Víctor (Coord.). Derecho Procesual Constitucional Americano y 
Europeo. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2010, t. I, p. 12-16. 
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difuso, e tendo optado pelo contrário, por uma estrutura centralizada de controle que se atribui a 

um tribunal constitucional, mas com uma influência patente em alguns desses ordenamentos dos 

sistemas alemão e austríaco e do modelo francês (este último especialmente na Romênia), que 

por sua vez tem incorporado elementos do modelo norte-americano.  

Este influxo tem propiciado um regime misto nestes países que abandonaram o modelo 

soviético a partir de 1989. Alguns desses ditos ordenamentos, como o da Polônia, da República 

Checa e Eslováquia, da Hungria, da Romênia, da Bulgária e da Federação Russa, têm 

estabelecido um órgão jurisdicional especializado e concentrado, mas também incluindo 

elementos do modelo norte-americano, ou seja, de maneira indireta, devido à influência antes 

mencionada. 

Fernández Segado faz referência aos sistemas de controle constitucional da América 

Latina, pois historicamente, com algumas modalidades, havia se inspirado no modelo norte-

americano da judicial review, e, portanto, ao sistema difuso, recentemente tem incorporado 

instrumentos do paradigma europeu-kelseniano. Vários deles têm criado tribunais, cortes ou 

comissões constitucionais, e conferido à Corte ou Tribunal Supremo faculdades similares aos 

ditos órgãos especializados, porém sem abandonar a tradição americana. Têm eles combinado 

ambos os sistemas. O autor assinala ainda que os ordenamentos latino-americanos podem 

considerar-se como um verdadeiro laboratório a busca de fórmulas peculiares, por meio de uma 

evolução histórica mais prolongada (FERNANDEZ SEGADO, 2004, p. 115). 

Para Segado, os ordenamentos da Colômbia, Guatemala, Peru, Bolívia e Equador, todos 

coexistem o controle concentrado em um tribunal ou corte constitucional, como o sistema difuso, 

enquanto qualquer órgão jurisdicional pode diretamente inaplicar a norma legal que a seu juízo 

seja incompatível com a Constituição. 

As modalidades e matizes dos instrumentos latino-americanos de controle da 

constitucionalidade são muito variados, e ainda quando predomina o princípio da impugnação 

sucessiva das normas legislativas, em alguns ordenamentos podem ter caráter preventivo, como 

no Chile e Colômbia, e na Bolívia no tocante aos tratados internacionais. Predomina também a 

tendência de que os órgãos concentrados terem faculdades para declarar a inconstitucionalidade 

das normas legislativas com efeitos gerais, erga omnes, com algumas exceções, nas quais se 
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conserva o princípio da desaplicação no caso concreto (FERNANDEZ SEGADO, 2004, p. 138-

140). 

Por outra parte, na maioria dos ordenamentos constitucionais dos países da América 

Latina se tem criado procedimentos específicos de tutela dos direitos humanos, nos quais 

predomina o direito de amparo, que se originou tanto no habeas corpus de origem inglesa como 

no instrumento que com esse nome se criou no México, desde a metade do século XIX, e outros 

equivalentes, como o mandado de segurança brasileiro, o recurso de proteção chileno e a ação de 

tutela colombiana, e demais outros similares para uma tutela específica de certos direitos 

fundamentais, entre os quais destaca o chamado habeas data instituído na Constituição Federal 

brasileira de 1988, que se tem estendido a outros países da região. 

Tratando-se destes mecanismos de defesa dos direitos humanos, existe diversidade 

enquanto a possibilidade de que por meio dos mesmos possam impugnar-se normas gerais, ainda 

quando a tendência mais recente é a da possibilidade de impugnar por meio deles as disposições 

legislativas, ou seja, de forma direta, como ocorre com o chamado “Amparo contra leis” no 

direito mexicano, ou na reforma constitucional argentina de 1994, ou bem por meio de uma 

modificação da pretensão original, segundo dispõe o direito da Costa Rica. Ademais, é frequente 

que estes mecanismos, se bem se fazem valer ante os juízes ordinários, podem chegar-se em 

última instância, ou seja, ante os órgãos jurisdicionais especializados ou ante os tribunais 

supremos respectivos, que decidem de maneira definitiva. 

Depois do cuidadoso estudo comparativo que fez Fernández Segado, na parte final, realiza 

intento de um esboço de uma tipologia explicativa das variáveis conformadoras de controle da 

constitucionalidade, devido à impossibilidade de utilizar em nossos dias a classificação 

tradicional dos sistemas norte-americano e europeu continental de matriz kelseniana, que com a 

aproximação acelerada dos ordenamentos contemporâneo nesta matéria, lhe priva de toda 

utilidade, ou seja, da impossibilidade de adequação as novas realidades. Com tal objetivo o autor 

assinala a possibilidade de uma divisão entre o controle da lei a margem de sua aplicação 

(aplicação em abstrato) e, ao contrário, por ocasião dessa aplicação das disposições legislativas 

impugnadas (aplicação concreta).  
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A respeito do primeiro, aplicação em abstrato, o autor assinala uma divisão entre um 

controle a priori (prévio ou preventivo), de outro a posteriori (sucessivo ou repressivo), das 

disposições legislativas impugnadas. 

No tocante ao controle de normas gerais em ocasião a sua aplicação concreta, Fernández 

Segado assinala três variáveis: a competência se atribui a uma pluralidade de órgãos 

jurisdicionais ordinários (implicando um regime difuso), ou a um tribunal supremo ou 

especializado (implica um sistema concentrado), como ocorre, por exemplo, no Chile, Paraguai e 

Uruguai.  

Tomando-se como critério a instância que se inicia a jurisdição constitucional, o controle 

se desenvolve de acordo com quatro variáveis: a) o controle é plantado por um órgão 

jurisdicional, como predomina nos ordenamentos europeus, para conduzir a questão de 

inconstitucionalidade; b) o controle é promovido por uma pessoa lesionada em seus direitos ou 

interesse legítimos, ainda quando também existe a possibilidade de que o afetado impugne as 

disposições legislativas que lhe afetam devido o seu caráter autoaplicativo; c) o controle se inicia 

por órgãos constitucionais do Estado quando pretenda a reivindicação de uma atribuição própria 

que em sua concepção tem sido invadida por outro órgão estatal, e d) finalmente, a instância 

promovida por um ente territorial (geralmente nos Estados federais autônomos), quando 

reclamam que outro ente territorial tem assumido dita competência que lhe corresponde.97  

O último aspecto e não menos importante, que deve ser assinalado, é aquele relativo à 

eficácia das “sentenças estimatórias”, já que deve distinguir se essas ditas decisões têm efeitos 

para o caso concreto (inter partes) ou tem sua eficácia um caráter geral (erga omnes). 

Fernández Segado termina sua documentada análise com a conclusão de que a 

categorização que expõe, não pretende compreender as quase inabarcável riqueza e 

heterogeneidade dos sistemas de controle de constitucionalidade de nossa época, possibilita 

perceber um progressivo deslocamento do controle de constitucionalidade da lei ao controle por 

ocasião da aplicação das normas gerais, conectando-se cada vez mais ao protagonismo da 

jurisdição constitucional da liberdade, devido ao lugar realmente privilegiado que ocupam os 

                                                           
97 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, La Justicia Constitucional ante el Siglo XXI: La Progresiva 
Convergencia de los Sistemas Americano y Europeo-Kelseniano. México: Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM); Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004, p. 138-140. 
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direitos humanos nos textos constitucionais contemporâneas (FERNANDEZ SEGADO, 2004, p. 

141). 

Em suma, pode-se constatar ao longo do século XX, sobretudo após a Segunda Guerra 

Mundial, o surgimento de controles híbridos de constitucionalidade os quais tendem a promover 

a convergência entre elementos do modelo difuso e do modelo concentrado. Os atuais controles 

híbridos de constitucionalidade no Brasil e em Portugal são exemplos que fogem da dicotomia 

estabelecida entre o modelo norte-americano e o modelo europeu-kelseniano. Conforme já 

salientado no presente trabalho, esse fato enseja curiosidades e justifica uma análise comparada. 

As questões aqui suscitadas dizem respeito, genericamente, por um lado, como aqueles sistemas 

realizam a convergência acima referida e, por outro, quais às semelhanças e diferenças existentes 

entre eles. Impõe-se, para tanto, numa perspectiva histórica, demonstrar a formação do controle 

de constitucionalidade no Brasil e em Portugal. 
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4  CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL E EM PORTUGAL: 
UM POUCO DE HISTÓRIA CONSTITUCIONAL 

 

 

4.1  Introdução. Periodização do controle de constitucionalidade no Brasil e em Portugal 

Os controles de constitucionalidade adotados no Brasil e em Portugal apresentam 

características que os singularizam dos demais sistemas de controle. Neles se conjugam 

elementos dos modelos difuso, oriundo do direito norte-americano, e concentrado, proveniente de 

alguns países europeus continentais, em que um órgão realiza o controle abstrato da 

constitucionalidade das normas jurídicas. 

Entretanto, para se chegar aos atuais modelos de controle de constitucionalidade, pode-se 

afirmar que um longo caminho foi percorrido pelo Brasil e Portugal, com rupturas e 

continuidade. Destaque-se que no Brasil a fiscalização da constitucionalidade esteve presente 

desde a Carta de 1824. Mas, só a partir da Constituição republicana de 1891 é que se adota o 

modelo judicial, difuso. Esse modelo judicial difuso, também, foi adotado em Portugal, a partir 

da Constituição republicana de 1911. 

Nosso objetivo aqui é apresentar, de maneira rápida, o controle de constitucionalidade no 

Brasil e em Portugal, numa perspectiva da História Constitucional desses dois países. 

Procuraremos perquirir acerca do surgimento do Controle da constitucionalidade, as mudanças 

ocorridas ao longo desses quase dois séculos de história, que inicia com as primeiras Cartas 

Políticas, a de Portugal de 1822 e do Brasil de 1824 (que sequer previam o controle judicial de 

constitucionalidade), até as Cartas anteriores às Constituições atuais desses dois países. Portanto, 

não analisaremos aqui as Constituições vigentes, tarefa a ser feita no próximo capítulo. 

O presente Capítulo está estruturado da seguinte forma: primeiro apresenta as principais 

ocorrências no âmbito do controle de constitucionalidade no Brasil, em seguida, busca-se 

identificar, no processo constitucional de Portugal, o surgimento e as alterações do modelo de 

controle de constitucionalidade, nas Constituições republicanas de 1911 e 1933.  
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4.2  Controle de constitucionalidade no Brasil antes da Constituição de 1988 

4.2.1  Carta Política de 1824 e controle político de constitucionalidade 

A Constituição brasileira de 1824 foi outorgada em 25 de março de 1824 por D. Pedro I, 

após a dissolução da Assembleia Constituinte de 1823.98 Apesar dos laços políticos e comerciais 

com a Inglaterra, os elaboradores da Carta de 1824 se inspiram na doutrina do constitucionalista 

liberal-conservador francês Benjamin Constant de Rebecque. Previa, além dos três poderes da 

                                                           
98 Essa Constituição encontra marcos históricos na secunda metade do século XVIII, quando, em Portugal, em 1777, 
assume o trono português a D. Maria e afasta o Marques de Pombal. Afirma-se que esse acontecimento histórico 
desencadeou uma série de atos que culminam com a Independência do Brasil e a outorga de uma Constituição 
escrita. Em linhas gerais e numa perspectiva linear, vejamos alguns desses acontecimentos: “Ao assumir o trono de 
Portugal, D. Maria marca a chamada política ‘da viradeira’ que consistiu em negociações (relações comerciais) com 
a Inglaterra. Portugal começa a manter uma dependência econômica e comercial em relação à Inglaterra que era a 
nação mais rica daquele momento histórico. Em 1785, D. Maria edita um alvará (uma regra jurídica) que proíbe a 
construção de manufaturas no Brasil para que mantivéssemos uma dependência econômica de Portugal.” Com 
advento da Revolução Francesa de 1789, D. Maria proíbe a propagação das ideias republicanas em Portugal e no 
Brasil. Mesmo assim eclodiram vários movimentos conspiratórios no Brasil: Minas (1789), Rio de Janeiro (1792), 
Bahia (1798). Em 1804, Napoleão edita o CC napoleônico: ‘O contrato é lei entre as partes’. [...]. Em 1806, 
Napoleão edita o ‘bloqueio continental’. Esse ‘bloqueio’ foi à proibição que as nações europeias comercializassem 
com a Inglaterra e assim começou a prejudicar Portugal. Em 1807, a família real vem de Portugal para o Brasil em 
1808. D. Maria já estava louca e D. João VI passa a assumir o trono. A chegada da família real ao Brasil trouxe 
várias consequências, dentre elas, a “Abertura dos portos para as nações amigas (ler Inglaterra); revoga o alvará de 
1785; Cria o banco do Brasil; Europeização do Brasil: Os ingleses fizeram com que D. João criasse a ‘regra da 
extraterritoriedade’ em que todo cidadão inglês só poderia ser julgado por fundamento nas leis inglesas. O cidadão 
inglês não se sujeitava a jurisdição internacional. Os ingleses também pagavam mais barato pelos produtos. Em 
1814, Napoleão já havia perdido a guerra e iniciou-se o ‘congresso de Viena’ que foi a reunião dos monarcas 
europeus que tinham sido afastados por Napoleão. Esses monarcas criaram uma ‘Santa Aliança’. Esses monarcas não 
permitiram a participação de D. João VI porque ele não estava no trono em Portugal e sim em uma colônia, portando 
não tinha legitimidade para participar do congresso. Em 1815, D. João VI elevou o Brasil à categoria de Reino Unido 
(Reino Unido de Portugal e do Brasil e Algarves) para poder participar do Congresso. Isso significou praticamente a 
independência. Enfim, ele conseguiu participar do Congresso de Viena. Em 1820, ocorre em Portugal a chamada 
Revolução do Porto que tinha como lideres grandes aristocratas e comerciantes portugueses. Eles objetivavam a 
volta de D. João VI para Portugal e queriam a recolonização do Brasil. Além disso, eles queriam dar a Portugal uma 
nova Constituição. Até que não fosse criada essa Constituição, eles aplicaram a Constituição de Cades, Espanhola de 
1820. Em 1821, D. João VI volta para Portugal e deixa o filho D. Pedro. [...]. D. João exige a volta de D. Pedro para 
Portugal. D. Pedro no dia 9 de janeiro de 1821 diz ao povo que ‘fico’. No dia 7 de setembro de 1822 foi a 
independência do Brasil. No dia sete de setembro, D. Pedro convoca uma Assembleia Nacional Constituinte e no 
seio desta formam-se dois grupos. De um lado o partido português com os portugueses e do outro, o partido 
brasileiro com representantes brasileiros. Os brasileiros apresentaram um projeto de constituição que ficou conhecido 
como ‘Constituição da mandioca’. Pelo projeto apresentado, só poderia votar e ser votado quem tivesse uma 
determinada extensão de terras que pudesse produzi X de mandioca. Ele só leva em conta a capacidade econômica 
(extensão de terras que pudessem produzir X de mandioca). Mandioca era um dos produtos mais valorizados da 
época porque era a principal fonte de alimento para os escravos. Os portugueses que aqui residiam não eram 
proprietários rurais. Eram comerciantes. Se a constituição da mandioca fosse aprovada, os portugueses não teriam 
direito de votar. O partido português que apoiava D. Pedro I fez com que destituísse a assembleia na chamada ‘noite 
das agonias’. Foi a prisão e a morte de vários brasileiros que eram constituintes em 1823. D. Pedro I forma um grupo 
de 5 portugueses para elaborar a Constituição. Foi um conselho. Ela foi outorgada no dia 25 de março de 1824.” 
Veja: “A importância da constituição da república federativa do brasil.” Disponível em: 
<http://www.jornallivre.com.br/310380/a-importancia-da-constituicao-da-republica-federativa-do-brasil.html>. 
Acesso: 03 maio 2011. 
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doutrina clássica de Montesquieu, o poder moderador, concebido pelo mencionado Benjamin 

Constant atribuindo ao Imperador o posto de chefe supremo do Estado brasileiro. Foi marcada 

pelo desequilíbrio entre os poderes constituintes, sendo que o Poder Moderador do Imperador 

subjulgava os outros três poderes (legislativo, executivo e judiciário). 

A Carta de 1824 adotou o controle político da constitucionalidade. Foi a de mais longa 

vigência das que teve o Brasil. Em 1889, quando foi derrubada pela Proclamação da República, a 

Carta imperial era a segunda “Constituição” escrita mais antiga do mundo ainda em vigor, 

somente ultrapassada pela Constituição dos Estados Unidos da América, de 1787. 

Essa longevidade provavelmente estivesse ligada ao próprio modelo de monarquia 

constitucional adotado pelo Brasil com características próprias, com amplas atribuições ao Poder 

Moderador (quarto poder). Talvez tenha sido a concepção desse Poder, em última análise, que 

impulsionou a monarquia constitucional no caminho de um papel ativo, em contraposição ao 

papel passivo das monarquias parlamentares europeias.  

Pimenta Bueno (Visconde de São Vicente), um dos juristas do Império, ao analisar a 

Constituição de 1824, dizia que a instituição do Poder Moderador assegurava ao Chefe de Estado 

o elevado compromisso de velar para a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos 

demais poderes.  

O Poder Moderador (...) é a suprema inspeção da Nação, e o alto direito que ela tem, e que não 
pode exercer por si mesma, de examinar como os diversos poderes políticos, que ela criou e 
confiou a seus mandatários, são exercidos. É a faculdade que ela possui de fazer com que cada um 
deles se conserve em sua órbita, e concorra harmoniosamente como outros, para o fim social, o 
bem-estar nacional; é quem mantém seu equilíbrio, impede seus abusos, conserva-os na direção de 
sua alta missão; é, enfim, a mais elevada força social, o órgão político mais ativo, o mais influente, 
de todas as instituições fundamentais da Nação (PIMENTA BUENO, 1978, p. 203). 

Embora escrita, a Carta de 1824, em alguns aspectos, sofreu também influência do 

constitucionalismo inglês, que em muito contribuiu para o surgimento e desenvolvimento do 

constitucionalismo clássico, segundo o qual é constitucional apenas aquilo que diz respeito aos 

poderes do Estado e aos direitos e garantias individuais. Na opinião de Octaciano Nogueira, “os 

autores do texto outorgado por D. Pedro I transplantaram para o art. 178 o que seguramente 

constitui a chave do êxito e da duração da Carta Imperial”. Nesse sentido dispõe, 
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Art. 178. É só constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos 
poderes políticos, e aos direitos políticos e individuais dos cidadãos; tudo o que não é 

constitucional pode ser alterado, sem as formalidades referidas, pelas legislaturas ordinárias.
99 

No tocante ao controle de constitucionalidade, conforme já assinalado, foi adotado o 

controle político. Mas a “Constituição” do Império não contemplava qualquer sistema 

assemelhado aos modelos atuais. Outorgava, tão-somente, ao Poder Legislativo a competência 

para fazer leis, interpretá-las, suspendê-las e revogá-las, bem como para velar na guarda da 

Constituição.100 

 Essa concepção de controle teve inspiração marcadamente na doutrina francesa que 

outorgava ao Poder Legislativo a atribuição de fazer, interpretar, suspender, revogar as leis. 

Nesse sentido, cabia ao órgão legiferante definir o conteúdo das leis, como assinala Pimenta 

Bueno, ao aduzir que, 

Só o poder que faz a lei é o único competente para declarar por via de autoridade ou por disposição 
geral obrigatória o pensamento, o preceito dela. Só ele é exclusivamente ele é quem tem o direito 
de interpretar o seu próprio ato, suas próprias vistas, sua vontade e seus fins. Nenhum outro poder 
tem o direito de interpretar por igual modo, já porque nenhuma lei lhe deu essa faculdade, já 
porque seria absurda a que lhe desse (PIMENTA BUENO, 1978, p. 69). 

 Assim, a “Constituição” Imperial outorgava competência ao próprio Poder Legislativo 

para a fiscalização de seus atos e aferição de sua compatibilidade com a Constituição, ou seja, a 

validade das leis era controlada pelo próprio órgão encarregado da elaboração normativa. Não se 

reconhecia ao Poder Judiciário, competência para afastar a aplicação de normas que pudessem ser 

consideradas inconstitucionais, não existindo, portanto, nem mesmo o mais rudimentar modelo 

de controle judicial de constitucionalidade. Portanto, não houve uma elaboração jurisprudencial 

nesse sentido. 

 

4.2.2  Controle judicial de constitucionalidade e Constituição brasileira de 1891 

 O regime republicano inaugura uma nova concepção de Estado. A influência do direito 

norte-americano sobre figuras expoentes, como a de Rui Barbosa e Amaro Cavalcanti101, leva a 

                                                           
99 NOGUEIRA, Octaciano, As Constituições Brasileiras: 1824. Brasília: Senado Federal e Ministério da Ciência e 
Tecnologia, Centro de Estudos Estratégicos, 2001, v. 1, p. 14 e 15. 
100 “Art. 15. É da atribuição da Assembléia Geral: I - (...); VIII – Fazer leis, interpretá-las, suspende-las e revoga-las. 
IX – Velar na guarda da Constituição (...).” (Cf. NOGUEIRA, op. cit., p. 82). 
101 Amaro Cavalcanti representou o estado do Rio Grande do Norte no Congresso Constituinte, fazendo parte da 
Comissão dos 21 que formulou a 1ª Constituição da República (Cf. VELHO SOBRINHO, J.F. Dicionário Bio-
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crer a opção pelo modelo difuso, consagrado na chamada Constituição provisória de 1890 (art. 

58, §1º, a e b). 

 Pelo art. 3º do Decreto n. 848, de 11.10.1890, a guarda e aplicação da Constituição e das 

leis nacionais cabiam à magistratura federal, que só intervia na espécie e por provocação da parte. 

A Constituição de 1891, decretada e promulgada pelo Congresso Constituinte de 1891, 

convocado pelo governo provisório da República recém-proclamada, é profundamente 

influenciada pelo constitucionalismo dos Estados Unidos da América. Institucionaliza-se o 

Estado brasileiro como República federal, sob governo presidencial. Abandona-se o sistema 

estritamente político de controle da constitucionalidade e inaugura-se uma nova concepção: o 

modelo judicial difuso. Outorga-se competência ao Poder Judiciário para afastar a aplicação, a 

um caso concreto, da lei que ele considerasse inconstitucional. 

Em seu art. 59, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891 dispõe 

sobre a competência do Supremo Tribunal Federal em caso de conflitos normativos: 

Art. 59. Ao Supremo Tribunal Federal compete: 
[...] 
2. 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. 
3. Rever os processos findos, nos termos do art. 81. 
§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. 

[...] 
Art. 60. Compete aos Juízes ou Tribunais Federais processar e julgar: 

a) as causas em que alguma das partes fundar a ação ou defesa, em disposição da 
Constituição Federal.102 

 Em nível infraconstitucional, a Lei de n. 221, de 20.11.1894, veio melhor explicitar o 

sistema judicial de controle de constitucionalidade, ao consagrar em seu artigo 13, §10, que 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 ou com a Constituição. Assim determinava: 

                                                                                                                                                                                            
Bibliográfico Brasileiro, vol. I, RJ, 1937, p. 330-331). Formado em Direito pela Escola de Direito da Union 
University (Albany), em New York, U.S.A, na turma de 1880-1881. 
102 Cf. BALEEIRO, Aliomar, Constituições Brasileiras: 1891. Brasília: Senado Federal e Ministério da Ciência e 
Tecnologia, Centro de Estados Estratégicos, 2001, v. II, p. 92 e 93. (Coleção, Constituições Brasileiras). 
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Art. 13. Os juízes e tribunais federais processarão e julgarão as causas que se fundarem na 
lesão de direitos individuais por atos ou decisão das autoridades administrativas da União. 

[...] 
§10. 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 ou com a Constituição. 

 Assim, consolidava-se no Brasil o amplo sistema de controle difuso de 

constitucionalidade, influenciado pelo modelo da judicial review. Entretanto, mesmo com a 

previsão constitucional, na prática, o que se viu foi um Judiciário cauteloso, dada às inúmeras 

dificuldades impostas, de ordem política, filosófica, histórica e doutrinária. Tome-se, a título de 

exemplo, o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da Apelação Cível n. 216, julgada em 

20.01.1897103.  

O Acórdão prolatado nesta Apelação Cível n. 216 - Anistia com restrições. Improcedência 

da ação proposta pelos oficiais do exército e da armada, anistiados pelo decreto n. 310, de 21 de 

outubro de 1895, para o fim de serem declarados nulos os §§1º e 2º do mesmo decreto -, trazia o 

seguinte teor: 

Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de ação sumária entre partes, como apelante a 
União Federal, por seu representante, o procurador da República, e como apelados o capitão-
tenente Joaquim Franco e outros, oficiais da armada e exército. Alegam os apelados que foram eles 
considerados como incursos nas restrições dos §§ 1º e 2º do decreto nº 310, de 21 de outubro de 
1895 que havia anistiado a tôdas as pessoas que tivessem se envolvido em movimentos 
revolucionários no território da República, até 23 de agôsto daquele ano; que por virtude dessas 
restrições foram privados do serviço efetivo dos seus postos por espaço de dois anos, vencendo 
apenas o sôldo de suas patentes e contando tempo sòmente para a reforma; que, com semelhante 
limitação de seus direitos, ficarão sujeitos às desvantagens resultantes da promoção e do serviço 
ativo por dois anos; que, entretanto, eram inconstitucionais as mesmas restrições impostas pelos 
citados parágrafos; que a anistia era em sua essência e por sua natureza um verdadeiro véu de 
esquecimento lançado sôbre os acontecimentos passados; que, abolindo o delito e suas 
conseqüências, punha logo têrmo a todos os processos, ou impedia que fôssem êles instaurados; 
que, sendo assim, a restrição imposta a êles apelados era uma pena criminal; mas que, não podendo 
sofrer nenhum gênero de pena, senão por fôrça de sentença em processo regular e por autoridade 
competente, foram, no entanto, ilegalmente condenados sem julgamento, sem defesa e por um 
poder incompetente; que, por conseguinte, deverão ser declarados nulos os parágrafos do citado 
decreto nº 310, de 21 de outubro de 1895, que eram exorbitantes das atribuições do Congresso 
Nacional. 

Isto pôsto, e considerando que, sendo a anistia uma medida essencialmente política, ao 
Poder autorizado para concedê-la compete apreciar as circunstâncias extraordinárias em que o 
interêsse social reclama o esquecimento de certos e determinados delitos. [...] 

Considerando, por outro lado, que, segundo a jurisprudência norte-americana, a cujas 
instituições precisamos sempre recorrer, visto ter sido por elas modelado o nosso atual regímen, 
está firmado o princípio que o Poder Judiciário tem competência para em espécie conhecer da 
constitucionalidade das leis, exceto das que se originam das atribuições políticas confiadas pela 

                                                           
103 Cf. também RODRIGUES, Leda Boechat, História do Supremo Tribunal Federal (1891-1898). Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1991. t. I, p. 68-72. 
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Constituição aos órgãos de soberania nacional, sendo, entre outras, a êste respeito, notável a 
sentença proferida pela Corte Suprema no litígio levantado por um dos Estados do sul, que 
impugnou de inconstitucionalidade as leis de reconstrução, votadas pelo Congresso, no período de 
1866 a 1867, em que o Chief Justice Chase assim se exprime: 

‘É verdade que a intervenção da Côrte é reclamada porque se pretende que as leis em 
questão são inconstitucionais, mas não podemos compreender como esta circunstância possa 
modificar o princípio geral que veda ao Poder Judiciário de intervir nas funções políticas dos outros 
dois poderes. O Congresso constitui o ramo legislativo do Govêrno e o presidente forma o ramo 
executivo. Os tribunais não podem fiscalizar-lhes a ação, pôsto que, em certos casos, os atos desses 
ramos do governo caiam sob a jurisdição do Poder Judiciário’. (CHAMBRUN, Le Pouvoir Executif 
aux Etats-Unis); 

Considerando que não podem opôr a essa doutrina, que aliás repousa na independência 
dos órgãos da soberania nacional, os abusos que porventura se dariam no exercício dos poderes 
políticos; porque, como muito bem observa Auguste Carlier, o remédio para essas eventualidades 
estará nas eleições periódicas do Congresso, em que o povo terá ocasião de demonstrar a sua 
reprovação, mas nunca, o que seria um grande perigo, em autorizar aos magistrados, em assunto 
que afeta diretamente a Nação, a substituir pelas suas impressões individuais o pensamento que 
atuou no ânimo do legislador na elaboração da lei. (La République Americaine);  

[...]; 

Considerando que, se o Poder Judiciário, ultrapassando os limites de sua esfera, 
procedesse de modo contrário, a decisão que proferisse tomaria o aspecto agressivo de veto 
judiciário oposto à vontade das duas câmaras e isto em detrimento da coexistência harmônica dos 
poderes, tão indispensável à marcha regular das instituições democráticas; 

Acórdam, por êstes fundamentos, dar provimento à apelação interposta pelo procurador da 
República, em ordem a se reformar a sentença apelada para julgar, como julgam, improcedente a 
ação proposta; pagas as custas pelos apelados. 

Supremo Tribunal Federal, 20 de janeiro de 1897. - Pereira Franco, V. P. – Bernardino 
Ferreira – H. do Espírito Santo. - Figueiredo Júnior. Voto vencedor na decisão acima não aceito, 
entretanto, os seus fundamentos. O caráter político da anistia não pode legitimar as ofensas aos 
direitos dos anistiados, porventura contidas no ato respectivo, de envolta com o benefício da 
medida principal. A todo direito individual violado assiste o remédio de uma ação judicial para o 
seu restabelecimento ou para a reparação do dano consecutivo, de onde ou de quem quer que venha 
a violação. Êste princípio é soberano e insusceptível de exceções, a não serem as únicas permitidas 
nos casos de suspensão das garantias constitucionais por motivo de salvação pública: fora dêsses 
casos, abri-las para aquêles em que a lesão jurídica proceda de atos políticos do corpo legislativo 
ou do govêrno fôra canonizar o despotismo, abandonando indefeso o cidadão a quantos excessos 
políticos podessem feri-lo na sua liberdade, patrimônio, honra e até na própria vida. Os atos 
políticos, assim denominados stricto sensu, que escapam ao conhecimento do Poder Judiciário, 
segundo a jurisprudência americana invocada no acórdão são os expedidos pela autoridade 
competente no uso de qualquer atribuição discricionária que constitucionalmente lhes pertença. 
Onde há, porém, uma ofensa a direitos individuais, é evidente que o preceito ofensivo, embora 
entranhado em ato político, nem por isso se justifica; mas constitui um abuso da faculdade 
discricionária sujeito ao julgamento dos tribunais de justiça, uma vez provocada regularmente a sua 
intervenção pela parte ofendida. Esta doutrina, aliás intuitiva, acha-se consagrada no §9º, letra b, 
combinado com o §10 do art. 13 da lei n. 221, de 20 de novembro de 1894 e foi lucidamente 
explanada pelos apelados em suas razões finais, sob a epígrafe ‘A objeção do caso político’. Outros 
foram os motivos do meu voto. Fundando-se na invalidade das restrições postas nos §§ 1º e 2º do 
art. 1º do decreto nº 310, de 21 de outubro de 1895, aos direitos inerentes às suas patentes e 
garantidos pela Constituição, pedem os autores ser restituídos no plêno gôzo desses direitos, sem 
perda, entretanto, da anistia outorgada na primeira parte do artigo. Não me parece procedente tal 
ação. Os §§ 1º e 2º não foram disposições autônomas, mas cláusulas adjetas à disposição principal 
do decreto, cláusulas que tornam modal, isto é, subordinada a um encargo para os oficiais do 
exército e armada, a anistia, que é pura e simples para as demais pessoas envolvidas nos 
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movimentos revolucionários ocorridos até 23 de agosto de 1895. Ora, é o princípio inconcusso que 
nos atos benéficos a estipulação de um encargo pelo benfeitor não obriga ao beneficiado senão 
como condição potestativa para a efetividade do benefício. Não há, pois, nos citados parágrafos 
nenhuma infração de direitos adquiridos dos mencionados oficiais, nem muito menos a imposição 
de uma pena, desde que lhes ficava livre forrarem-se ao sacrifício, recusando a anistia. [...]. – José 
Higino, vencido: julguei procedente a ação, atenta a inconstitucionalidade das restrições postas aos 
efeitos da anistia, nos §§ 1º e 2º do art. 1º do decreto nº 310, de 21 de outubro de 1895. – Ribeiro de 
Almeida, vencido: de acordo com o voto do Sr. Ministro José Higino.104 

Infere-se da leitura do acórdão que o Judiciário brasileiro inaugura o sistema de controle 

judicial difuso, assumindo uma postura de autocontenção. Usa de artifícios processuais e 

argumentativos para fugir do confronto com o legislativo e o executivo. Essa tem sido 

politicamente uma tendência que prevaleceu como regra geral na Europa e na América Latina, 

pelo menos até a Segunda Guerra Mundial, conforme demonstrado no capítulo anterior. Os 

Tribunais não rejeitam o controle de constitucionalidade das leis, mas evitam a declaração da 

inconstitucionalidade das leis. 

Por último, cumpre registrar que a Reforma constitucional de 1926 manteve o modelo de 

controle adotado no texto de 1891, ao passo que a Constituição de 1934 trouxe importantes 

inovações, como a “representação interventiva” e o papel do Senado na suspensão da lei 

inconstitucional. 

 

4.2.3  Constituição de 1934 e alterações no sistema judicial de fiscalização das leis no Brasil: 

a “representação interventiva”, o Senado e a Suspensão da Lei Inconstitucional 

Importa lembrar, inicialmente, o contexto histórico no qual a Constituição brasileira de 

1934 foi promulgada e quais foram suas influências. Do ponto de vista formal, é preciso destacar 

que a primeira metade do século XX teve basicamente dois modelos de constitucionalismo, 

ambos surgidos em ambiente de pós-guerra. A Constituição de 1934 é herdeira das reflexões do 

constitucionalismo social no início do século XX.  

Inspirada nas Constituições mexicana de 1917, Weimar, de 1919, e na Constituição 

republicana espanhola de 1931, a Constituição brasileira de 1934 apresenta certa preocupação 

                                                           
104 Cf. BARBOSA, Rui. Obras Completas de Rui Barbosa. Rio de Janeiro: MEC, 1955. Vol. XXIV, t. III (1897), 
p. 17-181. Cf. Biblioteca Digital do STF.  Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/biblioteca/pesquisarbibliotecadigital.asp>. Acesso: 28 de jun. 2011.  
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com os direitos fundamentais, de viés social.105 Entretanto, faltava-lhe uma parte importante que 

só viria com os questionamentos pós-guerra em 1945, ou seja, os instrumentos de concretização, 

que materializam a Constituição. 

A Constituição de 1934, hoje em dia, parece não ser lembrada pelos direitos sociais, mas 

pelo controle de constitucionalidade, pois marca o início de um “novo” modelo. Ela deu um 

grande passo rumo ao sistema atual do controle de constitucionalidade no Brasil. Por um lado, 

manteve-se a previsão do controle difuso, com a utilização do Mandado de Segurança para defesa 

do direito ameaçado ou violado por ato manifestamente inconstitucional ou ilegal de qualquer 

autoridade (art. 113, 33), e por outro lado, como no Brasil não havia uma tradição de 

uniformização, inova-se e vai além do controle exercido pelos juízes, passando a existir um novo 

controle, o da intervenção federal (art. 12, inciso V).   

Pois, se um estado federado desrespeitasse o princípio de separação dos poderes, poderia 

se decretar intervenção para fazer prevalecer a Constituição. Assim, a partir de 1934, através da 

intervenção federal, passa a prevalecer a Constituição e caberia ao senado expelir as leis 

consideradas inconstitucionais. Aqui também surge o importante papel do Senado no Controle 

difuso de constitucionalidade no Brasil (art. 91, IV).  

 Portanto, a partir da Carta de 1934, surge e passa a integrar nosso sistema de controle a 

denominada “Ação Direta de Inconstitucionalidade”, pois através desta ação era possível a 

provocação da Corte Suprema, pelo Procurador Geral da República, para declaração de 

inconstitucionalidade da lei estadual. Nesse sentido, pode-se identificar a influência das ideias 

defendidas por Kelsen, durante os debates ocorridos no ano de 1928, da instituição de uma Corte 

Constitucional, significando um típico exemplo de “recepção legislativa”.106 

                                                           
105 A Constituição de 1934 ficou no imaginário devido ao que se chamou de expansão dos direitos sociais, mas deve-
se levar em consideração, o fato de que ela não teve tempo de se efetivar, devido ao próprio contexto de disputa e 
acirramentos ideológicos vividos na Europa e que refletiam internamente aqui no Brasil. Isto se percebe na formação 
do pensamento integralista, nas ações da Aliança Nacional Libertadora (ALN), seguidos pela Intentona Comunista 
de 1935. Neste momento, Getúlio Vargas, Presidente da República, aproveita para decretar um estado de sítio, com a 
suspensão de direitos políticos. Então, a Constituição de 1934 não teve tempo para prosperar, apresentando uma série 
de questões que não deslancharam. (Sobre o contexto histórico constitucional de 1934, confira Ronaldo Poletti, 
Constituições brasileiras: 1934. Brasília: Senado Federal e Ministério da Ciência e Tecnologia, Centro de Estudos 
Estratégicos, 2001, p. 13-55). 
106 Sobre este aspecto da influência do pensamento Kelseniano e da recepção legislativa, o Professor Ivo Dantas 
aponta que: “Gilmar Ferreira Mendes, [...] em artigo intitulado Kelsen e o Controle de Constitucionalidade no 
Direito Brasileiro, após se referir a um Advogado da Constituição, instituição defendida por KELSEN no ano de 
1928, observa que ‘vale mencionar a proposta de instituição de uma Corte Constitucional formulada na Constituinte 
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   Outro aspecto da Constituição de 1934 que deve ser lembrado, diz respeito à “reserva de 

plenário” (art. 179), segundo a qual somente a maioria absoluta dos membros dos diversos 

Tribunais do Poder Judiciário dispõe de competência para declarar a inconstitucionalidade das 

leis e atos normativos do Poder Público. Com isto, fortalecia sensivelmente o princípio da 

presunção de constitucionalidade das leis, em favor da segurança jurídica. 

 Foi nessa Constituição, também, que primeiro apareceu a possibilidade de atribuição de 

efeitos gerais à pronúncia de inconstitucionalidade, embora necessária, para tanto, a intervenção 

do Poder Legislativo. Com efeito, o texto constitucional atribui competência ao Senado Federal 

para suspender a execução de uma lei, com eficácia erga omnes, em face da declaração de sua 

inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário, proferida em um caso concreto (BARBI, 1996, p. 

184). 

 Em suma, além de criar a denominada representação interventiva, ação com a finalidade 

precípua de fiscalizar o procedimento de intervenção da União em ente federativo, nas hipóteses 

constitucionalmente previstas, a Constituição brasileira de 1934 inovou ao instituir, no Capítulo 

dos Direitos e das Garantias individuais, o mandado de segurança, “remédio judicial” de proteção 

a direito líquido e certo do indivíduo contra ato de autoridade praticado com ilegalidade ou abuso 

de poder (art. 113, 33). Embora tenha durado muito pouco, em consonância com o espírito da 

época e com o exemplo de Weimar e de outras Cartas Políticas em voga, a Constituição brasileira 

de 1934 inaugurou um novo momento no constitucionalismo brasileiro, ao constitucionalizar 

matéria “não constitucional”. 

 

4.2.4  Retrocesso e autoritarismo no sistema de controle de constitucionalidade no Brasil 

com a Carta Política de 1937 

O texto constitucional outorgado pelo presidente Getúlio Vargas, em 10 de novembro de 

1937, refletiu o momento histórico vivido pelo Brasil, bem como a ideologia que levou a 

implantação da ditadura do Estado Novo, gerando um “Constitucionalismo Aparente”107. Uma 

                                                                                                                                                                                            
de 1934 pelo Deputado Federal fluminense NILO ALVARENGA’ e na qual ‘parece inequívoca a influência direta 
do modelo de jurisdição constitucional defendido por Kelsen, tal como exposto na Conferência de 1928’.”(Cf. 
DANTAS, Ivo, O Valor da Constituição. Do controle de constitucionalidade como garantia da supralegalidade 
constitucional. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 89 e 90).    
107 O período do Estado Novo, segundo Ivo Dantas, tem sido marcado por um “Constitucionalismo Aparente”, em 
virtude do não cumprimento da exigência determinada em seu art. 187, que previa: “Esta Constituição entrará em 
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Carta política autoritária, centralizadora do poder político nas mãos do presidente da República. 

Ficou conhecida como a Constituição Polaca, por ter sido baseada na Constituição autoritária da 

Polônia, de 1935.108 

Como se deu em praticamente todos os campos, a Carta de 1937 representou um 

retrocesso no sistema de controle de constitucionalidade no Brasil. De um modo geral, quase 

aboliu o princípio da separação entre os Poderes.109 Essa tem sido notadamente a opinião da 

maioria dos constitucionalistas pátrios da época (PORTO, 2001, p. 53-61).  

Entretanto, segundo Francisco Campos - principal mentor do texto da Carta sobredita -, 

não se pode atribuir à Constituição de 1937 os males que tenham resultado para o País, com o 

regime de Vargas; se a Carta tivesse vigorado, segundo ele, teria certamente constituído 

importante limitação ao exercício do poder (PORTO, 2001, p. 63).  

Embora tenha preservado o controle judicial difuso, o Texto Constitucional de 1937 

enfraqueceu em muito a competência do Poder Judiciário relativamente à declaração de 

inconstitucionalidade das leis. Uma norma declarada inconstitucional pelo Judiciário podia ser 

aplicada, desde que o Parlamento, por 2/3 de votos em cada uma das Câmaras, a confirmasse, por 

iniciativa do Executivo quando este a julgasse necessária ao bem-estar popular, à promoção ou 

defesa do interesse nacional de alta monta, conforme dispunha o parágrafo único de seu art. 96: 

Art. 96. (...). 

Parágrafo único. No caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei que, a juízo 
do presidente da República, seja necessária ao bem-estar do povo, à promoção ou defesa de 
interesse nacional de alta monta, poderá o presidente da República submetê-la novamente ao exame 
do Parlamento; se este a confirmar por dois terços de votos em cada uma das Câmaras, ficará sem 
efeito a decisão do Tribunal. 

 Com a subordinação do julgado sobre inconstitucionalidade da lei à deliberação do 

Parlamento, segundo Paulo Bonavides, houve um eclipse na evolução do nosso sistema de 

controle de constitucionalidade. E prossegue, dizendo: “A Constituição do Estado Novo, 
                                                                                                                                                                                            
vigor na sua data e será submetida ao plebiscito nacional na forma regulada em Decreto do Presidente da República”. 
Plebiscito que nunca foi realizado. (Cf. DANTAS, Ivo, Direito Constitucional e Instituições Políticas. Bauru: 
Javoli, 1986, p. 177).   
108 Sobre o tema, confira a obra Comentários à Constituição Federal de 10 de novembro de 1937, de Pontes de 
Miranda, onde o autor faz uma comparação sistemática entre os artigos das Cartas do Brasil (1937) e a da Polônia 
(1935). (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti, Comentários à Constituição Federal de 10 de 
novembro de 1937. Rio de Janeiro: Irmãos Pongetti, 1938).  
109 Para Pontes de Miranda, as características principais da Carta de 1937 eram: a coordenação, entregue ao 
Presidente, da atividade dos órgãos representativos, a possibilidade de indicação, pelo Chefe do Poder Executivo, de 
um dos candidatos ao cargo, a eleição indireta dos representantes dos Estados-membros na Câmara Federal e a 
eliminação do princípio da separação e independência dos poderes (PONTES DE MIRANDA, op. cit.). 
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autoritária e outorgada, inferiorizou a decisão dos tribunais sobre declaração de 

inconstitucionalidade ao sujeitar a matéria a um reexame pelo Parlamento.” (BONAVIDES, 

2010, p. 328-329). 

 Por outro lado, como o Parlamento não chegou a ser instituído durante a vigência da Carta 

de 1937, foi o Presidente da República quem realizava a “revisão” das decisões declaratórias de 

inconstitucionalidade proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Foi o que aconteceu quando, 

através do Decreto-Lei n° 1.564, de 5 de setembro de 1939, o Presidente Getúlio Vargas reviu 

acórdão do STF, que declarava a inconstitucionalidade de lei tributária, e o cassou considerando 

que a decisão “não consultava o interesse nacional e o princípio da divisão equitativa do ônus do 

imposto” (FERREIRA, 2003, p. 113). 

 Desse modo, o Chefe do Executivo federal, por simples decreto-lei, tomou para si o papel 

de órgão revisor de sentenças e acórdãos, o que gerou uma reação intensa nos meios judiciários. 

Manifestação essa considerada, por Carlos Alberto Lúcio Bittencourt, totalmente descabida, uma 

vez que o Presidente nada mais fizera do que “cumprir, como era de seu dever, o prescrito no art. 

96 da Carta Constitucional” (BITTENCOURT, 1968, p. 139-140).  

Ademais, a Carta de 1937 vedou ao Judiciário conhecer das questões exclusivamente 

políticas (art. 94) e o mandado de segurança perdeu a qualidade de garantia constitucional, 

passando a ser disciplinado pela legislação ordinária. Por sua vez, o Código de Processo Civil, de 

1939, excluiu da apreciação judicial, na via mandamental, os atos do Presidente da República, 

dos ministros de Estado, dos governadores e interventores dos Estados (art. 319, do Decreto-lei n. 

1608, de 19.9.1939 - CPC110). 

 Por fim, cumpre registrar que deixou de constar do texto constitucional de 1937, a 

competência do Senado Federal para suspender a execução de lei declarada inconstitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal, bem como a “representação interventiva”. 

 

 

                                                           
110 Decreto-lei n. 1.608, de 19.09.1939: “Art. 319. Dar-se-á mandado de segurança para defesa e direito certo e 
incontestável, ameaçado ou violado por ato manifestamente inconstitucional, ou ilegal de qualquer autoridade, salvo 
do Presidente da República, dos Ministros de Estado, Governadores e Interventores”. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del1608.htm>. Acesso em: 25 jul.2011. 
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4.2.5  Constituição de 1946 e Emenda Constitucional n. 16, de 1965: restauração do controle 

judicial difuso e controle abstrato de normas 

A Constituição dos Estados Unidos do Brasil, promulgada no dia 18 de setembro de 1946, 

pela mesa da Assembleia Constituinte, trouxe de volta as disposições suprimidas pela Carta 

outorgada de 1937, significando a restauração do regime destruído pelo golpe de 1937.111 

Dividida em nove títulos, que se subdividem em capítulos e estes em secções, a 

Constituição Federal de 1946 continha 218 artigos, além de um “Ato das Disposições 

Transitórias” com mais 36 artigos. O Texto promulgado em 1946 caracterizou-se pela tendência 

restauradora das linhas de 1891, com as inovações de 1934. Segundo Aliomar Baleeiro, a 

estrutura e as linhas gerais são semelhantes às da Constituição de 1891, mas sem a rigidez 

presidencialista desta, pois, 

...foram conservados os dispositivos que permitiam a convocação ou o comparecimento espontâneo 
dos Ministros ao Pleno; as Comissões de Inquérito parlamentar por iniciativa de 1/5 dos membros 
de cada Câmara; a possibilidade de o congressista aceitar ministério sem perder o mandato etc. 
(BALEEIRO, 2001, p. 16) 

Em relação ao controle de constitucionalidade, volta ao judicial control a ser exercido, 

com exclusividade, pelo Poder Judiciário, sem possibilidade de outro Poder tornar sem efeito as 

suas decisões; cabe ao STF a função de árbitro final do contencioso da inconstitucionalidade. 

Revigora-se e ampliam-se as conquistas inseridas na Constituição de 1934, inclusive com o 

retorno do mandado de segurança (que havia sido “desconstitucionalizado” pela Carta de 1937), 

previsto no capítulo dos direitos e garantias individuais (art. 141, §24). 

 Restaurou-se, também, a competência do Senado Federal para suspender a execução da lei 

declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sempre no controle difuso (art. 64). 

Bem como a cláusula da reserva de plenário, pela qual “só pelo voto da maioria absoluta dos seus 

membros poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato do Poder Público” 

(art. 200). 

                                                           
111 Durante o processo constituinte de 1946, o Deputado Hermes Lima, na primeira sessão da “Grande Comissão” - 
Comissão de Constituição, composta de 37 membros, incumbida de elaborar o projeto do Futuro Estatuto Político, 
Presidente da Comissão Nereu Ramos (Líder da Maioria) e na Vice Prado Kelly (Líder da Minoria) -, salientou que a 
Constituição de 1946 seria mais uma restauração do regime destruído pelo golpe de 1937 (Cf. BALEEIRO, Aliomar 
e LIMA SOBRINHO, Barbosa, Constituições Brasileiras: 1946. Brasília: Senado Federal e Ministério da Ciência e 
Tecnologia, Centro de Estudos Estratégicos, 2001, p. 13 e 14). 
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 A representação interventiva, para intervenção federal (art. 7º e 8º), foi modificada, 

condicionando-se a decretação da intervenção à manifestação prévia do Supremo Tribunal 

Federal. Desse modo, assinala Poletti, 

a Constituição de 46 manteve a possibilidade da intervenção federal, com fundamento em 
representação por inconstitucionalidade perante o Supremo, complementando, no art. 13, que o 
Congresso Nacional poderia limitar-se a suspender o ato declarado inconstitucional, se a medida 
bastasse para a normalização do Estado-Membro. O assunto foi regulado pela Lei n. 2.271, de 22 
de julho de 1954 e, posteriormente, pela Lei n. 4.337, de 1º de junho de 1964 (POLETTI, 1995, p. 
83-83). 

A legitimação para a representação de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal 

Federal foi confiada ao Procurador-Geral da República. Em seu art. 8º, parágrafo único, a Carta 

Magna determinava: “No caso do n. VII [art. 7º], o ato argüido de inconstitucionalidade será 

submetido pelo Procurador-Geral da República ao exame do Supremo Tribunal Federal, e, se este 

a declarar, será decretada a intervenção”.  

A intervenção do Governo Federal nos Estados se dava para assegurar a observância dos 

seguintes princípios: a forma republicana representativa; a independência e harmonia dos 

poderes; a temporariedade das funções eletivas, limitada a duração destas à das funções federais 

correspondentes; a proibição da reeleição de governadores e prefeitos para o período imediato; a 

autonomia municipal; a prestação de contas da administração; e as garantias do Poder Judiciário. 

Esses eram os denominados “princípios sensíveis”, cuja violação por parte dos Estados-Membros 

ensejaria a propositura de representação interventiva no Supremo Tribunal Federal pelo 

Procurador-Geral da República. 

A primeira representação interventiva proposta foi a de n. 93112, pelo Procurador-Geral da 

República, Themístocles Brandão Cavalcanti, em 7 de julho de 1947, com fundamento no art. 8º, 

parágrafo único, da Constituição de 1946, em virtude da existência de grave conflito de poderes 

originados pela aprovação da Constituição do Estado do Ceará. Alegava-se violação da letra b do 

n. VII do art. 7º do Texto Constitucional. O Procurador-Geral da República encaminhou a 

Representação com parecer sobre a inconstitucionalidade.  

                                                           
112 A Representação Interventiva versava basicamente sobre a inconstitucionalidade de três dispositivos da 
Constituição do Estado do Ceará. O primeiro deles dizia respeito à eleição do Vice-Governador pela Assembleia (art. 
1º do ADCT; art. 27, § 2º, e art. 79, § 2º); o segundo determinava que a nomeação dos secretários do Governo 
deveria ser submetida à aprovação da Assembleia Legislativa (art. 17, XXII); o terceiro estabelecia a aprovação da 
nomeação de prefeitos pela Assembleia Legislativa (art. 28, §§ 1º e 2º). Cf. MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro, 
Memória Jurisprudencial: Ministro Castro Nunes. Brasília: Supremo Tribunal Federal, 2007, p. 30. Disponível 
em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoPublicacaoInstitucionalMemoriaJurisprud/anexo/CastroNunes.pdf>. Acesso: 
25 jul. 2011. 
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O acórdão foi proferido em 16 de julho de 1947 e julgou procedente em parte a 

reclamação, para declarar constitucional o art. 1º das Disposições Transitórias, contra os votos 

dos Ministros Ribeiro da Costa e Lafayette de Andrada, e inconstitucionais o art. 17, XXII, da 

Constituição do Ceará, unanimemente, e o art. 59 das Disposições Transitórias, tendo os 

Ministros Hahnemann Guimarães, Goulart de Oliveira, Orozimbo Nonato e Castro Nunes votado 

com restrição (MEYER-PFLUG, 2007, p. 30). 

Destaque-se que, em virtude da ausência de regras processuais disciplinando a 

representação interventiva, coube ao Supremo Tribunal Federal desenvolver os mecanismos 

procedimentais, que posteriormente constaram da legislação processual. O Supremo Tribunal 

Federal enfrentou inicialmente questões que versavam sobre a própria forma da arguição, seus 

aspectos processuais e limites constitucionais, tanto como sobre a função do Procurador-Geral da 

República (CAVALCANTI, 1966, p. 110). 

Analisando o mandamento referido acima, A. de Sampaio Doria observa que:  

não é índole do Poder Judiciário decidir em tese. A essência da função judiciária é aplicar a lei aos 
fatos, por provocação das partes. Não decidir em processo a validade da lei, sem o propósito de dar, 
ou evitar que tornem, o seu a seu dono. A função judiciária é fazer justiça, e não apregoá-la, como 
professor numa cátedra. 

Por isto, e pelos termos exatos do parágrafo único acima, a faculdade de declarar o 
Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade de um ato dos Estados, sem que alguém reclame 
a segurança de um direito, se há de restringir ao resguardo de um dos sete princípios, especificados 
no artigo 7º, item VII, contra a qual se argui o ato de um Estado, e para cuja observância, se o 
Tribunal declarar inconstitucional o ato, se decretará a intervenção federal no Estado responsável 
(DÓRIA, 1960, p. 72-73). 

Este tem sido o entendimento seguido pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a 

enumeração contida no art. 7º, VII da Constituição de 1946, é taxativa, é limitativa, é restritiva a 

não pode ser ampliada a outros casos pela Corte Constitucional113. Assim, a Corte fixou 

princípios do próprio controle abstrato de normas, que viria a ser introduzido, no 

constitucionalismo brasileiro, pela Emenda n. 16, de 1965.   

A Emenda Constitucional n. 16, de 1965114 representou um marco histórico no controle de 

constitucionalidade no Brasil: introduziu em nosso ordenamento o controle de 

                                                           
113 Veja a Representação n. 94, de 17.07.1947, rel. Min. Castro Nunes; Representação n. 96, de 03.10.1947, rel. Min. 
Goulart de Oliveira; Representação n. 97, de 12.11.1947, rel. Min. Edgard Costa. Para maiores detalhes confira 
MEYER-PFLUG, op. cit. p. 28-52. 
114 A Emenda Constitucional n. 16, foi promulgada em 26.11.1965 pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, compõe-se de 21 artigos; introduziu diversas inovações no texto constitucional. Foi o resultado de 
uma Comissão formada por Orosimbo Nonato, Prado Kelly, Dario de A. Magalhães, Frederico Marques e Colombo 
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constitucionalidade por via de ação direta. Esta ação direta desvinculada do instituto da 

intervenção federal. Pela referida Emenda, a Constituição de 1946 passou a ter a seguinte redação 

no seu artigo 101: 

Art. 101. Ao Supremo Tribunal Federal compete:  
I – processar e julgar originariamente: 
.........................  
k) a representação contra inconstitucionalidade de lei ou ato de natureza normativa, federal 

ou estadual, encaminhada pelo Procurador-Geral da República. 
......................... 
§1º Incumbe ao Tribunal Pleno o julgamento:  
a) das causas de competência originária de que trata o n. I;  
b) das prejudiciais de inconstitucionalidade suscitadas pelas Turmas.  

O novo instituto de controle de constitucionalidade, inserido na alínea k acima citada, que 

conferiu a legitimação para a propositura conferida exclusivamente ao Procurador-Geral da 

República, suscitou a seguinte questão: poderia ele (o Procurador-Geral da República) deixar de 

dar seguimento a representação que lhe fosse encaminhada, ou seria obrigado a fazê-lo? 

Aqueles que defendiam a tese da obrigatoriedade do envio da representação ao STF 

ancoravam-se no “argumento de que se não o fizesse, o Procurador-Geral da República ter-se-ia 

convertido ele mesmo em juiz da representação, usurpando assim a competência daquela Corte” 

(BONAVIDES, 2010, p. 331).  

Por outro lado, em sentido contrário, sustenta-se a tese segundo a qual, com base no texto 

literal da Constituição, somente ao Procurador-Geral da República, é reconhecida legitimidade 

ativa para promover a “ação direta de inconstitucionalidade”. Se a Lei Maior assim dispõe, não 

resta a mais ninguém a possibilidade de fazê-lo, nem ao menos a de exigir daquele que o fizesse. 

Pois, quando o Procurador entendesse que a arguição era improcedente não a encaminharia; e ela 

só poderia entrar no Tribunal por mãos do Procurador.  Se ao Procurador-Geral da República 

fosse imposto o dever de encaminhar automaticamente a representação recebida, sem sobre ela se 

pronunciar, acabariam transformando aquele órgão em um mero mensageiro. 

A questão foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal, na Representação n. 654-BA, 

rel. Ministro Vilas Boas. Ressalte-se do Acórdão, os pronunciamentos do Procurador-Geral da 

República (Alcino Salazar), do Relator Min. Vila Boas e do Min. Victor Nunes Leal.115  

                                                                                                                                                                                            
de Souza. (Cf. MENDES, Gilmar Ferreira e MARTINS, Ives Gandra da Silva, Controle Concentrado de 
Constitucionalidade. 2. ed. São Paulo, 2007, p. 50).  
115 Apresentação do caso em DANTAS, O Valor da Constituição..., p. 100-101.  
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Naquela ocasião, o Procurador-Geral da República fez os seguintes questionamentos:  

Como deveria proceder o Procurador-Geral em face da representação baseada no art. 8º, 
parágrafo único, da Constituição? Deveria encaminhar automaticamente a representação recebida, 
sem sobre ela se pronunciar? Deveria encaminhar automaticamente a representação recebida, sem 
sôbre ela se pronunciar? Neste caso, evidentemente, seria inútil que a representação tivesse de 
passar pela Procuradoria-Geral da República; poderia vir diretamente ao eg. Tribunal e ter 
distribuição. O Procurador não deveria encaminhá-la, mas sim, formulá-la, isto é, dar forma à 
representação, examinando-a. E êsse exame, o que compreenderia? Deveria, desde logo, o 
Procurador ajuizar da argüição e sôbre ela se pronunciar? Neste caso, chegaríamos ao arbítrio: 
quando o Procurador entendesse que a argüição era improcedente não a encaminharia; e ela só 
poderia entrar no Tribunal por mãos do Procurador. Então, ele se tornaria um julgador ou, pior do 
que isso, trancaria o processo. A Procuradoria-Geral da República seria uma antecâmara de onde 
não poderiam passar as representações. Cairíamos, evidentemente, no arbítrio injustificado, 
praticamente supressivo da competência desde alto Tribunal, sempre que o Procurador-Geral 
entendesse improcedente e infundada a argüição. 

Então, se o encaminhamento não deve ser automático e se o Procurador não deve ter 
pronunciamento sôbre o mérito da questão, a solução adequada parece-me a de um pronunciamento 
preliminar com relação ao cabimento da representação, para saber se seria caso dela, se a argüição, 
tal como feita, se enquadrava naquela previsão constitucional do art. 7º, n.º VII, naqueles casos em 
que a infração de determinado princípio poderia levar à intervenção. Então, êsse pronunciamento 
preliminar havia de se limitar a êste aspecto por assim dizer formal, a êste aspecto exterior, mesmo 
porque o Procurador-Geral, para pronunciar-se em definitivo sôbre o assunto, teria de aguardar 
outro pronunciamento, o do órgão de que emanou o ato impugnado. Do contrário, seria um 
pronunciamento prévio, um pronunciamento anterior à instrução do processo, que se completaria, 
justamente, com esse pronunciamento do órgão de que emanou o ato argüido de inconstitucional. 

(...). 

Daí por que cheguei à conclusão de que é lícito ao Procurador-Geral encaminhar, 
liminarmente, a representação e, ao final, pronunciar-se contra ela, depois da instrução do processo, 
depois de ouvida a autoridade ou órgão de que emanou o ato impugnado.  

Não vejo aí, data venia, nenhuma incoerência, posta a questão nestes termos de um exame 
não de fundo, não de conteúdo, de início, e de um exame do mérito depois de instruído o 
processo.116 

Por sua vez, na referida Representação, o seu Relator, Min. Vila Boas assim se 

posicionou:  

Entendo que o eminente Procurador-Geral não está vinculado à primeira petição de 
encaminhamento, porque, recebendo uma argüição de inconstitucionalidade, se a representação não 
é inepta, mediante um exame da questão, S. Excia a propõe ao Supremo Tribunal. Mas, de maneira 
nenhuma assume compromisso quanto ao destino dessa representação.117 

                                                           
116 Representação n. 654-BA, julgada em 14 de abril de 1966, na qual se discutia a competência municipal em 
matéria de serviço de água e esgoto. A Procuradoria-Geral da República opinou no sentido da improcedência da 
representação (Cf. STF. Revista Trimestral de Jurisprudência. Brasília, vol. 38/2, p. 225-452, nov. 1966). Disponível 
em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoRTJ/anexo/038_2.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2011. 
117 Cf. STF. Revista Trimestral de Jurisprudência. Brasília, vol. 38/2, p. 225-452, nov. 1966). Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoRTJ/anexo/038_2.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2011..  
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Por fim, o Min. Victor Nunes, aduziu para o fato da não possibilidade do Procurador 

desistir da representação118: “O que decidimos, aqui, é que o Procurador não pode desistir da 

representação já proposta ao Tribunal. Ele pode mudar de opinião, mas não pode mais retirar ao 

Tribunal a faculdade de julgar o problema que seu antecessor pôs diante dele”. 

 A controvérsia sobre a iniciativa do controle por via de ação direta foi examinada pelo 

STF várias vezes. Em outra ocasião, já sob a vigência do texto constitucional de 1967/69, 

catalogada como histórica, refere-se ao julgamento de uma Reclamação do Movimento 

Democrático Brasileiro – MDB, contra o Procurador-Geral da República. Em 1970, o MDB 

solicitou ao então Procurador-Geral da República, Xavier de Albuquerque, que oferecesse 

representação contra o Decreto-lei n° 1.077, de 26.1.1970, que instituía a censura prévia. Por 

discordar dos fundamentos apresentados, esse pedido foi indeferido e arquivado pelo Ministério 

Público. O MDB, irresignado com essa decisão, ingressou com a reclamação perante o STF, 

solicitando que fosse dado seguimento ao processo abstrato de controle de constitucionalidade. 

Defendendo o seu posicionamento, Xavier de Albuquerque argumentou: 

Não estão em causa, na presente Reclamação, as razões que me levaram a proferir o despacho 
impugnado, o que me dispensa de justificá-lo neste momento. Dizem elas com o próprio mérito da 
argüição de inconstitucionalidade que o reclamante me pediu que formulasse, e, como é curial, só 
poderiam ser objeto da apreciação do eg. Tribunal se, ao invés de como procedi, as deduzisse eu 
em parecer contrário à representação que, sem embargo, houvesse entendido de formular.119 

O Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a Reclamação, alegando que a 

competência é exclusiva do Procurador-Geral da República, no tocante à iniciativa da ação direta 

de inconstitucionalidade. 

Analisando a matéria, Ivo Dantas afirma, com razão, que o problema traz em si aspectos 

políticos (conveniência), por esse motivo tem defendido, durante a vigência do texto anterior ao 

de 1988, que:  

não se deveria permitir ao PGR fosse ele o único a examinar a admissibilidade do que se 
contestava. 

Por outro lado, e diante da exclusiva legitimidade que era concedida ao Procurador-Geral 
da República para propor a Ação, sempre argumentamos em favor da obrigatoriedade (e não 

                                                           
118 Foi o que sucedeu neste caso da Representação n. 654, em que, apesar de ter sido encaminhada a representação 
pelo Procurador-Geral de então, Sr. Oswaldo Trigueiro, o parecer de seu sucessor Alcindo Salazar, opinando pela 
sua improcedência. 
119 Reclamação n. 849, julgada em 10.03.1971, rel. Ministro Adalício Nogueira (Cf. STF. Revista Trimestral de 
Jurisprudência, Brasília, vol. 59/2, p. 309-628, fev. 1972). Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoRTJ/anexo/059_2.pdf>. Acesso em: 26 jul. 2011. Veja exemplo do 
caso em BONAVIDES, op. cit., p. 331. 
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facultatividade) de que ele o fizesse, dentre outros motivos, pelo fato de que a ele (Procurador-
Geral) seria dada oportunidade de pronunciar-se, posteriormente, nos autos, quando, então, poderia 
opinar de forma contrária ao entendimento da inconstitucionalidade (DANTAS, 2001, p. 99). 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, discorre Paulo Bonavides:  

Afigura-se-nos, todavia, que em razão da relevância da matéria constitucional deve o 
Procurador-Geral da República encaminhar a representação, ainda que com parecer contrário. De 
sorte que, em assim procedendo, não subtrairá a matéria argüida de inconstitucionalidade ao 
conhecimento da Corte e esta, se entender que há no caso representação sem titular, determinará o 
seu arquivamento (BONAVIDES, 2010, p. 332). 

Finalmente, cumpre lembrar que somente a partir da Emenda Constitucional n. 16/65 o 

sistema jurídico brasileiro passou a admitir a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade 

em tese de atos normativos do Poder Público, mediante controle abstrato, concentrado – e não 

mais somente diante de casos concretos, pela via difusa. Assim, a partir daquela data, inicia-se o 

desenvolvimento do modelo híbrido de controle de constitucionalidade das leis no Brasil. 

 

4.2.6  Texto constitucional de 1967 e Emenda n. 01/69: limites ao controle judicial e atos do 

“Conselho Supremo da Revolução” 

O Texto constitucional de 1967 foi promulgado pelo Congresso Nacional, a que o Ato 

Institucional n. 4 atribuiu função de “Poder Constituinte”120. No entendimento de alguns autores, 

trata-se uma Constituição “semioutorgada”. Pois, a Assembleia Nacional Constituinte, sob 

pressão dos militares, promulgou em 24 de janeiro de 1967, uma “Constituição” que legalizasse a 

ditadura militar, implantada no País em 1964, pois para o Governo militar, a Constituição de 

1946, com suas vinte Emendas Constitucionais, não mais servia como norma superior da 

ordenação jurídica do País.  

Oscar Dias Corrêa retrata alguns acontecimentos importantes que precederam à 

Constituição de 1967, ao lecionar: 

Ao Ato Institucional (sem número) sucederam-se os Atos Institucionais números 2 e 3 e 
inúmeros Atos Complementares e decretos-leis, que o Governo Castello Branco julgou essenciais 
para o que se chamou ‘a institucionalização da Revolução’. 

(...). E pelo Decreto n. 58.198, de 15 de abril de 1966, o Governo Castello Branco designou uma 
Comissão Especial [Levi Carneiro, Orozimbo Nonato, Temístocles Cavalcanti e Seabra Fagundes] 

                                                           
120 Cabe observar que o Ato Institucional n. 4, em um de seus considerandos, disciplinava a criação de uma forma 
inédita de Poder Constituinte, denominada por alguns juristas brasileiros de “poder constituinte delegado”, talvez 
para legitimar a “Constituição”. Paulo Sarazate dedica várias páginas em sua obra “A Constituição do Brasil ao 
alcance de todos”, para justificar a existência deste “poder constituinte delegado” (SARAZATE, Paulo, A 
Constituição do Brasil ao alcance de todos. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1967, p. 42).  
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a fim de elaborar anteprojeto de Constituição que reformulasse o texto da Lei Maior. Apresentado o 
trabalho, em 19 de agosto de 1966, não teve, contudo, o apreço que merecia a obra (CORRÊA, 
1969, p. 16). 

Não satisfeito com o anteprojeto de Constituição, o Governo Castello Branco convida o 

Ministro da Justiça, Carlos Medeiros, para elaborar outro projeto constitucional. Em 7 de 

dezembro de 1966, o Presidente da República dava publicidade ao projeto e no dia 12 desse 

mesmo mês era enviado ao Congresso Nacional, pois o Poder Legislativo, conforme já assinalado 

acima, foi transformado com base no Ato Institucional n. 4, de 12 de dezembro, em “Poder 

Constituinte”. 

A Carta de 1967, apesar de seu grau de autoritarismo, não teve condições de deter o 

avanço da resistência popular ao movimento de 1964. Pois a saída política foi a deflagração de 

mais um ato institucional de grande repercussão: o Ato Institucional n. 5 (AI-5), de 13 de 

dezembro de 1968. O AI-5 deu poderes ao Presidente para fechar, por tempo indeterminado, o 

Congresso Nacional, as Assembleias Estaduais e as Câmaras Municipais, para suspender os 

direitos políticos por 10 anos e cassar mandatos eletivos e ainda decretar ou prorrogar estado de 

sítio. José Ribas Vieira aponta algumas das consequências desse ato, ao assinalar que: 

A crise pós-Ato Institucional n. 5 agrava-se em 31 de agosto de 1969 com o afastamento 
por motivos de doença do Presidente Costa e Silva. Com a saída deste, ascende, com base no Ato 
Institucional n. 12, uma junta militar. 

Entretanto, a permanência da Junta Militar torna-se impraticável diante da crescente luta 
armada (o seqüestro do embaixador americano em 4 de setembro de 1969). Não podemos esquecer, 
nesse momento, também, o aumento das cisões dentro das Forças Armadas. 

A Junta Militar, então, encontra uma saída que é a ‘eleição’ de um substituto para o 
Presidente Costa e Silva e a ‘elaboração’ da emenda n. 1 à Carta de 1967 (VIEIRA, 1988, p. 90). 

Com a Emenda n. 1, aprovada em outubro de 1969, na opinião de alguns especialistas, em 

que pese ser formalmente uma emenda à constituição de 1967, representou uma nova 

Constituição de caráter outorgada. 

A crise que se instaurou, no período vivido no Brasil, entre 1967 a 1969, foi uma daquelas 

em que mais se desprezou o conteúdo dos Direitos Individuais e das Garantias Constitucionais. 

Com os limites impostos ao Poder Judiciário, excluindo-se da sua apreciação algumas matérias, 

como aquelas previstas no art. 181121, restringiam-se sobremaneira o controle de 

                                                           
121 Cf. Constituição da República Federativa do Brasil de 24 de janeiro de 1967: “Art. 181. Ficam aprovados e 
excluídos de apreciação judicial os atos praticados pelo Comando Supremo da Revolução de 31 de março de 1964, 
assim como: I – os atos do Governo Federal, com base nos Atos Institucionais e nos Atos Complementares e seus 
efeitos, bem como todos os atos dos Ministros Militares e seus efeitos, quando no exercício temporário da 



118 
 

constitucionalidade. Neste sentido, Ivo Dantas identifica uma norma constitucional 

inconstitucional, quando relaciona dois mandamentos constantes, em contradição, do texto de 

1967:  

[...] primeiro, ‘a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito 
individual’, [...] segundo – em típico exemplo de norma constitucional inconstitucional [...] ‘ficam 
aprovados e excluídos de apreciação judicial os atos praticados pelo Conselho Supremo da 
Revolução de 31 de março de 1964, assim como...’ (DANTAS, 2001, p. 102). 

Não obstante aquelas restrições previstas no artigo acima mencionado, o controle de 

constitucionalidade seguia formalmente disciplinado na Carta de 1967 nos seguintes termos: 

Art. 119. Compete ao Supremo Tribunal Federal:  
I – processar e julgar originariamente:  
(...);  
l) a representação, do Procurador-Geral da República, por inconstitucionalidade ou para 

interpretação de lei ou ato normativo federal ou estadual; 
p) o pedido de medida cautelar nas representações oferecidas pelo Procurador-Geral da 

República; 
(...) 
III – Julgar, mediante recurso extraordinário.... quando a decisão recorrida: ...  
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 

  ................................ 
Art. 116. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do 

respectivo órgão especial (art. 144, V), poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei 
ou ato do Poder Público. 

  .................................... 
   Art. 42. Compete privativamente ao Senado Federal:  

(...) 
VII – Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei ou decreto, declarados 

inconstitucionais por decisão definitiva do STF; 122 

Dessa forma, em matéria de controle de constitucionalidade, o Texto constitucional de 

1967 (assim como as Emendas n. 1, de 1969, e de n. 7/77) manteve o controle judicial, nos 

critérios concreto e abstrato, com destaque para a ação direta interventiva, de competência do 

Tribunal de Justiça, para a defesa dos princípios indicados na Constituição estadual, bem como 

para prover à execução de lei ou de ordem ou decisão judiciária, limitando-se o decreto do 

Governador a suspender o ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da 

normalidade (art. 15, §3º, d), para a qual a legitimidade ativa era do Chefe do Ministério local. 

                                                                                                                                                                                            
Presidência da República, com base no Ato Institucional n. 12, de 31 de agosto de 1969; II – as resoluções, fundadas 
em Atos Institucionais, das Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais que hajam cassado mandatos eletivos ou 
declarado o impedimento de Governadores, Deputados, Prefeitos e Vereadores quando no exercício dos referidos 
cargos; e III – os atos de natureza legislativa expedidos com base nos Atos Institucionais e Complementares 
indicados no item I.” Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao67.htm>. Acesso em: 28 jul. 2011. 
122 Obs.: Redação dada pelas Emendas: EC n. 01/69 e EC n. 07/77. 
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Pela Emenda de n. 7/77, introduziu-se, ao lado da representação de inconstitucionalidade, 

a representação para fins de interpretação de lei ou ato normativo federal ou estadual. A 

legitimidade era do Procurador-Geral da República (art. 119, I, l). Também, reconheceu-se, na 

conformidade do artigo 119, I, alínea p, expressamente, a competência do STF para deferir 

pedido de “medida cautelar nas representações oferecidas pelo Procurador-Geral da República”. 

 No tocante à jurisprudência constitucional daquele período, quanto ao controle 

concentrado e em abstrato de constitucionalidade, o STF revelou-se cauteloso diante do poder de 

declarar inconstitucional uma lei em tese, notadamente pelo reconhecimento da natureza política 

desse controle e do delicado momento político vivido no País. Veja-se, por exemplo, a seguinte 

manifestação do Ministro Aliomar Baleeiro, na Representação n. 770/GB: 

A temperatura de Brasília pode variar e a pressão atmosférica e o grau higroscópico, 
também. Mas as questões constitucionais – por isso que são questões políticas – fazem subir a 
temperatura, normalmente, e também sofrem a pressão ambiente. É o clima natural de qualquer 
órgão jurisdicional que tenha de resolver problemas de constitucionalidade de lei. A vida inteira, 
enquanto o Supremo Tribunal Federal decidir questões políticas – e a política é toda a questão que 
diz se vale ou não vale determinada lei em face da Constituição -, ele tem de sofrer essas pressões 
climáticas todas.123 

Diante do regime autoritário, a posição do Supremo era de prudência, de agachamento, 

frente ao Poder Executivo. As liberdades foram cerceadas; algumas matérias foram excluídas da 

apreciação judicial. Um ambiente assim é pouco propício para o avanço da jurisprudência 

constitucional, sobretudo no que se refere ao controle de constitucionalidade. Isso tem levado, 

talvez, a reforçar a afirmação de que o instituto do controle da constitucionalidade no Brasil não 

se originou na elaboração jurisprudencial (por meio de mecanismos processuais, que evolui as 

técnicas de controle), ou de contribuição doutrinária, mas principalmente da colaboração do 

próprio legislador.124 

Por outro lado, a respeito do controle abstrato na Constituição de 1946 (a partir da EC n. 

16, de 1965), e dos Textos de 1967/1969, não se deve ignorar a contribuição jurisprudencial para 

seu aperfeiçoamento. É oportuno transcrever este registro de Gilmar Ferreira Mendes: 
                                                           
123 Voto do Ministro Aliomar Baleeiro na Representação n. 770/GB, Relator o Ministro Djacir Falcão, julgada em 26 
de fevereiro de 1969 (Cf. AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do, Memória Jurisprudencial: Ministro Aliomar 
Baleeiro. Brasília: Supremo Tribunal Federal, 2006, p. 77). 
124 Sobre este aspecto da evolução do controle de constitucionalidade, pela via jurisprudencial, Sálvio de Figueiredo 
Teixeira chega a afirmar “que o instituto de controle da constitucionalidade no Brasil não se originou da elaboração 
jurisprudencial (como ocorreu nos Estados Unidos, que nos serviram de exemplo) ou de contribuição 
substancialmente doutrinária, mas sobretudo como inestimável colaboração do próprio legislador, influenciado pelo 
regime republicano [de 1891] então recém-adotado.” Cf. TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo, Controle da 
constitucionalidade no Brasil e em Portugal. Revista de Direito Público, São Paulo, n. 28, p. 18-34, abr. 1974.  
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De anotar, porém, que o maior mérito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sob 
o império das Constituições de 1946 (Emenda n. 16, de 1965) e de 1967/1969, está relacionado 
com a definição da natureza jurídico-processual do processo de controle abstrato. A identificação 
da natureza objetiva desse processo, a caracterização da iniciativa do Procurador-Geral da 
República como simples impulso processual e o reconhecimento da eficácia erga omnes das 
decisões de mérito proferidas nesses processos pelo Supremo Tribunal Federal configuraram, sem 
dúvida, conquistas fundamentais para o mais efetivo desenvolvimento do controle de 
constitucionalidade no Brasil. (GILMAR e MARTINS, 2007, p. 75). 

Em alguns casos, a jurisprudência do STF tem inspirado o legislador. Tome-se, por 

exemplo: o Amicus curiae, em representação de inconstitucionalidade, e a Declaração parcial de 

inconstitucionalidade sem redução de texto125. No caso do Amicus curiae, na Representação n. 

700/SP, foi admitida a assistência pelo Relator o Ministro Victor Nunes, julgada em 3 de maio de 

1967. O Ministro Aliomar Baleeiro faz uma defesa da figura do Amicus curiae “como faculdade 

e debaixo da cláusula de relevância, a critério do Presidente da Casa”, ao levantar a seguinte 

questão de ordem: 

Sr. Presidente, antes do iniciar-se a sessão de ontem, conversei com o eminente Ministro Victor 
Nunes - cujos labores para a reforma do Regimento Interno todos nós louvamos e apreciamos - e 
discutimos a propósito de o nôvo Regimento admitir, como faculdade e debaixo da cláusula de 
relevância, a critério do Presidente da Casa, a figura do amicus curiae, como existe na Côrte 
Suprema dos Estado Unidos. Essa figura funciona exatamente nos casos em que não é possível 
configurar-se a intervenção de interessado remoto, como um assistente ou oponente em qualquer 
forma de litisconsórcio. Lá, nos Estados Unidos, são os Estados geralmente que têm interesse em 
que prevaleça uma determinada tese fiscal, defendida por um outro Estado. Outras vezes, são 
associações desinteressadas do ponto de vista econômico e que pretendem apenas um ideal 
democrático.126 

 Nesse caso, vale lembrar que a Lei n. 9.868, de 11 de novembro de 1999, art. 7º, §2º, veio 

a admitir o amicus curiae como “faculdade e debaixo da cláusula de relevância”, ou seja, quando 

foi dado ao Relator e não ao Presidente da Corte (proposta no voto de Aliomar Baleeiro), 

considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o poder de, por 

despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades. 

O outro caso em análise, refere-se à “declaração parcial de inconstitucionalidade sem 

redução de texto”127 no julgamento da Representação n. 745/DF, em 13 de março de 1968, 

                                                           
125 Apresentação dos casos em AMARAL JÚNIOR, op. cit., p. 79-81. 
126 Cf. Rp n. 700/SP, STF. Revista Trimestral de Jurisprudência. Brasília, vol. 41/3, p. 571-870, set. 1967. Disponível 
em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoRTJ/anexo/041_3.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2011. 
127 Veja o item 3.3.4 do presente trabalho: “Inconstitucionalidade parcial ou total: declaração parcial sem redução de 
texto”. Entendido este último aspecto, como um mecanismo ou uma técnica de decisão que visa atingir uma 
interpretação conforma à Constituição e, dessa forma, preservar a constitucionalidade de dispositivo da lei ou do ato 
normativo, excluindo-se algumas de suas interpretações possíveis. Essa técnica de decisão já vinha sendo utilizada 
pelo Tribunal Constitucional alemão, para se atingir uma interpretação conforme à Constituição.   
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Relator Ministro Aliomar Baleeiro128.  O Tribunal discutiu a constitucionalidade do art. 82129 da 

Lei n. 5.194, de 26 de dezembro de 1966, que disciplinava o exercício profissional de 

engenheiros, arquitetos e agrônomos.  

O Presidente da Republica havia vetado o referido artigo, mas o Congresso Nacional 

derrubou o veto. O Procurador-Geral do Republica, Haroldo Valadão, atendendo ao Exmo. Sr. 

Presidente da Republica, argui a inconstitucionalidade do dispositivo, junto ao STF. 

Em seu voto, o Ministro Baleeiro afirmou:  

É indubitável a inconstitucionalidade do dispositivo relativamente àqueles profissionais 
quando servidores púbicos. ... desde que a cláusula impugnada resultou de emenda no seio do 
Congresso, ampliando a iniciativa do Executivo. 

........ 

... Não me parece inconstitucional o art. 82, em relação às empresas privadas, e só estas, o 
que não se entende às empresas e órgãos industriais e comerciais das pessoas de Direito Público.130   

Concluiu-se a votação prevalecendo o voto do Ministro Themístocles Cavalcanti, um 

pouco mais amplo do que havia proposto o Ministro Aliomar Baleeiro. Por um lado, rejeitava a 

Representação, na parte relativa às empresas privadas, estendido também a todos aqueles, mesmo 

que sejam funcionários ou empregados, isto é, servidores de órgãos da administração direta ou 

indireta, mas que sejam regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, esse mesmo direito. Por 

outro lado, recebia a Representação relativamente aos funcionários da Administração Pública 

direta e indireta, qualquer que fosse a forma de remuneração, salvo, aqueles admitidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho e que percebessem salários e gozassem dos direitos e 

garantias previstos na legislação trabalhista. 

Na opinião de Amaral Júnior, independente da prevalência de um ou de outro, ambos os 

votos, divergiam tão-só na medida, mas que seguiam no sentido de proferir declaração parcial de 

inconstitucionalidade sem redução de texto, ainda que em momento algum tenham feito uso da 

expressão (AMARAL JÚNIOR, 2006, p. 81).  

                                                           
128 Rp. N. 745/DF, Rel. Min. Aliomar Baleeiro, julgada em 13 de março de 1968 (Cf. STF. Revista Trimestral de 
Jurisprudência. Brasília, vol. 45/1, p. 1-280, jul. 1968). Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoRTJ/anexo/045_1.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2011. 
129 “Art. 82. As remunerações iniciais dos engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrônomos, qualquer que seja a 
fonte pagadora, não poderão ser inferiores a 6 (seis) vezes o salário mínimo da respectiva região.” 
130 Rp. N. 745/DF …, p. 2. 
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Nesse sentido, a fórmula “declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de 

texto”, como técnica de decisão, já fazia parte da jurisprudência do STF antes mesmo de sua 

previsão constar no texto legal (Art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868, de 1999). 

Enfim, o controle de constitucionalidade das leis e atos no direito brasileiro teve um novo 

ciclo constitucional a partir da Constituição de 5 de outubro de 1988, com a volta do regime 

democrático. Percebe-se claramente a importância do legislador, da doutrina e da jurisprudência 

constitucional na construção e desenvolvimento do atual modelo de controle no Brasil: o modelo 

híbrido. Considerando a importância da matéria para o presente trabalho, trataremos do tema em 

capítulo específico. 

 

4.3  Fiscalização da constitucionalidade em Portugal antes da Constituição de 1976: breve 

histórico 

 A história constitucional portuguesa manteve sempre vinculação com a história política: 

feita de rupturas. Conforme salienta Jorge Miranda, essa é uma característica geral que se 

assemelha ao dos países latinos. As Constituições portuguesas emergem rompendo com as 

anteriores, provocando descontinuidade, pois sofrem alterações em desarmonia com as formas 

que prescrevem e acabam provocando novas rupturas ou revoluções. Desse modo, afirma-se que 

a Constituição de 1822 

... é conseqüência da revolução de 1820, a de 1838 da revolução de 1836, a de 1911 da revolução 
de 1910, a de 1933 da revolução de 1926 e a de 1976 da revolução de 1974; da mesma maneira, o 
Acto Adicional de 1852 é consequência da revolução de 1851 e a alteração de 1918 da revolução 
de 1917. Única excepção: a Carta Constitucional, embora situada na vertente de 1820 (MIRANDA, 
1997, p. 243).   

Em relação ao controle da constitucionalidade, observam-se tais reflexos dessas rupturas 

na mudança do regime monárquico para o regime republicano. As Constituições portuguesas de 

1822, 1826 e 1838 (Monárquicas), inspiradas no constitucionalismo francês, não contemplaram 

nenhuma forma de apreciação da constitucionalidade pelos tribunais (MIRANDA, 1997, p. 138).  

No final do século XIX e princípios do século XX, o problema do controle da 

constitucionalidade pelos tribunais foi intensamente discutido, a propósito dos decretos emitidos 
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com força de lei. Formou-se uma larga corrente de opinião favorável à possibilidade de os 

tribunais fiscalizarem a inconstitucionalidade orgânica131. 

Rui Moura Ramos assinala que houve situação em que os tribunais se recusaram a aplicar 

determinadas leis, porque essas leis tinham sido aprovadas por uma entidade que não dispunha 

dos poderes constitucionais para tanto. Essa questão gerou divergência em certos tribunais de 

primeira instância, suscitando recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. Este Tribunal decidiu 

que: 

os tribunais não devem recusar a aplicação de uma lei, com fundamento na sua 
inconstitucionalidade, porque isso é desnaturar a sua missão. A sua missão é aplicar a lei, não é 
discutir a validade da lei. E coloca-lo nessa posição é introduzi-los no processo político, é 
‘politizar’ a função judicial – isto são elementos da motivação do acórdão -, e portanto, não deve 
ser facultado aos tribunais esse poder.132 

Talvez tenha sido a predominância do dogma da cultura jurídica do respeito à lei e a 

radical divisão dos poderes, que acabou por inviabilizar o controle da constitucionalidade pelos 

juízes, em Portugal naquele momento histórico. Veja as palavras de Fernão Botto-Machado 

(“Crenças e Revoltas”, 1908, p. 39), um republicano e deputado à constituinte:  

(...) a magistratura era ‘ferozmente legalista’ [...]; por esse motivo, jamais os juízes se atreveriam a 
questionar a constitucionalidade de diplomas com força de lei, tanto mais que um tal ato de 
‘insubordinação’ poderia provocar a retaliação do Executivo (bastando recordar o episódio dos 
magistrados deportados para Goa e Luanda por, contra a vontade do Governo, não terem 
pronunciado criminalmente o antigo Presidente do Ministério João Franco).133 

                                                           
131 Esta tese conquistou numerosos adeptos: “Afonso Costa (Lições de Organisação Judiciaria, 1901), o juiz 
Francisco José de Medeiros (Sentenças, 1904), Alberto dos Reis (Organisação Judicial, 1905), Marnoco e Souza 
(Direito Político, 1910). A possibilidade de atribuir aos ‘tribunaes competencia para conhecer da validade das leis’ 
constava mesmo da proposta (frustrada) de reforma da Carta apresentada em 14 de março de 1900.  
Por outro lado, em 1907 introduziu-se um sistema sui generis de controlo concentrado da constitucionalidade, através 
do decreto de 1 de Julho de 1907: o seu objectivo era, paradoxalmente, impedir a apreciação judicial das leis. O 
diploma foi editado por causa de um juiz de 1ª instância se ter negado a reconhecer força obrigatória à primeira 
medida da ditadura de João Franco. Para ultrapassar o problema, o decreto de 1907 veio permitir a revisão pelo 
Supremo Tribunal de Justiça, reunido em tribunal pleno, por iniciativa obrigatória do Ministério Público e facultativa 
de qualquer das partes, das decisões que recusassem força legal aos decretos do Poder Executivo. Este diploma viria, 
contudo, a ser declarado nulo pelo artigo 95º- três da Lei de 9 de Setembro de 1908”.  (Cf. Breve História do 
Tribunal Constitucional. Disponível em:  <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/tribunal-historia.html>. Acesso 
em: 20 dez. 2010). 
132 RAMOS, Rui Moura, O sistema de controle da constitucionalidade das leis em Portugal. Disponível em: 
<http://pt.scribd.com/doc/35829602/O-SISTEMA-DE-CONTROLE-DA-CONSTITUCIONALIDADE-DAS-LEIS-
EM-PORTUGAL>. Acesso em: 17 ago. 2011. 
133 Cf. Breve História do Tribunal Constitucional. Disponível em:  <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/tribunal-
historia.html>. Acesso em: 20 dez. 2010  
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Por sua vez, a Constituição republicana de 1911134 rompe com o sistema anterior, ao 

prescrever a fiscalização jurisdicional da constitucionalidade das leis, inaugurando, desse modo, 

um outro modelo de controle: o modelo norte-americano. Introduz-se um sistema de controle 

jurisdicional da constitucionalidade das leis, difuso ou desconcentrado, atribuído unicamente aos 

tribunais ordinários.  

Considerando-se os limites do presente trabalho, o controle da constitucionalidade será 

aqui tratado em breves notas, nas Constituições portuguesas de 1911 e de 1933, resultado do 

“circunstancialismo histórico do país e o reflexo de determinados elementos políticos, 

econômicos, sociais e culturais” (MIRANDA, 1997, 242). 

 

4.3.1  Constituição de 1911 e controle da constitucionalidade: a primeira Constituição 

republicana portuguesa 

Recebendo os influxos da Constituição republicana brasileira de 1891, a Constituição 

portuguesa de 1911 acolheu o princípio da fiscalização judicial da constitucionalidade das leis, 

introduzido pela forma republicana de governo. 

Entretanto, observa Jorge Miranda, que não foi apenas por influência da Constituição 

brasileira 1891, a adoção do modelo judicial difuso em Portugal. Na verdade, não se deve 

esquecer que: 

... foi [...], sobretudo, por razões internas (antes de mais reacção contra os decretos ditatoriais de 
antes de 1910) que a Constituição reconheceu aos tribunais uma competência de apreciação da 
constitucionalidade das leis, segundo o modelo americano. E a Lei Fundamental de 1911 foi 
mesmo a primeira Constituição européia a prever expressamente tal competência, o que pode 
considerar-se um dos mais positivos elementos da obra constituinte da 1ª república (MIRANDA, 
1997, p. 290-291). 

Efetivamente, além daquele traço inovador, a Constituição de 1911 representou o 

coroamento do liberalismo democrático português. Como afirma Canotilho, basta examinarmos o 

catálogo dos direitos fundamentais (art. 3º), “de claro sentido individualista, mas no qual se 

                                                           
134 Após a Revolução e depois das eleições realizadas em 28 de maio de 1911, foi constituída uma Assembleia 
Nacional Constituinte que tinha por competência única elaborar e apresentar uma Constituição. O seu regimento 
interno data de 7 de julho de 1911. A Assembleia Nacional Constituinte reuniu pela primeira vez em 19 de junho de 
1911. Entre as primeiras leis votadas estavam a da abolição da Monarquia e proclamação da República Democrática. 
A Primeira Constituição Republicana  foi aprovada na 56ª sessão em 21 de agosto de 1911, sendo a sua última sessão 
em 25 de agosto (Cf. Portugal. Assembleia Nacional constituinte de 1911). Disponível em: 
<http://debates.parlamento.pt/?pid=r1>. Acesso em: 20 ago. 2011. 
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garantem as mais importantes liberdades públicas dos cidadãos”. Garante-se a inviolabilidade de 

direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade.  

Como expressão do constitucionalismo democrático, alguns pontos importantes, 

consubstanciados no texto da Constituição de 1911, merecem destaque:  

1. Proibição da pena de morte. Tendo o Acto Adicional de 1892 abolido a pena de morte 
para crimes políticos (art. 16º), regime que foi alargado pela lei de 1 de Julho aos crimes civis, e 
tendo o Decreto de 16 de Março de 1911 estendido a mesma abolição aos crimes militares, a 
Constituição de 1911 limitou-se a consolidar as aquisições progressivas do nosso ordenamento 
jurídico e a prescrever que ‘Em nenhum caso poderá ser estabelecida a pena de morte (art. 3º/22). 

2 – Garantia de ‘habeas corpus’. Desconhecida pelos instrumentos constitucionais 
monárquicos e introduzida no texto republicano por influência da Constituição brasileira de 1891 
(art. 72º/22), a garantia de habeas corpus é um importante meio de defesa da liberdade dos 
cidadãos. Através de recurso sumário garante-se ao cidadão a possibilidade de reagir, mantendo ou 
recuperando a liberdade, ilegal ou abusivamente ameaçada pelo poder. 

3 – Consagração da liberdade de religião e culto, nas suas várias dimensões (art. 3º, n.ºs 
4-10). As constituições monárquicas haviam permanecido fiéis à fórmula de consagração de uma 
‘religião oficial’; o documento republicano extrai do princípio constitucional inovador da liberdade 
de consciência e de crença a ‘igualdade política e civil de todos os cultos’ (art. 3º/5). 

4 – Garantia dos direitos não apenas contra os abusos do poder executivo mas também 
contra o poder legislativo através do instituto do controlo judicial da constitucionalidade das leis 
(cfr. art. 63º) (CANOTILHO, 2003, p. 169-170). 

Assim, observando este item 4, verifica-se que o controle da constitucionalidade ficou a 

cargo do Poder Judiciário, consagrando o princípio da judicial review dos atos legislativos 

desconformes com a Constituição, que em seu art. 63º, assim dispunha:  

Art. 63º. O Poder Judicial, desde que, nos feitos submetidos a julgamento, qualquer das partes 
impugnar a validade da lei ou dos diplomas emanados do Poder Executivo ou das corporações com 
autoridade pública, que tiverem sido invocados, apreciará a sua legitimidade constitucional ou 
conformidade com a Constituição e princípios nela consagrados.135 

Acolhido o princípio da judicial review do direito norte-americano, adaptado a forma de 

Estado português, e levando-se em consideração as condições históricas que proporcionaram a 

primeira Constituição republicana portuguesa, observa-se que: 

a) ficaram excluídos da competência fiscalizadora os tribunais especiais, eis que a 
prerrogativa foi atribuída apenas aos ordinários, a saber, o Supremo Tribunal de Justiça e os 
tribunais de segunda e de primeira instância; 

b) os órgãos jurisdicionais não poderiam conhecer oficiosamente da inconstitucionalidade, 
pressupondo a apreciação a invocação pelas partes; 

c) não poderia a arguição constituir o objeto principal do feito, mas apenas surgir 
incidentalmente, como uma exceção, o que pressupunha a existência de um processo regular; 

                                                           
135 Cf. Constituição Política da República Portuguesa, 21 de agosto de 1911. Disponível 
em:<http://www.parlamento.pt/Parlamento/PublishingImages/constitucionalismo/Imagens_grandes/constituic1911_c
apa.jpg>. Acesso em: 20 ago. 2011. 
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d) os efeitos da declaração judicial de inconstitucionalidade teriam eficácia apenas no caso 
sub judice, inter partes; 

e) a inconstitucionalidade poderia surgir em face de inconformidade com os preceitos ou 
princípios consagrados na lei fundamental; 

f) os tribunais ordinários poderiam fiscalizar não só as leis propriamente ditas, emanadas 
do Legislativo [...], como também os diplomas expedidos pelo Poder Executivo e pelas autarquias 
locais (regulamentos) (TEIXEIRA, 1974, p. 22-23). 

Algumas dúvidas surgiram, no âmbito da doutrina, relacionadas ao texto do art. 63, já 

referido acima. A principal delas se referia a seguinte questão: Poderia ou não o Poder Judicial 

apreciar também a inconstitucionalidade formal?136 J. Maria Telo de Magalhães Collaço, em seu 

“Ensaio sobre inconstitucionalidade das leis no direito português”, após fazer a distinção entre 

validade e constitucionalidade propriamente dita, defendeu o ponto de vista favorável; enquanto 

Fézàs Vital, em “Jurisprudência Crítica”, indo à redação original do projeto, argumentava em 

contrário137. Na prática, não se sabe ao certo qual posição prevaleceu nos tribunais, haja vista a 

escassa jurisprudência produzida, não permitindo deduzir qual das correntes veio a 

predominar.138 

Em suma, entre 1911 e 1933, Portugal adota o modelo judicial difuso para o controle da 

constitucionalidade das leis, sendo mitigado na Constituição de 1933, quando se impôs limites à 

fiscalização judicial difusa. No item a seguir, buscará identificar esses limites. 

 

4.3.2  Constituição de 1933 e fiscalização da constitucionalidade: o Estado Novo 

A Constituição Política da República Portuguesa de 1933139 foi a Constituição que 

vigorou em Portugal entre 1933 e 1974, data em que o regime do Estado Novo foi deposto pela 

                                                           
136 Sobre o problema da inconstitucionalidade formal, confira o item 3.3.1 do presente trabalho. 
137 COLLAÇO, José Maria Telo de Magalhães, Ensaio sobre a inconstitucionalidade das leis no direito 
português. Coimbra, 1915; VITAL, Fézàs, Jurisprudência Crítica, Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, 
vol. VI (1920-21) apud TEIXEIRA, op. cit., p. 23. Acerca do problema da inconstitucionalidade (formal/material) na 
Constituição de 1911, Jorge Miranda observou que “embora houvesse corrente segundo a qual o art. 63 se restringia 
à inconstitucionalidade material, o certo é que para a corrente majoritária o âmbito do citado artigo era mais amplo. 
Apenas o exame do Poder Judicial ficava restrito à argüição de qualquer das partes no processo, pelo que o juiz não 
poderia examinar o vício do conteúdo se invocado apenas o de forma, e vice-versa”. E conclui: “Invocados, porém, 
vícios em mais de um aspecto, a apreciação teria início pelo formal.” (Cf. TEIXEIRA, op. cit., p. 23). 
138 Para J. Carlos Moreira, a posição mais acertada é aquela defendida por Fezas Vital, segundo a qual não caberia 
aos tribunais judiciais conhecer da inconstitucionalidade formal (Cf. MOREIRA, José Carlos, Fiscalização judicial 
da Constituição, Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, vol. XIX, 1948 apud TEIXEIRA, op. cit., p. 23). 
139 Documento fundador do Estado Novo em Portugal, o projeto foi elaborado por um grupo de professores de 
Direito convidados por António de Oliveira Salazar e por ele diretamente coordenado. O projeto foi objeto de 
apreciação pelo Conselho Político Nacional e publicado na imprensa para discussão pública. Aprovação e entrada em 
vigor: O texto final da Constituição foi publicado em suplemento ao Diário do Governo de 22 de fevereiro de 1933 e 
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Revolução de 25 de abril de 1974. Período da história constitucional portuguesa sob o domínio de 

um regime político-constitucional de contornos autoritários. Teve por base um projeto de António 

de Oliveira Salazar140 a partir do qual foi elaborado um texto que contou com a ajuda do 

Conselho Político Nacional, tendo sido submetido a plebiscito nacional a 19 de março de 1933. 

Termina o Estado Novo com o advento da “Revolução dos Cravos”, quando foi deposto o 

presidente Marcelo Caetano141.  

No tocante ao controle da constitucionalidade, a Constituição de 1933 mantém o modelo 

judicial, difuso ou desconcentrado, mas com restrições. Declara-se apenas que a 

“inconstitucionalidade material” pode ser objeto de controle pelos tribunais, e não apenas os 

tribunais ordinários como acontecia no quadro da Constituição de 1911, com exclusão da 

inconstitucionalidade “orgânica” e “formal” dos diplomas promulgados pelo presidente da 

República, ou de normas constantes de tratados ou outros atos internacionais, cuja fiscalização 

caberia à Assembleia Nacional, conforme disposto no art. 122º, depois 123º, após a revisão 

constitucional de 1971. 

Alguns fatos relevantes ocorreram antes da aprovação da Constituição de 1933, como a 

crise de 1926, merecedores de atenção, que pôs em discussão a Constituição de 1911.  Diante de 

alguns impasses, para garantir a ordem constitucional, a alternativa foi se buscar a via da revisão 

constitucional, mas sem nenhum êxito. Sobre esse momento relevante na história constitucional 

portuguesa, Jorge Miranda assim sintetiza: 

                                                                                                                                                                                            
objeto de plebiscito em 19 de março do mesmo ano. A Constituição entrou em vigor em 11 de abril de 1933, data da 
publicação no Diário do Governo da ata de apuramento final dos resultados do plebiscito. Cf. Constituição de 1933. 
Disponível em: <http://www.parlamento.pt/Parlamento/Documents/CRP-1933.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2011. 
140 Em “Salazar: biografia definitiva”, o autor apresenta Salazar como um “caso único entre os ‘grandes ditadores’ do 
século XX na medida em que o seu protagonismo público decorreu do seu mérito acadêmico. [...]. Tendo tido uma 
ascensão rápida na hierarquia da Universidade de Coimbra, um Salazar politicamente ambicioso foi obrigado a 
marcar passo até 1926, já que suas predileções políticas católicas não contavam com as boas graças da I República 
portuguesa. Nesse ano, o Exército derrubou o regime moribundo, procurando depois constituir uma equipe de 
especialistas civis destinada a ajudar a endireitar as finanças e a vida econômica portuguesa e a moldar novas 
instituições políticas. Salazar tirou pleno partido da nova situação. Em 1928, aos trinta e nove anos de idade, tornou-
se o ‘ditador das finanças’ do país, assumindo o Ministério das Finanças, no Terreiro do Paço; quatro anos depois, 
mudou-se para o Palácio de São Bento, ao ser nomeado presidente do Conselho de Ministros, cargo que haveria de 
ocupar durante os trinta e seis anos seguintes” (Cf. MENEZES, Filipe Ribeiro de, Salazar: biografia definitiva. São 
Paulo: Leya, 2011, p. 35).  
141 A 27 de setembro de 1968, Marcelo Caetano substitui Salazar, o segundo primeiro-ministro que Portugal conhecia 
desde julho de 1932. O dia 25 de abril de 1974 termina o Estado Novo. Na obra “Marcello Caetano – confidências no 
exílio”, Joaquim Veríssimo Serrão relata os anos de exílio de Marcelo Caetano no Brasil até seu falecimento em 26 
de outubro de 1980 (Cf. SERRÃO, Joaquim Veríssimo, Marcello Caetano – confidências no exílio. Lisboa: Verbo, 
1984. 
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A tentativa do Congresso da República de resolver a crise em que se debatia Portugal em 
1926 através da antecipação da revisão constitucional (sempre a revisão) foi frustrada pelo 
pronunciamento do general Gomes da Costa, líder da chamada revolta de Braga, que rapidamente 
recebeu a adesão das guarnições militares do Norte do país. Embora o comandante Cabeçadas não 
alcançasse êxito no movimento que liberou em Lisboa, o presidente da República, Antonio Maria 
da Silva, nomeou-o presidente do Ministério, renunciando em seguida, mantendo, assim, a 
legalidade formal do sistema português. O regime autoritário que então se formou iria legislar 
através de ‘Decretos com força de lei’ de Abril de 1933 (período da Ditadura Militar), até a entrada 
em vigor da Constituição de 1933 (desde 1932 Oliveira Salazar já exercia a funções de presidente 
do Conselho de Ministros) aprovada por um plebiscito que a validou por 580.379 a favor contra 
5.505 votos não e 427.686 abstenções, estas consideradas aprovação tácita, pois. Com a entrada em 
vigor da nova Constituição terminou a ‘ditadura’ (ou interregno Militar) e entrou em vigor o 
Estado Novo (1933-1974). 

Embora propriamente não rompa com a linguagem e com soluções encontradas em 
anteriores Constituições, a Constituição de 1933 deriva das leis da Ditadura Militar na significativa 
dos poderes do Executivo e na restrição às liberdades públicas; ‘a intervenção do Estado na 
sociedade e na economia, a ordem administrativa e, muito provavelmente, a sistematização do texto 
constitucional denunciam leitura da Constituição de Weimar; e a qualificação do Estado como 
Estado corporativo e a criação de uma Câmara Corporativa refletem a atenção prestada ao fascismo 
italiano... traço que se pretende mais original da Constituição... ao qual se ajuntam elementos 
finalísticos do integralismo lusitano....142 

 Conforme já salientado acima, a Constituição de 1933 manteve o princípio da judicial 

review, ora mais abrangente, ora mais restrito que o da Carta de 1911, dispondo em seu texto 

original: 

Art. 122º. Nos feitos submetidos a julgamento não podem os Tribunais aplicar leis, 
decretos ou quaisquer outros diplomas que infrinjam o disposto nesta Constituição ou ofendam os 
princípios nela consignados. 

§1º. A constitucionalidade da regra de direito, no que respeita à competência da entidade 
de que dimana ou à forma de elaboração, só poderá ser apreciada pela Assembleia Nacional e por 
sua iniciativa ou do Govêrno, determinando a mesma Assembleia os efeitos da 
inconstitucionalidade, sem ofensa porém das situações criadas pelos casos julgados. 

§2º. A excepção constante do parágrafo anterior abrange apenas os diplomas emanados 
dos órgãos da soberania.143  

 Essa redação foi alvo de críticas, vindo a sofrer sucessivas modificações, na busca de um 

aperfeiçoamento que dissipasse as dúvidas da doutrina e dos tribunais. A primeira alteração veio 

pela Lei n. 1.963, de 18 de dezembro de 1937, que, sintetizando em um único parágrafo os §§ 1º 

e 2º do art. 123 (originariamente 122, até a Lei n. 1.885, de 1935), fez a distinção entre 

inconstitucionalidade orgânica e inconstitucionalidade formal, resultando a tríplice divisão: 

material (também chamada substancial ou doutrinal), orgânica e formal. 

Art. 123º. (...). 

                                                           
142 MIRANDA, op. cit., t. I, p. 296 e 298, citando Manuel Braga da Cruz, “O Integralismo Lusitano e as origens do 
Salazarismo”. In: Análise Social, n. 70, 1982, p. 137 e segs. 
143 Cf. Texto da Constituição de 1933. Disponível em: <http://www.parlamento.pt/Parlamento/Documents/CRP-
1933.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2011.  
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Parágrafo único. A inconstitucionalidade orgânica ou formal da regra de Direito constante 
de diplomas promulgados pelo Presidente da República só poderá ser apreciada pela Assembléia 
Nacional e por sua iniciativa ou do Governo, determinando a mesma Assembléia os efeitos da 
inconstitucionalidade, sem ofensa, porém, das situações pelos casos julgados. 

 Por outro lado, merecem maior destaque, as inovações trazidas pela Lei n. 3, de 16 de 

agosto de 1971, não só pelo acréscimo efetuado do §1º no art. 123, deslocando o parágrafo único 

para o §2º, mas pela tentativa de explicitar o caput do referido artigo, salientando a competência 

de apreciação pelo Poder Judicial, vez que a redação anterior estava ensejando polêmicas. 

 Resultante dessa alteração legislativa, que teve a influência doutrinária de Marcelo 

Caetano144, encontra-se a redação definitiva, contida no art. 123 da Constituição, que dispõe: 

Art. 123º. Nos feitos submetidos a julgamento não podem os tribunais aplicar normas que 
infrinjam o disposto nesta Constituição ou ofendam os princípios nela consignados, cabendo-lhes, 
para o efeito, apreciar a existência da inconstitucionalidade, salvo se o seu conhecimento for da 
competência exclusiva da Assembléia Nacional, nos termos do §2º deste artigo. 

§1º A lei poderá concentrar em algum ou alguns tribunais a competência para a apreciação 
da inconstitucionalidade referida no corpo do artigo e conferir às decisões desses tribunais força 
obrigatória geral. 

§2º A inconstitucionalidade orgânica ou formal da regra de direito constante de diplomas 
promulgados pelo Presidente da República ou de normas constantes de tratados ou outros actos 
internacionais só poderá ser apreciada pela Assembleia Nacional ou por sua iniciativa ou do 
Governo, determinando a Assembleia os efeitos da inconstitucionalidade, sem ofensa, porém, das 
situações criadas pelos casos julgados.145 

 Fazendo um paralelo entre as Constituições republicanas de 1911 e 1933, no que tange ao 

controle da constitucionalidade, isto é, um confronto entre o art. 63 da Constituição de 1911 com 

o art. 123 e respectivos parágrafos da Constituição de 1933, destaca-se, na lição de Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, que:  

a) a Constituição de 1933 estendeu a competência fiscalizadora aos tribunais especiais, 
investidos igualmente como órgãos da soberania (art. 71); 

b) os tribunais passaram a ter competência ‘ex officio’, independentemente de provocação das 
partes; 

                                                           
144 Marcelo José das Neves Alves Caetano (Lisboa, 17 de agosto de 1906 – Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1980). 
Jurisconsulto, professor de Direito e político português. Sucessor de Salazar. Foi o último Presidente do Conselho do 
Estado Novo (27 de setembro de 1968 até ser deposto pela Revolução de 25 de Abril de 1974). Marcelo Caetano 
“ficou conhecido por ser dos raros membros do Governo de Salazar a favor de uma maior liberdade de expressão e 
pela introdução de ligeiras mudanças, sob uma política de abertura, após a saída de Salazar” (Cf. Marcelo Caetano. 
Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcelo_Caetano>). Escreveu inúmeras obras, dentre as quais, 
destaque-se: “A Constituição de 1933. Estudo de Direito Político”, Coimbra, 1956; “Manual de Ciência Política e 
Direito Constitucional”, 5. ed., Lisboa, 1967; “História Breve das Constituições Portuguesas”, Verbo, 1968 e 
“Direito Constitucional”, Rio de Janeiro: Forense, 1977.   
145 Texto da Lei n. 3, de 16 de agosto de 1971. Disponível em: 
<http://dre.pt/pdf1sdip/1971/08/19201/00010007.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2011. 



130 
 

c) o Poder Legislativo, ainda erigido um guardião da Constituição, passou a ser o único órgão 
competente para apreciar a inconstitucionalidade formal e a inconstitucionalidade orgânica dos 
diplomas promulgados pelo Presidente da República; 

d) estabelecida ficou, por força da Lei n. 3, de 1971, a possibilidade da lei ordinária concentrar 
em algum ou alguns tribunais a competência para a apreciação da inconstitucionalidade, ressalvada 
a hipótese da competência exclusiva da Assembléia Legislativa (princípio que já teve consagração 
na nova Lei Orgânica do Ultramar – n. 5, de 23.06.1972, [...]); 

e) validade ‘erga omnes’ quando a decisão partir desse ou desses tribunais referidos na letra 
anterior (TEIXEIRA, 1974, p. 23). 

 Assim, pode-se afirmar que o artigo 122º (depois 123º) da Constituição de 1933 

confirmaria o princípio da judicial review (salvo quanto à fiscalização no ultramar entre 1933 e 

1974, concentrada no Conselho Ultramarino, como veremos infra). Na opinião de Jorge Miranda, 

as modificações sofridas no sistema de controle difuso em Portugal trouxeram sinais positivo e 

negativo.  

Os tribunais – agora todos os tribunais, e não apenas os tribunais, e não apenas os tribunais 
ordinários – adquiriram a possibilidade de, oficiosamente, sem necessidade de argüição por 
qualquer das partes, indagarem da constitucionalidade das normas que tivessem de aplicar aos 
casos concretos. Deixaram, contudo, de conhecer da inconstitucionalidade orgânica e formal dos 
diplomas promulgados – cujo conhecimento ficou reservado à Assembléia Nacional – afectando-se 
assim, a distribuição de competências entre os órgãos e, reflexamente, os direitos dos cidadãos 
(MIRANDA, 2008, p. 140). 

Por último, a experiência de fiscalização judicial difusa em Portugal não quer dizer, que, 

“pela sua prática e pelos seus frutos, pudesse aproximar-se do sistema vivido nos Estados Unidos. 

Muito longe disso”(MIRANDA, 2008, p. 141). Com o problema da legislação das províncias 

ultramarinas, o sistema da fiscalização das leis em Portugal tem demonstrado seus traços 

característicos e sua complexidade. 

 

4.3.3  Controle da constitucionalidade no ultramar português: Lei Orgânica do Ultramar de 

1972 

 Um traço de destaque no controle da constitucionalidade em Portugal está vinculado às 

terras ultramarinas portuguesas146, que são regidas por uma legislação peculiar, atendendo às 

características próprias do meio, à sua situação geográfica e às condições do seu 

                                                           
146 Nos termos no art. 1º da Constituição Política da República Portuguesa, o território luso compreende: a) na 
Europa, o continente e os arquipélagos de Madeira e Açores; b) na África Ocidental, arquipélago do Cabo Verde, 
Guiné, São Tomé e Príncipe e suas dependências, São João Baptista de Ajuda, Cabinda e Angola; c) na África 
Oriental, Moçambique; d) na Ásia, Estado da Índia e Macau e respectivas dependências. 
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desenvolvimento. Por isso, a fiscalização da constitucionalidade nessas províncias teria que 

merecer a atenção especial do legislador.  

 Nesse sentido, a Lei Orgânica do Ultramar n. 5/72 com fundamento no §1º do art. 123 da 

Constituição (introduzido pela Lei n. 3, de 1971), dispõe em sua base LXVI: 

1. A apreciação das questões de inconstitucionalidade dos diplomas aplicados exclusivamente ao 
ultramar, cujo conhecimento não esteja reservado à Assembléia Nacional, nos termos do §2º do art. 
123º da Constituição, e que hajam sido suscitadas, oficiosamente ou pelas partes, nos tribunais das 
províncias ultramarinas, pertence ao Conselho Ultramarino. 

2. Reconhecida a viabilidade da argüição pelo tribunal a quo, o incidente da inconstitucionalidade 
sobe, em separado, ao Conselho Ultramarino, para julgamento. 

3. As decisões do Conselho Ultramarino que declarem a inconstitucionalidade de qualquer norma 
têm força obrigatória geral, vigorando a partir da data da respectiva publicação. 

4. A publicação das decisões do Conselho Ultramarino em matéria de contencioso da 
constitucionalidade far-se-á nas folhas oficiais onde houverem sido publicados os diplomas a que 
respeitam.147 

 Jorge Miranda e Rui Machete sintetizam a fiscalização da constitucionalidade 

relativamente no Ultramar e os órgãos de fiscalização, nos “Sumários de Direito Constitucional”, 

assim:  

A Fiscalização relativamente no Ultramar – Complexidade do sistema de fiscalização da 
constitucionalidade nas províncias ultramarinas: a) pela atribuição de poderes de garantia a órgãos 
a acrescentar aos órgãos com competência na Metrópole e no espaço nacional; b) pela concentração 
de competência jurisdicional, no Conselho Ultramarino. 

Órgãos de fiscalização: 1. O Governo, através do Ministro do Ultramar, o qual pode anular, no 
todo ou em parte, os diplomas legislativos das províncias ultramarinas ofensivos das normas 
constitucionais (base XIV, n. 2, da Lei Orgânica do Ultramar, em execução do art. 136, ‘b’, da 
Constituição) – 2. O Governador de província ultramarina, enquanto recusa e não manda publicar 
diploma votado pela assembléia legislativa provincial (base XXXVIII) – 3. O Conselho 
Ultramarino, no caso de, após nova deliberação na assembléia legislativa, esta confirmar o diploma 
(de iniciativas de vogais) e de a discordância do Governador se fundar em inconstitucionalidade: 
nesta hipótese o diploma é enviado Ministro do Ultramar para ser submetido ao Conselho 
Ultramarino (base XXXVIII, n. 3, da Lei Orgânica) – 4. A assembléia legislativa de cada província, 
à qual compete, à semelhança da Assembléia Nacional, vigiar pelo cumprimento da Constituição, 
podendo promover a apreciação pelo Conselho Ultramarino da inconstitucionalidade de quaisquer 
normas provenientes dos órgãos da província (base XXXVI, n. 2, da Lei Orgânica).148 

Com a vigência da nova Lei Orgânica do Ultramar, abriu a possibilidade da fiscalização 

concentrada, atribuída ao Conselho Ultramarino para a apreciação da inconstitucionalidade 

(ressalvada a competência da Assembleia Nacional, nos termos da Constituição). No Ultramar 

                                                           
147 Cf. Lei Orgânica do Ultramar n. 5, de 23.06.1972. Disponível em: <http://www.legislacao.org/primeira-serie/lei-
n-o-5-72-base-provincias-provincia-ultramarinas-31498>. Acesso: 22 ago. 2011. 
148 Cf. MIRANDA, Jorge e MACHETE, Rui, Direito Constitucional – Sumários. Lisboa: AAFDL, 1972 apud 
TEIXEIRA, op. cit., p. 25.  
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cria-se, na prática, um “tribunal de constitucionalidade” (embora com competência limitada), de 

que ainda não dispunha a Metrópole. 

Desse modo, é de frisar-se que o sistema de controle da constitucionalidade adotado na 

Constituição portuguesa de 1933 apresentou características distintas em relação à Metrópole e ao 

Ultramar, vigorando neste um sistema especial, por meio de um órgão central e órgãos locais, em 

razão da estrutura regional do Estado português. 

O sistema constitucional luso optou por um modelo misto, em evidente preponderância da 

fiscalização da constitucionalidade pelo Poder Legislativo, mesmo atribuindo parte dessa tarefa 

ao Poder Judiciário. 

 Nesse particular, mesmo reconhecendo pontos positivos, Jorge Miranda fez severas 

críticas ao sistema de controle, ao anotar a depreciação da fiscalização pelos tribunais. Pois, a 

atribuição ao Parlamento enfraquece o princípio da fiscalização jurisdicional e, reflexamente, 

chegando mesmo a prejudicar os direitos fundamentais (MIRANDA, 2008, p, 140). 

 Sem embargo, essas restrições não impediram a busca do aprimoramento do sistema de 

controle da constitucionalidade, no âmbito doutrinário149 e legislativo. Neste, tome-se como 

exemplo a lei n. 3, de 1971, que objetivou não só dirimir as interpretações divergentes da 

doutrina e da jurisprudência, como também ampliar a forma vinculadora do Judiciário, 

possibilitando a concentração em um ou mais tribunais da competência para apreciar a 

constitucionalidade, com validade “erga omnes”, embora mantida a competência do Legislativo 

no controle da constitucionalidade formal e orgânica dos diplomas promulgados pelo Chefe de 

Estado. 

 Também como exemplo marcante das modificações legislativas, tivemos as alterações 

profundas em relação ao Ultramar, face à promulgação da nova Lei Orgânica do Ultramar que 

introduziu as modificações já anotadas retro, com fundamento na nova redação do art. 123 da 

Constituição, dada pela Lei n. 3, de 1971, igualmente já referida. 

                                                           
149 Jorge Miranda escreve em 1968 seu “Contributo para uma teoria da inconstitucionalidade”. Há registros de vários 
projetos, tentativas e ensaios de fiscalização concentrada num supremo tribunal ou num órgão à margem dos 
tribunais judiciais. Em 1972, nos informa Jorge Miranda, que em livro de José de Magalhães Godinho, foi 
preconizada a criação de um Tribunal de Garantias Constitucionais. Também, no I Congresso Nacional dos 
Advogados pronunciou-se por um tribunal constitucional (“Fiscalização jurídica da Constitucionalidade das leis”, 
revista da Ordem dos Advogados, Lisboa: Macaísta Malheiros, 1971). (Cf. MIRANDA, op. cit., p. 141 e 143). Mas a 
ideia da criação de um tribunal constitucional só veio a se concretizar, na vigência da Constituição de 1976, a partir 
da revisão de 1982.  
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 Sintetizando, em Portugal, o sistema de controle da constitucionalidade na Constituição 

de 1933 se caracterizou não só pelo modelo misto adotado, com a fiscalização ora por órgãos 

jurisdicionais (comum – tribunais; especial – Conselho Ultramarino), ora por órgão político 

(comum – Assembleia Nacional), mas também pela ausência de uma jurisprudência inovadora - 

talvez, por falta de uma ação especial de declaração de inconstitucionalidade -, e ainda pela 

duplicidade causada pela apontada diversidade entre a Metrópole e o Ultramar (TEIXEIRA, 

1974, p. 27). 

 Com a aprovação e a promulgação da Constituição da República Portuguesa, em 2 de 

abril de 1976, entrada em vigor em 25 desse mês, consagra-se a revolução social desencadeada 

pelos militares organizados em Movimento das Forças Armadas no dia 25 de abril de 1974 

(CAETANO, 1977). A partir daí, Portugal passa a viver um novo momento histórico. 
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5  CONTROLE HÍBRIDO DE CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL E EM 
PORTUGAL NAS ATUAIS CONSTITUIÇÕES 

 

5.1  Introdução 

Da análise exposta no Capítulo anterior, percebe-se claramente que o Brasil inicialmente 

adotou o modelo norte-americano de controle de constitucionalidade (controle judicial difuso), 

vindo paulatinamente se transformando em um modelo híbrido e peculiar, com a adoção do 

controle concentrado. 

Em linhas gerais, o mesmo processo tem ocorrido em Portugal, em tempos e formas 

diferentes, em razão das particularidades dos acontecimentos históricas. Inicialmente com a 

Constituição de 1911 e a implantação da forma republicana de governo, adotou-se o princípio da 

judicial review de matriz norte-americana. A Constituição de 1933 manteve o modelo judicial, 

difuso ou desconcentrado, mas com restrições. Uma destas restrições se referia a declaração 

apenas da “inconstitucionalidade material” por parte dos tribunais. As inconstitucionalidades 

“orgânica” e “formal” caberiam à Assembleia Nacional. Com o advento da Constituição de 1976 

e a revisão de 1982, Portugal adota controle híbrido de fiscalização das leis, o qual apresenta 

algumas peculiaridades, que se diferencia do atual controle híbrido brasileiro.  

O estudo comparado dessas duas Constituições, a CRP/76 e a CF/88, que têm se 

influenciado mutuamente, traz aspectos gerais interessantes. Por exemplo: a restauração da 

Democracia em seus países; a maneira detalhada dos mais diversos assuntos relacionados ao 

Estado e à sociedade, além de capítulos dedicados à estrutura político-administrativa e aos 

direitos e garantias individuais. Seguindo o texto da Constituição Portuguesa de 1976, a 

Constituição Brasileira de 1988 reservou seus primeiros artigos aos direitos e garantias 

fundamentais para, só depois, cuidar da organização do Poder. 

Ao analisarem o texto português de 1976, Gomes Canotilho e Vital Moreira assinalam 

que a Constituição Brasileira “não difere muito dos demais documentos contemporâneos”. Elas, a 

Constituição Portuguesa de 1976 e a Brasileira de 1988, alargam a matéria constitucional, 
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chegando a incorporar direitos fundamentais de caráter econômico, social e cultural, além de 

preocupar-se com a organização econômica da sociedade.150  

No tocante ao Controle de Constitucionalidade, pode-se dizer que as duas Constituições 

inovam-se, cada uma a seu modo, adotando o controle híbrido de constitucionalidade. A atual Lei 

Maior lusitana, principalmente com a revisão de 1982, aperfeiçoou, consideravelmente, o seu 

sistema de fiscalização de constitucionalidade, mantendo o controle judicial difuso (concreto) e o 

controle concentrado (abstrato), este último controle entregue a um Tribunal Constitucional, não 

mais a uma Comissão (jurisdicional) e a um Conselho (político). 

O presente Capítulo busca apresentar os dois sistemas de controle de constitucionalidade, 

Brasil e Portugal, como dois exemplos de superação da dicotomia entre o tradicional modelo 

difuso norte-americana e o concentrado de matriz europeia-kelseniana. Comparar o controle 

híbrido nesses dois países, perquirindo sobre quais as semelhanças e diferenças existentes entre 

eles? Como esses dois sistemas estão estruturados no Brasil e Portugal? Quais as críticas que são 

feitas ao sistema português e ao sistema brasileiro? 

Para tanto, estrutura-se o capítulo da seguinte forma: primeiro, expõe a legislação 

portuguesa pertinente, fazendo referências à jurisprudência do Tribunal Constitucional Português 

(TCP) e à doutrina lusa; depois analisa a correspondente legislação brasileira sobre o controle da 

constitucionalidade, acompanhada de alguns casos na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal (STF), e aspectos doutrinários. Para verificar as semelhanças e diferenças entre esses dois 

sistemas de controle, buscaremos em algumas decisões do TCP e do STF, como por exemplo, os 

casos julgados de inconstitucionalidade por Omissão e a orientação jurisprudencial, os efeitos das 

decisões no controle de constitucionalidade, os limites e influência das decisões das Cortes 

constitucionais sobre as relações políticas entre os órgãos de soberania do Estado.   

Por último, procura-se apontar as principais críticas dirigidas à Justiça Constitucional 

nesses dois países e consequentemente ao sistema de controle. Em Portugal, questiona-se o 

processo de designação dos juízes do Tribunal Constitucional, critica-se a postura da Corte diante 

de certos direitos sociais, como ficou evidenciado nos Acórdãos 396/2011 e 353/2012. No Brasil, 

a polêmica gira em torno do ativismo judicial, da normatividade das decisões do STF e da sua 

                                                           
150 Cf. CANOTILHO, J.J. Gomes e MOREIRA, Vital, Fundamentos da Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 
191, p. 36 e ss; DANTAS, Ivo, O Valor da Constituição. Do controle de constitucionalidade como garantia da 
supralegalidade constitucional. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 105 e ss. 
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hipotética transformação num Tribunal Constitucional típico151, sem alterar substancialmente o 

controle híbrido.   

 

5.2  Fiscalização da constitucionalidade na Constituição Portuguesa de 1976 a 1982  

O então Deputado Jorge Miranda na reunião plenária da Assembleia Nacional 

Constituinte de Portugal, em 16 de dezembro de 1975, fazia em seu pronunciamento a defesa da 

criação, na Constituição que se elaborava, de um Tribunal Constitucional, encarregado da 

fiscalização ou controle da constitucionalidade das leis, apresentando o seguinte argumento: 

Se um órgão político, um órgão que julgasse segundo critérios de conveniência e de oportunidade, 
e certamente sem a devida formação jurídica – como é o caso do Conselho da Revolução ou 
semelhante -, viesse a decidir se uma lei era constitucional ou inconstitucional, amanhã correríamos 
o grave perigo de direitos fundamentais serem gravemente transgredido por leis ordinárias, muitas 
delas, feitas pelo próprio Conselho da Revolução, que é também órgão legislativo.152 

Apesar do esforço de alguns constituintes, o Tribunal Constitucional não foi estabelecido 

na Constituição aprovada e promulgada em 2 de abril de 1976, entrada em vigor no dia 25 abril 

de 1976, data em que se comemorava o 2º aniversário da Revolução de 25 de abril de 1974. A 

Constituição da República Portuguesa de 1976 (CRP) foi redigida pela Assembleia Constituinte, 

eleita na sequência das primeiras eleições gerais livres no país em 25 de abril de 1975, 1º 

aniversário da Revolução dos Cravos153. Os seus deputados deram os trabalhos por concluídos 

em 2 de abril de 1976, tendo, a Constituição, entrado em vigor em 25 de abril de 1976.  

Uma Constituição que apresenta inúmeros dispositivos relacionados com a rigidez 

constitucional. Estabelece expressamente uma diferenciação entre “lei ordinária” e “lei 

constitucional”, ao determinar em seu art. 119º, n. 1, a, publicação da “lei constitucional” no 

“Diário da República”; no art. 166º, n. 1, prevê a forma de lei constitucional para os atos 

previstos no art. 161º, a; do art. 284º ao 289º prescreve, entre outras coisas, a competência, o 

quorum e o tempo para a revisão do texto constitucional, quando se exige a maioria de dois terços 

dos Deputados no exercício de suas funções, para que promova as alterações da Constituição (art. 

                                                           
151 Sobre o tema, confira RAMOS, Elival da Silva e BLANCO DE MORAIS, Carlos (coords.). Perspectivas de 
Reforma da Justiça Constitucional em Portugal e no Brasil. Coimbra: Almedina, 2012. 
152 Cf. MIRANDA, Jorge, Constituição e democracia. Lisboa: Petrony, 1976 apud FIUZA, Ricardo Arnaldo 
Malheiros. Direito Constitucional Comparado. 4. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 105. 
153 A Revolução dos Cravos foi um período da história de Portugal, perpetrado por um golpe de Estado militar 
ocorrido a 25 de abril de 1974 que depôs o regime ditatorial Estado Novo, vigente desde 1933 e iniciou um processo 
que viria a terminar com a implantação de um regime democrático com a entrada em vigor de uma nova Constituição 
a 25 de abril de 1976. 
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286º, ns.1 e 2). O procedimento de formação das leis de revisão é mais exigente do que o 

procedimento legislativo ordinário. 

 Cumpre mencionar que essa Constituição impõe limites materiais (art. 288º), temporais 

(art. 284º, n. 1 e 2) e circunstanciais (art. 289º) no processo de revisão. Em relação às limitações 

materiais, significa dizer que há uma parte da Constituição que, mais do que rígida, está 

definitivamente petrificada, isto é, não é passível de sofrer modificações pelo poder constituído. 

Além do mais, a Constituição portuguesa está protegida (contra a legislação ordinária154) 

pelo sistema de fiscalização da constitucionalidade, sobretudo, depois da revisão de 1982, com a 

criação do Tribunal Constitucional, configurado como um verdadeiro órgão jurisdicional, em 

substituição ao Conselho da Revolução e a Comissão Constitucional.  

 No tocante à fiscalização das leis, a CRP de 1976 pode ser inserida na linha de 

descontinuidade do direito constitucional português. Ao demonstrar os períodos de evolução da 

fiscalização da constitucionalidade em Portugal, Jorge Miranda apresenta, entre 1974 e 1976, 

uma fase na qual se dá um duplo confronto:   

Depois da revolução de 1974 dá-se um duplo confronto – entre a fiscalização jurisdicional 
e a fiscalização política e entre a fiscalização difusa e a fiscalização concentrada. Dele haveria de 
emergir o sistema de garantia da constitucionalidade do texto inicial da Constituição. 

No Direito constitucional intercalar, existiram, [...], fiscalização jurisdicional (nos termos 
descritos) e fiscalização política (a cargo da Junta de Salvação Nacional, do Presidente da 
República e, sobretudo, do Conselho de Estado ou do Conselho da Revolução, este criado pela Lei 
n. 5/75, de 14 de Março, em substituição da Junta e do Conselho de Estado). A Junta vigiava “pelo 
cumprimento do Programa do Movimento das Forças Armadas e das leis constitucionais” (art. 10º, 
n. 1, da Lei n. 3/74, de 14 de Maio). O Conselho de Estado – como sucessor, nesse aspecto, da 
Assembleia Nacional – podia declarar com força obrigatória geral a inconstitucionalidade de 
quaisquer normas (art. 13º, nº 1, 3º) . 

A 1ª Plataforma de Acordo Constitucional, de 13 de Abril de 1975, reduzia drasticamente 
a fiscalização jurisdicional, numa linha de acumulação do poder no Conselho da Revolução, de 
esvaziamento da função normativa da Constituição e de desconfiança perante a magistratura 
judicial. Ao Conselho passaria, por regra, a competir apreciar a inconstitucionalidade das leis e de 
outros diplomas legislativos e aos tribunais apenas era deixado o poder de conhecer da 
inconstitucionalidade formal [3.2, b)] (MIRANDA, 2008, p. 143). 

 Ao longo do processo constituinte, várias propostas pretendiam a criação de um Tribunal 

Constitucional155; um modelo de controle judicial híbrido, sem a presença de um órgão 

                                                           
154 A Constituição portuguesa de 1976 prevê em seu art. 119º, entre outros atos, a publicidade no jornal oficial, as 
leis constitucionais e as leis, os decretos-leis e os decretos legislativos regionais. 
155 Acerca do tema, nos informa Jorge Miranda que: “A despeito disso, porém, foi preconizada, nesse ano de 1975, 
em dois livros a criação de um tribunal constitucional (1) [JORGE MIRANDA, Um projecto de Constituição, cit. 
(arts. 291º e segs. e 341º e segs.), e FRANCISCO LUCAS PIRES, Uma Constituição para Portugal, Coimbra, 1975, 
págs. 91, 92, 108, 123 e segs. e 137 e segs.] e os projectos de Constituição levados à Assembleia Constituinte pelo 
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eminentemente político. Entretanto, essa proposta só foi ser aceita na primeira revisão 

constitucional de 1982. A proposta aprovada no texto original da Constituição de 1976 resultou 

em um modelo misto: órgão político (o Conselho da Revolução) e órgão jurisdicional (Comissão 

Constitucional), com poderes para dirimir as controvérsias constitucionais, que por ventura 

surgissem. 

 A Comissão Constitucional funcionava como órgão auxiliar do Conselho da Revolução, 

especificamente dirigido para o controle de constitucionalidade. Competia à Comissão, emitir 

parecer no âmbito da fiscalização preventiva, da fiscalização abstrata sucessiva e da fiscalização 

da inconstitucionalidade por omissão. Ao mesmo tempo, a Comissão atuava como órgão 

jurisdicional supremo em matéria de fiscalização judicial da constitucionalidade, cabendo-lhe 

decidir em última instância, sob a forma de acórdão, dos recursos interpostos das decisões dos 

tribunais que recusassem a aplicação de normas com fundamento em inconstitucionalidade e, 

bem assim, das decisões dos tribunais que aplicassem normas anteriormente julgadas 

inconstitucionais pela Comissão.156 

                                                                                                                                                                                            
Centro Democrático Social, pelo Partido Popular Democrático e pelo Partido Socialista ainda tentaram tornar o mais 
presente possível, no espaço não preenchido pelo Conselho da Revolução, a componente jurisdicional. 
 Assim, no projecto do Centro Democrático Social (cuja parte IV era dedicada à ‘defesa e revisão da 
Constituição’) chegava-se a prever um tribunal constitucional (arts. 133º e segs.). No projecto do Partido Popular 
Democrático pretendia-se extrair do sistema de fiscalização pelos tribunais judiciais o máximo de compressão dos 
poderes do Conselho da Revolução (art. 1º das disposições finais e transitórias). E, se bem que menos ambicioso no 
tocante à articulação entre os tribunais e o Conselho da Revolução, no projecto do Partido Socialista instituía-se um 
Conselho de Defesa das Liberdades e de Garantia Constitucional (arts. 69º e 70º), que poderia ter sido o primeiro 
órgão específico dirigido à fiscalização preventiva da constitucionalidade no Direito português. 

A Assembleia Constituinte não viria a votar nenhum articulado sobre garantias da Constituição antes dos 
acontecimentos de 25 de Novembro de 1975. 
 Do texto da 5º Comissão (sobre organização do poder político) constava apenas como elemento de interesse, 
na linha do projecto do Partido Socialista, um Conselho Consultivo Constitucional, que seria ouvido pelo Presidente 
da República ‘especialmente quanto ao respeito e garantia dos direitos e liberdades fundamentais, à defesa da 
legalidade democrática e à interpretação da Constituição em face do processo revolucionário’ (art. 27º do texto da 5º 
Comissão). 
 O único debate – e curto e inconclusivo – ocorreria aquando da discussão na generalidade do texto da 6ª 
Comissão (sobre tribunais e que, aliás, não considerava a problemática da fiscalização). E nele se patenteariam 
orientações divergentes quanto à fiscalização jurisdicional, havendo então quem se pronunciasse a favor da criação 
de um tribunal constitucional desde já, e quem defendesse a fiscalização difusa (2). [No primeiro sentido, Deputado 
Jorge Miranda; no segundo, Deputados José Luis Nunes e Barbosa de melo. Diário, n. 96, de 17 de Dezembro de 
1975, págs. 3099, 3100 e 3104 e segs.].” (Cf. MIRANDA, op. cit. t. VI, p. 144 e 145). 
156 “Esta ‘dupla natureza’ (órgão de consulta / órgão jurisdicional) criou grandes dificuldades à doutrina no que 
respeita à caracterização exacta da Comissão Constitucional. Enquanto uns entendiam que a Comissão, no domínio 
da fiscalização concreta, se configurava como um verdadeiro tribunal, outros hesitavam em atribuir-lhe esse 
qualificativo. Existem, no entanto, dois pontos em que todos — ou quase todos — estão de acordo: a Comissão não 
era um verdadeiro e próprio tribunal constitucional, mas foi criada como prefiguração de um tribunal constitucional. 

A Comissão Constitucional era integrada por um membro do Conselho da Revolução, que presidia com 
direito a voto de qualidade, e oito vogais, dos quais quatro juízes de direito designados pelo Conselho Superior da 
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Ao fazer severas críticas a esse sistema de fiscalização adotado em 1976, reconhece Jorge 

Miranda (2008, p.147) que se tratava:  

[...] de um sistema bastante ambicioso, por pretender cobrir todas ou quase todas as modalidades 
possíveis de controlo; e um sistema misto, por compreender os tribunais, o Conselho da Revolução 
e, entre aqueles e este, a Comissão Constitucional. E a subsistência da fiscalização judicial era uma 
homenagem ao princípio arraigado desde 1911 e uma afirmação do carácter jurídico da garantia, a 
presença do Conselho da Revolução uma manifestação ou reminiscência do elemento 
revolucionário e a criação da Comissão. 

Também se sabe que a fiscalização de constitucionalidade por ação ou por omissão de 
normas jurídicas foi declarada limite material de revisão [art. 290º, alínea m) hoje 288º, alínea l)].  

Esse sistema misto de fiscalização, adotado no texto original da Constituição, na opinião 

de Canotilho (2003, p. 915), apresentou alguns traços originais que merecem destaque:  

(1) criação de dois novos tipos de fiscalização: a fiscalização preventiva abstracta de actos 
legislativos ou equiparados e a fiscalização da inconstitucionalidade por omissão; (2) a criação da 
Comissão Constitucional como órgão de controlo, de composição e funções híbridas (órgão 
consultivo do Conselho da Revolução e instância de recurso para apreciação das questões de 
inconstitucionalidade suscitadas perante os tribunais). 

Esse sistema inicial de fiscalização no texto da Constituição de 1976 foi alterado com a 

revisão de 1982, quando se instituiu um Tribunal Constitucional para exercer a função 

jurisdicional da fiscalização da constitucionalidade das normas, tanto no processo de controle 

abstrato como no processo de fiscalização concreta.   

O Tribunal Constitucional é um tribunal tal como os demais tribunais previstos na 

Constituição. Mas, como órgão constitucional, o Tribunal tem uma posição e uma intervenção 

específicas no sistema constitucional do poder político: declara a inconstitucionalidade das 

normas jurídicas, nomeadamente, das legislativas, o que implica a sua cessação de vigência; 

competências quanto ao Presidente da República e quanto aos referendos nacionais e locais, e em 

matéria de partidos políticos, de titulares de cargos políticos e de eleições. É um órgão de 

soberania. 

 

                                                                                                                                                                                            
Magistratura e pelo Supremo Tribunal de Justiça, e quatro ‘cidadãos de reconhecido mérito’ nomeados pelo 
Presidente da República, pela Assembleia da República e pelo Conselho da Revolução. O mandato dos vogais era de 
quatro anos.” (Cf. Breve história do Tribunal Constitucional. Comissão Constitucional). Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/tribunal-historia.html>. Acesso em: 30 ago. 2011. 
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5.2.1  Fiscalização das leis no sistema português com a revisão constitucional de 1982: 

criação do Tribunal Constitucional157 e Lei n. 28/82 

 Com a revisão de 1982 ficou praticamente definido, mesmo com algumas reformas, o 

atual sistema de fiscalização de constitucionalidade, caracterizado por Canotilho como um 

sistema misto complexo. Misto porque une elementos do controle concentrado com elementos do 

controle difuso. Complexo, por um lado, ao criar um Tribunal Constitucional, configurado como 

verdadeiro órgão jurisdicional, com competências principais para cuidar, como um “órgão de 

controlo, a título principal, das questões de constitucionalidade (e de alguns casos de 

ilegalidade), que lhe sejam apresentadas por certas entidades individualizadas na Constituição 

(art. 281º)”, e de outro lado, como “órgão jurisdicional para, em via de recurso, apreciar as 

questões de inconstitucionalidade decididas, a título incidental, pelos tribunais nos feitos 

submetidos a julgamento” (CANOTILHO, 2003, p. 916), a fiscalização concreta da 

constitucionalidade (art. 280º). 

 Na lição de Marcelo Rebelo de Souza e José de Melo Alexandrino, o sistema português de 

fiscalização da constitucionalidade é, desde 1982, integralmente jurisdicional, misto (difuso e 

concentrado).  

... difuso (na linha norte-americana, importada em 1911, via Constituição brasileira de 1891) e [...] 
concentrado (na linha kelseniana austríaca ou europeia-continental). Cabe ao Tribunal 
Constitucional o exclusivo da fiscalização abstracta repressiva ou sucessiva, a suprema decisão, em 
recurso sobre a fiscalização concreta (também repressiva ou sucessiva) e ainda a muito específica 
fiscalização abstracta preventiva. Em geral, o sistema tem provado melhor do que muitos 
esperavam (ou temiam) em 1982.158 

 No tocante aos elementos do controle difuso, concreto, pode-se constatar que a 

competência para fiscalizar a constitucionalidade das normas continua a ser reconhecida a todos 

                                                           
157 O Tribunal Constitucional é composto por treze juízes, sendo dez designados pela Assembleia da república e três 
cooptados por estes. Seis de entre os juízes designados pela Assembleia da República ou cooptados são 
obrigatoriamente escolhidos de entre juízes dos restantes tribunais e os demais de entre juristas. O mandato dos 
juízes do Tribunal Constitucional tem a duração de nove anos e não é renovável (CRP, art. 222º, 1, 2 e 3). O início 
das atividades se deu em abril de 1983. Integravam a Corte Constitucional portuguesa, em sua primeira composição, 
os juízes-conselheiros Armando Marques Guedes (Presidente), José Magalhães Godinho (Vice-Presidente), Antero 
Monteiro Diniz, Joaquim Costa Aroso, Jorge Campinos, José Manuel Cardoso da Costa, Luís Nunes de Almeida, 
Messias Bento, Raul Mateus e Vital Moreira (eleitos pela Assembleia da República) e os conselheiros José Martins 
da Fonseca, Mário Augusto Afonso e Mário de Brito (cooptados). Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/tribunal-historia.html>. Acesso em: 30 ago. 2011. 
158 Cf. SOUZA, Marcelo Rebelo e ALEXANDRINO, José de Melo, Constituição da República Portuguesa 
Comentada. Lisboa: Lex, 2000. Ainda sobre o sistema de controle de constitucionalidade na CRP, de forma 
aprofundada, confira Carlos Blanco de Morais, em Justiça Constitucional. O contencioso constitucional 
português entre o modelo misto e a tentação do sistema de reenvio. Coimbra: Coimbra Editora, 2005, t. II. 
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os tribunais (judiciais, administrativos, fiscais, militares), conforme disposto no artigo 204º da 

CRP: “Nos feitos submetidos a julgamento não podem os tribunais aplicar normas que infrinjam 

o disposto na Constituição ou os princípios nela consignados”.  

 A questão da inconstitucionalidade das normas aplicáveis ao caso concreto, submetido à 

decisão judicial, pode ser levantada quer “por impugnação das partes, quer ex officio pelo juiz ou 

pelo ministério público”, a depender da hipótese. Conforme salienta Canotilho, uma das 

originalidades do sistema de controle difuso português está na não consagração de um sistema de 

mero incidente de inconstitucionalidade, porque os tribunais têm acesso direto à Constituição, 

“com competência plena para decidir, e não apenas para apreciar e admitir o incidente, 

remetendo, como acontece em alguns sistemas – alemão, italiano -, a decisão para o 

TC.”(CANOTILHO, 2003, p. 917). 

Paralelo ao controle difuso, concreto (considerado o controle tradicional português de 

fiscalização da constitucionalidade), a Constituição de 1976 consagrou uma fiscalização abstrata, 

concentrada. Este controle abstrato pode fazer-se antes de os diplomas entrarem em vigor 

(controle preventivo) ou depois das normas serem plenamente válidas e eficazes (controle 

sucessivo). 

Portanto, existem quatro modalidades de processos no âmbito da fiscalização da 

constitucionalidade pelo Tribunal Constitucional. O processo de fiscalização preventiva (arts. 

278º e 279º da CRP e arts. 57º e segs. da Lei n. 28/82), de fiscalização concreta, difusa (CRP, art. 

280º e art. 69º e segs. da Lei n. 28/82); de fiscalização sucessiva abstrata, concentrada (art. 281º 

da CRP e arts. 62º e segs. da Lei n. 28/82); e, por último, o processo de fiscalização por omissão 

(art. 283º da CRP e arts. 67º e 68º da Lei n. 28/82). 

 

5.2.2 Fiscalização preventiva159  

Sobre a fiscalização preventiva de constitucionalidade de alguns diplomas legislativos, 

seguindo a tradição francesa, a Constituição Portuguesa de 1976 estabelece em seu art. 278º: 

                                                           
159 O controle preventivo foi introduzido no sistema constitucional português com a Constituição de 1976. No âmbito 
da legislação comparada, encontra-se parâmetro na Constituição irlandesa, artigos 15.º e 26.º; francesa, artigo 6.º; 
espanhola, art. 8.º; e outras mais (Cf. MIRANDA, Jorge e MEDEIROS, Rui, Constituição da República 
Portuguesa Anotada. Coimbra: Coimbra Editora, 2007, t. III, p. 721). 
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1. O Presidente da República pode requerer ao Tribunal Constitucional a apreciação preventiva da 
constitucionalidade de qualquer norma constante de tratado internacional que lhe tenha sido 
submetido para ratificação, de ato legislativo que lhe tenha sido submetido para ratificação, de 
decreto que lhe tenha sido enviado para promulgação como lei ou como decreto-lei ou de acordo 
internacional cujo decreto de aprovação lhe tenha sido remetido para assinatura. 

2. Os Representantes da República podem igualmente requerer ao Tribunal Constitucional a apreciação 
preventiva da constitucionalidade de qualquer norma constante de decreto legislativo regional que 
lhes tenha sido enviado para assinatura. 

3. A apreciação preventiva da constitucionalidade deve ser requerida no prazo de oito dias a contar da 
recepção do diploma. 

4. Podem requer ao Tribunal Constitucional a apreciação preventiva da constitucionalidade de 
qualquer norma constante de decreto que tenha sido enviado ao Presidente da República para 
promulgação como lei orgânica, além deste, o Primeiro-Ministro ou um quinto dos Deputados à 
Assembléia da República em efectividade de funções. 

5. O Presidente da Assembléia da República, na data em que enviar ao Presidente da República decreto 
que deva ser promulgado como lei orgânica, dará disso conhecimento ao Primeiro-Ministro e aos 
grupos parlamentares da Assembleia da República. 

6. A apreciação preventiva da constitucionalidade prevista no nº 4 deve ser requerida no prazo de oito 
dias a contar da data prevista no número anterior. 

7. Sem prejuízo do disposto no nº 1, o Presidente da República não pode promulgar os decretos a que 
se refere o nº 4 sem que decorram oito dias após a respectiva recepção ou antes de o Tribunal 
Constitucional sobre eles se ter pronunciado, quando a intervenção deste tiver sido requerida. 

8. O Tribunal Constitucional deve pronunciar-se no prazo de vinte e cinco dias, o qual, no caso do n. 1, 
pode ser encurtado pelo Presidente da República, por motivo de urgência.160 

A redação primitiva do art. 278º sofreu várias alterações. A primeira alteração foi para 

conferir a competência da fiscalização preventiva da constitucionalidade ao Tribunal 

Constitucional e não mais ao Conselho da Revolução, com a Revisão Constitucional de 1982 

(RC/82) que alterou a numeração, inicialmente era o art. 277º; depois, pela Revisão 

Constitucional de 1989 (RC/89) acresceu ao art. 278º, os ns. 4, 5, 6, 7 e 8 e alterou o n. 3; por 

último, pela Revisão Constitucional de 2004 (RC/04), que alterou o n. 2 cuja redação era a 

seguinte: 

 .........................................  

2. Os Ministros da República podem igualmente requerer ao Tribunal Constitucional a apreciação 
preventiva da constitucionalidade de qualquer norma constante de decreto legislativo regional ou 
de decreto regulamentar de lei geral da República que lhes tenham sido enviado para assinatura 
(CANOTILHO e MOREIRA, 20005, p. 174). 

Em seu art. 279º, dispõe a CRP que se o Tribunal Constitucional se pronunciar pela 

inconstitucionalidade de norma constante de qualquer decreto ou acordo internacional, deverá o 

diploma ser vetado pelo Presidente da República ou pelo Representante da República, conforme 

os casos, e devolvido ao órgão que o tiver aprovado. 

                                                           
160 Cf. Constituição da República Portuguesa, de 2 de Abril de 1976. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/crp.html>. Acesso em: 18 mar. 2011. 
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Entretanto, se o órgão legislador – seja a Assembleia da República ou a Assembleia 

Legislativa regional -, confirmar o diploma por maioria de dois terços dos Deputados presentes, 

desde que superior à maioria absoluta dos Deputados em efetividade de funções, o Presidente da 

República ou o Representante da República poderá promulgá-lo ou assiná-lo. 

A Lei n. 28/82 (Lei do Tribunal Constitucional – LTC), ao tratar do processo de 

fiscalização preventiva dispõe: 

Artigo 57º 
(Prazos para apreciação e recebimento) 

1. Os pedidos de apreciação da inconstitucionalidade a que se referem os ns. 1, 2 e 4 do artigo 278º da 
Constituição devem ser apresentados no prazo de 8 dias referido, consoante os casos, nos ns. 3 e 6 
do mesmo artigo. 

2. É de 1 dia o prazo para o presidente do Tribunal Constitucional admitir o pedido, usar da faculdade 
prevista no n. 3 do artigo 51º ou submeter os autos à conferência para os efeitos do n. 2 do artigo 
52º. 

3. O prazo para o autor do pedido suprir deficiências é de 2 dias. 
 

Artigo 58º  
(Distribuição) 

1. A distribuição é feita no prazo de 1 dia, contado do dia da entrada do pedido no Tribunal. 
2. O processo é imediatamente concluso ao relator, a fim de, no prazo de 5 dias, elaborar um 

memorando contendo o enunciado das questões sobre que o Tribunal deverá pronunciar-se e da 
solução que para elas propõe, com indicação sumária dos respectivos fundamentos, cabendo à 
secretaria comunicar-lhe a resposta do órgão de que emanou o diploma, logo que recebida. 

3. Distribuído o processo, são entregues cópias do pedido a todos os juízes, do mesmo modo se 
precedendo com a resposta e o memorando, logo que recebidos pela secretaria. 

 
Artigo 59º 

(Formação da decisão) 
1. Com a entrega ao presidente da cópia do memorando é-lhe concluso o respectivo processo, para o 

inscrever na ordem do dia da sessão plenária a realizar no prazo de 10 dias a contar do recebimento 
do pedido. 

2. A decisão não pode ser proferida antes de decorridos 2 dias sobre a entrega das cópias do 
memorando a todos os juízes. 

3. Concluída a discussão e tomada a decisão do Tribunal, será o processo concluso ao relator, ou no 
caso de este ficar vencido, ao juiz que deva substituí-lo para elaboração do acórdão, no prazo de 7 
dias, e sua subsequente assinatura. 

 
Artigo 60º 

(Processo de urgência) 
Os prazos referidos nos artigos anteriores são encurtados pelo presidente do Tribunal, quando o 
Presidente da República haja usado a faculdade que lhe é conferida pelo n. 8 do artigo 278º da 
Constituição. 

Artigo 61º 
(Efeitos da decisão) 

A decisão em que o Tribunal Constitucional se pronuncie pela inconstitucionalidade em processo 
de fiscalização preventiva tem os efeitos previstos no artigo 279º da Constituição. 
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Esta modalidade de fiscalização judicial prévia tem sido de grande utilidade no sistema 

constitucional português, tanto em razão das matérias apreciadas, quanto ao número de pedidos 

feitos de fiscalização preventiva, apreciados e decididos pelo TCP. Durante esses trinta anos de 

atividade, o TCP tem julgado em média 4,2 processos por ano, incluindo-se os pedidos de 

constitucionalidade e legalidade de referendos (nacional, regional e local).161  

Em relação à relevância da matéria, tome-se o Acórdão n. 121/10162, de 8.04.2010, 

Processo 192/10, no qual o Presidente da República requereu ao Tribunal Constitucional, com 

fundamento no disposto do n. 1 do artigo 278º da Constituição e dos artigos 51º, n. 1, e 57º, da 

Lei n. 28/82, de 15 de novembro, a apreciação preventiva da constitucionalidade das normas do 

artigo 1º, do artigo 2º – este na medida em que altera a redação dos artigos 1577.º, 1591.º e 

1690.º, n.º 1, do Código Civil –, do artigo 4º e do artigo 5º, todos do Decreto n.º 9/XI da 

Assembleia da República, que permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, recebido 

na Presidência da República para ser promulgado como Lei.  

O Tribunal Constitucional, nesse julgamento, decidiu não se pronunciar pela 

inconstitucionalidade das normas do artigo 1º, do artigo 2º – este na medida em que altera a 

redação dos artigos 1577º, 1591º e 1690º, nº 1 do Código Civil – do artigo 4º e do artigo 5º do 

Decreto nº 9/XI, da Assembleia da República. Em seguida, após a decisão, foi promulgada pelo 

Presidente da República a Lei n. 9, de 31 de maio de 2010. 

Ainda sobre a fiscalização preventiva, a título exemplificativo, o Tribunal Constitucional 

apreciou a constitucionalidade e a legalidade de referendo, aprovado pela Resolução n. 54-

A/2006 da Assembleia da República, propondo a despenalização da interrupção voluntária da 

gravidez. Pelo Acórdão n. 617/2006, o TCP considerou a constitucionalidade e legalidade da 

proposta de referendo, pois nenhuma das respostas (afirmativa ou negativa) à pergunta formulada 

- concorda com a despenalização da interrupção voluntária da gravidez, se realizada, por oção da 

mulher, nas primeiras 10 semanas, em estabelecimento de saúde legalmente autorizado? -  

                                                           
161 De 1983 a setembro de 2012, o TCP decidiu 133 casos no âmbito da fiscalização preventiva. Cf. Dados coletados 
no site oficial do TCP. Disponível em: <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos>. Acesso em: 03 out. 2012. 
Veja anexo I, dados estatísticos dos acórdãos do TCP.  
162 Cf. Acórdão n. 121/10. Processo 192/10. Formação: Pleno. Espécie: Preventivo. Data: 08.04.2010. Relator: Cons. 
Victor Gomes. Disponível em: <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20100121html>. Acesso em: 07 
set. 2011. Portugal passou a ser, a partir da entrada em vigor da Lei n. 9/2010, de 31 de maio, um dos países do 
mundo em que é admissível o casamento entre pessoas do mesmo sexo. 
A referida lei veio redefinir o casamento como sendo “o contrato celebrado entre duas pessoas, que pretendem 
constituir família mediante uma plena comunhão de vida” (art. 1577º do Código Civil). 
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implicaria necessariamente uma solução incompatível com a Constituição. Depois da realização 

do referendo, vitorioso o “sim”, o Presidente da Repúbica veio a promulgar a Lei n. 16/2007, de 

17 de abril, que estabelecu a “exclusão da ilicitude nos casos de interrupção voluntária da 

gravidez”. 

Registre-se, por último, que a iniciativa presidencial e dos demais legitimados, para 

requererem a fiscalização preventiva, não é de exercício obrigatório, antes se trata de um ato livre 

no plano constitucional163.  Ressalvado, evidentemente, os casos de referendos, pois possuem um 

regime próprio. O n, 8 do artigo 115º CRP dispõe que: “O Presidente da República submete a 

fiscalização preventiva obrigatória da constitucionalidade e da legalidade as propostas de 

referendo que lhe tenham sido remetidas pela Assembleia da República ou pelo Governo”. 

 

5.2.3  Fiscalização concreta, legislação e jurisprudência pertinente 

Em relação à fiscalização concreta da constitucionalidade e da legalidade, dispõe a CRP 

em seu artigo 280º: 

1. Cabe recurso para o Tribunal Constitucional das decisões dos tribunais: 
a) Que recusem a aplicação de qualquer norma com fundamento na sua inconstitucionalidade; 
b) Que apliquem norma cuja inconstitucionalidade haja sido suscitada durante o processo; 

2. Cabe igualmente recurso para o Tribunal Constitucional das decisões dos tribunais: 
a) Que recusem a aplicação de norma constante de acto legislativo com fundamento na sua 

ilegalidade por violação da lei com valor reforçado; 
b) Que recusem a aplicação de norma constante de diploma regional com fundamento na sua 

ilegalidade por violação do estatuto da região autónoma;[164] 
c) Que recusem a aplicação de norma constante de diploma emanado de um órgão de soberania 

com fundamento na sua ilegalidade por violação do estatuto da região autónoma; 
d) Que apliquem norma cuja ilegalidade haja sido suscitada durante o processo com qualquer dos 

fundamentos referidos nas alíneas a), b) e c). 
3. Quando a norma cuja aplicação tiver sido recusada constar de convenção internacional, de acto 

legislativo ou de decreto regulamentar, os recursos previstos na alínea a) do nº 1 e na alínea a) do 
nº 2 são obrigatórios para o Ministério Público. 

4. Os recursos previstos na alínea b) do nº 1 e na alínea d) do nº 2 só podem ser interpostos pela parte 
que haja suscitado a questão da inconstitucionalidade ou da ilegalidade, devendo a lei regular o 
regime de admissão desses recursos. 

                                                           
163 Cf. TELES, Miguel Galvão, Inconstitucionalidade pretérita. In: MIRANDA, Jorge (org.). Nos dez anos da 
Constituição. Lisboa, 1988, p. 265 e ss. CANOTILHO, J.J. Gomes e MOREIRA, Vital. Constituição da República 
Portuguesa Anotada. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1985, v. II, p. 152. MIRANDA, Jorge. Manual de Direito 
Constitucional. 3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2008, t. VI, p. 261. 
164 O texto da alínea b foi alterado pela RC/04, cuja redação era a seguinte: “b) Que recusem a aplicação de norma 
constante de diploma regional com fundamento na sua ilegalidade por violação do estatuto da região autônoma ou de 
lei geral da República;” 
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5. Cabe ainda recurso para o Tribunal Constitucional, obrigatório para o Ministério Público, das 
decisões dos tribunais que apliquem norma anteriormente julgada inconstitucional ou ilegal pelo 
próprio Tribunal Constitucional. 

6. Os recursos para o Tribunal Constitucional são restritos à questão da inconstitucionalidade ou da 
ilegalidade, conforme os casos.165 

A fiscalização concreta da constitucionalidade (e da legalidade) poderá ser realizada pelos 

tribunais em geral e tem no art. 204º da CRP seu ponto de partida, quando prescreve: “Nos feitos 

submetidos a julgamento não podem os tribunais aplicar normas que infrinjam o disposto na 

Constituição ou os princípios nela consignados”.  

Tratando a questão da apreciação da inconstitucionalidade pelos tribunais em geral, Jorge 

Miranda assim sintetiza: 

a) Todos os tribunais, seja qual for a sua categoria (art. 209º), exercem fiscalização (...); 
b) A fiscalização dá-se nos ‘feitos submetidos a julgamento’, nos processos em curso em tribunal, 

incidentalmente, não a título principal; 
c) Ninguém pode dirigir-se a tribunal a pedir a declaração de inconstitucionalidade de uma norma, 

mas (...) é admissível que alguém se lhe dirija propondo uma acção tendente à declaração ou à 
realização de um seu direito ou interesse, cuja procedência depende de uma decisão positiva de 
inconstitucionalidade; 

d) A questão de inconstitucionalidade só pode e só deve ser conhecida e decidida na medida em 
que haja um nexo incindível entre ela e a questão principal objecto do processo, entre ela e o feito 
submetido a julgamento; 

e) Trata-se de questão prejudicial imprópria, porque questão que se cumula com a questão objecto 
do processo e cujo julgamento cabe ao mesmo tribunal, não se devolve para outro processo ou para 
outro tribunal. Questão prejudicial própria só se verifica, quando haja recurso para o Tribunal 
Constitucional; 

f) O juiz conhece da questão em qualquer fase do processo e, por conseguinte, a sua decisão pode 
não ser uma decisão final (pode ser o despacho saneador ou a decisão sobre reclamação); 

g) A questão tanto pode ser suscitada na primeira instância como em recurso; 
h) Suscitada a questão de inconstitucionalidade em tribunal de primeira instância, tem também ela 

de ser suscitada em tribunal de recurso, em termos de este saber que tem de apreciar e decidir essa 
questão; 

i) De todo o modo, a questão tem de ser suscitada antes de esgotado o poder jurisdicional do juiz 
sobre a matéria em causa (antes de esgotado o poder jurisdicional sobre a matéria a que tal questão de 
inconstitucionalidade respeita); não pode sê-lo apenas nas alegações de eventual recurso para o 
Tribunal Constitucional (MIRANDA, 2008, p. 213-215). 

 

Ao tratar do processo de fiscalização concreta, a Lei n. 28/82 (LTC), alterada pelas Leis n. 

143/85, n. 85/89, n.88/95 e n. 13-A/98, estabelece: 

Artigo 69º 
(Legislação aplicável) 

À tramitação dos recursos para o Tribunal Constitucional são subsidiariamente aplicáveis as 
normas do Código de Processo Civil, em especial as respeitantes ao recurso de apelação. 

 

                                                           
165 Cf. Constituição da República Portuguesa, de 2 de Abril de 1976. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/crp.html>. Acesso em: 18 mar. 2011. 
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Artigo 70º  
(Decisões de que pode recorrer-se) 

1. Cabe recurso para o Tribunal Constitucional, em secção, das decisões dos Tribunais: 
a) Que recusem a aplicação de qualquer norma, com fundamento em inconstitucionalidade; 
b)  Que apliquem norma cuja inconstitucionalidade haja sido suscitada durante o processo; 
c) Que recusem a aplicação de norma constante de acto legislativo, com fundamento na sua 

ilegalidade por violação de lei com valor reforçado; 
d) Que recusem a aplicação de norma constante de diploma regional, com fundamento na sua 

ilegalidade por violação do estatuto da região autónoma ou de lei geral da República; 
e) Que recusem a aplicação de norma emanada de um órgão de soberania, com fundamento na sua 

ilegalidade por violação do estatuto da região autónoma; 
f) Que apliquem norma cuja ilegalidade haja sido suscitada durante o processo com qualquer dos 

fundamentos referidos nas alíneas c), d) e e); 
g) Que apliquem norma já anteriormente julgada inconstitucional ou ilegal pelo próprio Tribunal 

Constitucional; 
h) Que apliquem norma já anteriormente julgada inconstitucional pela Comissão Constitucional, 

nos precisos termos em que seja requerida a sua apreciação ao Tribunal Constitucional; 
i) Que recusem a aplicação de norma constante de acto legislativo, com fundamento na sua 

contrariedade com uma convenção internacional, ou a apliquem em desconformidade com o 
anteriormente decidido sobre a questão pelo Tribunal Constitucional. 

 
2. Os recursos previstos nas alíneas b) e f) do número anterior apenas cabem de decisões que não 

admitam recurso ordinário, por a lei o não prever ou por já haverem sido esgotados todos os que no 
caso cabiam, salvo os destinados a uniformização de jurisprudência. 

3. São equiparados a recursos ordinários as reclamações para os presidentes dos tribunais superiores, 
nos casos de não admissão ou de retenção do recurso, bem como as reclamações dos despachos dos 
juízes relatores para a conferência. 

4. Entende-se que se acham esgotados todos os recursos ordinários, nos termos do n. 2, quando tenha 
havido renúncia, haja decorrido o respectivo prazo sem a sua interposição ou os recursos 
interpostos não possam ter seguimento por razões de ordem processual. 

5. Não é admitido recurso para o Tribunal Constitucional de decisões sujeitas a recurso ordinário 
obrigatório, nos termos da respectiva lei processual. 

6. Se a decisão admitir recurso ordinário, mesmo que para uniformização de jurisprudência, a não 
interposição de recurso para o Tribunal Constitucional não faz precludir o direito de interpô-lo de 
ulterior decisão que confirme a primeira. 

 
Artigo 71º 

(Âmbito do recurso) 
1. Os recursos de decisões judiciais para o Tribunal Constitucional são restritos à questão da 

inconstitucionalidade ou da legalidade suscitada. 
2. No caso previsto na alínea i) do n. 1 do artigo anterior, o recurso é restrito às questões de natureza 

jurídico-constitucional e jurídico-internacional implicadas na decisão recorrida. 
 

Artigo 72º 
(Legitimidade para recorrer) 

1. Podem recorrer ao Tribunal Constitucional: 
a) O Ministério Público; 
b) As pessoas que, de acordo com a lei reguladora do processo em que a decisão foi proferida, 

tenham legitimidade para dela interpor recurso. 
2. Os recursos previstos nas alíneas b) e f) do n. 1 do artigo 70º só podem ser interpostos pela parte 

que haja suscitado a questão da inconstitucionalidade ou da ilegalidade de modo processualmente 
adequado perante o tribunal que proferiu a decisão recorrida, em termos de este estar obrigado a 
dela conhecer. 

3. O recurso é obrigatório para o Ministério Público quando a norma cuja aplicação haja sido 
recusada, por inconstitucionalidade ou ilegalidade, conste de convenção internacional, acto 
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legislativo ou decreto regulamentar, ou quando se verifiquem os casos previstos nas alíneas g), h) e 
i) do n. 1 do artigo 70º, salvo o disposto no número seguinte. 

4. O Ministério Público pode abster-se de interpor recurso de decisões conformes com a orientação 
que se encontre já estabelecida, a respeito da questão em causa, em jurisprudência constante do 
Tribunal Constitucional. 

 
Artigo 73º 

(Irrenunciabilidade do direito ao recurso) 
O direito de recorrer para o Tribunal Constitucional é irrenunciável. 

 
Artigo 74º 

(Extensão do recurso) 
1. O recurso interposto pelo Ministério Público aproveita a todos os que tiverem legitimidade para 

recorrer. 
2. O recurso interposto por um interessado nos casos previstos nas alíneas a), c), d), e), g), h) e i) do 

n. 1 do artigo 70º aproveita aos restantes interessados. 
3. O recurso interposto por um interessado nos casos previstos nas alíneas b) e f) do n. 1 do artigo 70º 

aproveita aos restantes, nos termos e limites estabelecidos na lei reguladora do processo em que a 
decisão tiver sido proferida. 

4. Não pode haver recurso subordinado nem adesão ao recurso para o Tribunal Constitucional. 
 

Artigo 75º 
(Prazo) 

1. O prazo de interposição de recurso para o Tribunal Constitucional é de 10 dias e interrompe os 
prazos para a interposição de outros que porventura caibam da decisão, os quais só podem ser 
interpostos depois de cessada a interrupção. 

2. Interposto recurso ordinário, mesmo que para uniformização de jurisprudência, que não seja 
admitido com fundamento em irrecorribilidade da decisão, o prazo para recorrer para o Tribunal 
Constitucional conta-se do momento em que se torna definitiva a decisão que não admite recurso. 

 
Artigo 75º-A 

(Interposição do recurso) 
1. O recurso para o Tribunal Constitucional interpõe-se por meio de requerimento, no qual se indique 

a alínea do n. 1 do artigo 70º ao abrigo da qual o recurso é interposto e a norma cuja 
inconstitucionalidade ou ilegalidade se pretende que o Tribunal aprecie. 

2. Sendo o recurso interposto ao abrigo das alíneas b) e f) do n. 1 do artigo 70º, do requerimento deve 
ainda constar a indicação da norma ou princípio constitucional ou legal que se considera violado, 
bem como da peça processual em que o recorrente suscitou a questão da inconstitucionalidade ou 
ilegalidade. 

3. No caso dos recursos previstos nas alíneas g) e h) do artigo 70º, no requerimento deve identificar-
se também a decisão do Tribunal Constitucional ou da Comissão Constitucional que, com 
anterioridade, julgou inconstitucional ou ilegal a norma aplicada pela decisão recorrida. 

4. O disposto nos números anteriores é aplicável, com as necessárias adaptações, ao recurso previsto 
na alínea i) do n. 1 do artigo 70º. 

5. Se o requerimento de interposição do recurso não indicar algum dos elementos previstos no 
presente artigo, o juiz convidará o requerente a prestar essa indicação no prazo de 10 dias. 

6. O disposto nos números anteriores é aplicável pelo relator no Tribunal Constitucional, quando o 
juiz ou o relator que admitiu o recurso de constitucionalidade não tiver feito o convite referido no 
n. 5. 

7. Se o requerente não responder ao convite efectuado pelo relator no Tribunal Constitucional, o 
recurso é logo julgado deserto. 

 
Artigo 76º 

(Decisão sobre a admissibilidade) 
1. Compete ao tribunal que tiver proferido a decisão recorrida apreciar a admissão do respectivo 

recurso. 
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2. O requerimento de interposição de recurso para o Tribunal Constitucional deve ser indeferido 
quando não satisfaça os requisitos do artigo 75º-A, mesmo após o suprimento previsto no seu n. 5, 
quando a decisão o não admita, quando o recurso haja sido interposto fora do prazo, quando o 
requerente careça de legitimidade ou ainda, no caso dos recursos previstos nas alíneas b) e f) do n. 
1 do artigo 70º, quando forem manifestamente infundados. 

3. A decisão que admita o recurso ou lhe determine o efeito não vincula o Tribunal Constitucional e 
as partes só podem impugná-la nas suas alegações. 

4. Do despacho que indefira o requerimento de interposição do recurso ou retenha a sua subida cabe 
reclamação para o Tribunal Constitucional. 

 
Artigo 77º 

(Reclamação do despacho 
que indefira a admissão do recurso) 

1. O julgamento da reclamação de despacho que indefira o requerimento de recurso ou retenha a sua 
subida cabe à conferência a que se refere o n. 3 do artigo 78º-A, aplicando-se igualmente o n. 4 da 
mesma disposição. 

2. O prazo de vista é de 10 dias para o relator e de 5 dias para o Ministério Público e os restantes 
juízes. 

3. Se entender que a questão é simples, o relator, após o visto do Ministério Público, pode dispensar 
os vistos dos restantes juízes e promover a imediata inscrição do processo em tabela, lavrando o 
Tribunal decisão sumária. 

4. A decisão não pode ser impugnada e, se revogar o despacho de indeferimento, faz caso julgado 
quanto à admissibilidade do recurso. 

Artigo 78º 
(Efeitos e regime de subida) 

1. O recurso interposto de decisão que não admita outro, por razões de valor ou alçada, tem os efeitos 
e o regime de subida do recurso que no caso caberia se o valor ou a alçada o permitissem. 

2. O recurso interposto de decisão da qual coubesse recurso ordinário, não interposto ou declarado 
extinto, tem os efeitos e o regime de subida deste recurso. 

3. O recurso interposto de decisão proferida já em fase de recurso mantém os efeitos e o regime de 
subida do recurso anterior, salvo no caso de ser aplicável o disposto no número anterior. 

4. Nos restantes casos, o recurso tem efeito suspensivo e sobe nos próprios autos. 
5. Quando, por aplicação das regras dos números anteriores, ao recurso couber efeito suspensivo, o 

Tribunal, em conferência, pode, oficiosamente e a titulo excepcional, fixar-lhe efeito meramente 
devolutivo, se, com isso, não afectar a utilidade da decisão a proferir. 

 
Artigo 78º-A 

(Exame preliminar e decisão sumária do relator) 
1. Se o entender que não pode conhecer-se do objeto do recurso ou que a questão a decidir é simples, 

designadamente por a mesma já ter sido objecto de decisão anterior do Tribunal ou por a mesma já 
ter sido objeto de decisão anterior do Tribunal ou por ser manifestamente infundada, o relator 
profere decisão sumária, que pode consistir em simples remissão para anterior jurisprudência do 
Tribunal. 

2. O disposto no número anterior é aplicável quando o recorrente, depois de notificado nos termos dos 
ns. 5 ou 6 do artigo 75º-A, não indique integralmente os elementos exigidos pelos seus ns. 1 a 4. 

3. Da decisão sumária do relator pode reclamar-se para a conferência, a qual é constituída pelo 
presidente ou pelo vice-presidente, pelo relator e por outro juiz da respectiva secção, indicado pelo 
pleno da secção em cada ano judicial. 

4. A conferência decide definitivamente as reclamações, quando houver unanimidade dos juízes 
intervenientes, cabendo essa decisão ao pleno da secção quando não haja unanimidade. 

5. Quando não deva aplicar-se o disposto no n. 1 e, bem assim, quando a conferência ou o pleno da 
secção decidam que deve conhecer-se do objeto do recurso ou ordenem o respectivo 
prosseguimento, o relator manda notificar o recorrente para apresentar alegações. 

 
Artigo 78º-B 

(Poderes do relator) 
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1. Compete ainda aos relatores julgar desertos os recursos, declarar a suspensão da instância quando 
imposta por lei, admitir a desistência do recurso, corrigir o efeito atribuído à sua interposição, 
convidar as partes a aperfeiçoar as conclusões das receptivas alegações, ordenar ou recusar a 
junção de documentos e pareceres, julgar extinta a instância por causa diversa do julgamento, 
julgar os incidentes suscitados, mandar baixar os autos para conhecimento de questões de que 
possa resultar a inutilidade superveniente do recurso, bem como os demais poderes previstos na lei 
e no regimento do Tribunal. 

2. Das decisões dos relatores pode reclamar-se para a conferência, nos termos do n. 3 do artigo 78º-A, 
aplicando-se igualmente o n. 4 da mesma disposição. 
 

Artigo 79º 
(Alegações) 

1. As alegações de recurso são sempre produzidas no Tribunal Constitucional. 
2. Os prazos para alegações são de 30 dias, contados da respectiva notificação, salvo nos recursos 

previstos nos ns. 3 a 5 do artigo 43º, em que serão fixados pelo relator entre 10 e 20 dias. 
 

Artigo 79º-A 
(Intervenção do plenário) 

1. O presidente pode, com a concordância do Tribunal, determinar que o julgamento se faça com 
intervenção do plenário, quando o considerar necessário para evitar divergências jurisprudenciais 
ou quando tal se justifique em razão da natureza da questão a decidir, caso em que o processo irá 
com vista, por 10 dias, a cada um dos juízes que ainda o não tenham examinado, com cópia do 
memorando, se este já tiver sido apresentado. 

2. Tratando-se de recursos interpostos em processo penal, a faculdade prevista no número anterior 
deve ser exercida antes da distribuição do processo, podendo nos restantes casos essa faculdade ser 
exercida até ao momento em que seja ordenada a inscrição do processo em tabela para julgamento. 

3. O disposto nos números anteriores, salvo quanto aos prazos de vista, é igualmente aplicável às 
reclamações previstas no artigo 77º. 
 
................................................................ 
 

Artigo 79º-C 
(Poderes de cognição do Tribunal) 

O Tribunal só pode julgar inconstitucional ou ilegal a norma que a decisão recorrida, conforme os 
casos, tenha aplicado ou a que haja recusado aplicação, mas pode fazê-lo com fundamento na violação 
de normas ou princípios constitucionais ou legais diversos daqueles cuja violação foi invocada. 
 

Artigo 79º-D 
(Recurso para o plenário) 

1. Se o Tribunal Constitucional vier julgar a questão da inconstitucionalidade ou ilegalidade em 
sentido divergente do anteriormente adoptado quanto à mesma norma, por qualquer das suas 
secções, dessa decisão cabe recurso para o plenário do Tribunal, obrigatório para o Ministério 
Publico quando intervier no processo como recorrente ou recorrido. 

2. O recurso previsto no número anterior é processado sem nova distribuição e seguirá ainda que não 
tenham sido apresentadas alegações pelo recorrente. 

3. Concluído o prazo para apresentação de alegações, irá o processo com vista ao Ministério Público, 
se este não for recorrente, por 10 dias, e depois a todos os juízes, por 5 dias.  

4. Terminados os vistos, o processo é inscrito em tabela para julgamento.  
5. A discussão tem por base o acórdão recorrido e, concluída ela e tomada a decisão do Tribunal, o 

acórdão é lavrado pelo relator ou, se este ficar vencido, pelo juiz que deva substituí-lo. 
6. Se o Tribunal mantiver a decisão recorrida, o acórdão pode limitar-se a confirmá-la, remetendo 

para a respectiva fundamentação.  
7. O disposto neste artigo é correspondentemente aplicável no caso de divergência jurisprudencial 

verificada no âmbito do recurso previsto na alínea i) do n. 1 do artigo 70º. 
 

Artigo 80º 
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(Efeitos da decisão) 
1. A decisão do recurso faz caso julgado no processo quanto à questão da inconstitucionalidade ou 

ilegalidade suscitada.  
2. Se o Tribunal Constitucional der provimento ao recurso, ainda que só parcialmente, os autos 

baixam ao tribunal de onde provieram, a fim de que este, consoante for o caso, reforme a decisão 
ou a mande reformar em conformidade com o julgamento sobre a questão da inconstitucionalidade 
ou da ilegalidade.  

3. No caso de o juízo de constitucionalidade ou de ilegalidade sobre a norma que a decisão recorrida 
tiver aplicado, ou a que tiver recusado aplicação, se fundar em determinada interpretação da mesma 
norma, esta deve ser aplicada com tal interpretação, no processo em causa.  

4. Transitada em julgado a decisão que não admita o recurso ou lhe negue provimento, transita 
também a decisão recorrida, se estiverem esgotados os recurso ordinários, ou começam a correr os 
prazos para estes recursos, no caso contrário. 

5. O disposto nos ns. Anteriores é aplicável, com as necessárias adaptações, à decisão do recurso 
previsto na alínea i) do n. 1 do artigo 70º. 
 
................................................................. 
 

Artigo 82º 
(Processo aplicável à repetição do julgado) 

Sempre que a mesma norma tiver sido julgada inconstitucional ou ilegal em 3 casos concretos, 
pode o Tribunal Constitucional, por iniciativa de qualquer dos seus juízes ou do Ministério Público, 
promover a organização de um processo com as cópias das correspondentes decisões, o qual é 
concluso ao presidente, seguindo-se os termos do processo de fiscalização abstracta sucessiva da 
constitucionalidade ou da ilegalidade previstos na presente lei. 

 

5.2.3.1  Espécies e pressupostos do “recurso constitucional” na jurisprudência do Tribunal 

Constitucional 

O sistema de fiscalização concreta da constitucionalidade pressupõe a possibilidade de 

“recurso” para o Tribunal Constitucional ou Corte Suprema. O recurso de constitucionalidade no 

sistema português independe do valor ou importância da causa e, em muitos casos, obrigatório 

para o Ministério Público (Ac. 19/83). 

A Constituição de 1976, ao atribuir a todos os tribunais competência para julgar as 

questões de inconstitucionalidade suscitadas a propósito dos casos concretos submetidos à 

respectiva apreciação, assegurou que o julgamento em última instância das referidas questões de 

inconstitucionalidade sempre pudesse caber ao Tribunal Constitucional, por via de recurso. 

Todas as “decisões dos tribunais” são susceptíveis de recurso de constitucionalidade? 

Quanto a este problema, o Tribunal Constitucional se pronunciou, afastando certas decisões do 

Tribunal de Contas tidas por “não jurisdicional” (Acórdãos 211/86, 238/86, 266/86) e ainda 

decisões jurisdicionais “não definitivas” (Acórdãos 151/85, 267/91). Mas, já serão “decisões dos 
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tribunais”, para este efeito, os despachos dos presidentes dos tribunais superiores sobre 

reclamações contra a não admissão de recurso (Acórdãos 316/86, 159/90).166  

Ademais, no domínio da fiscalização concreta da constitucionalidade, a competência do 

Tribunal Constitucional consiste na faculdade de “revisão” das decisões judiciais que hajam 

conhecido da questão de constitucionalidade (legalidade qualificada, ou, ainda, de contrariedade 

de norma legislativa com convenção internacional) de uma norma, não estando perante um 

processo independente – caso do controle abstrato – mas perante um recurso judicial, 

“inominável”, não autonomiável do processo em que se enxerta.167 

Não tendo natureza de recurso de revista ou de apelação, em relação ao mérito da causa, 

deve qualificar-se como um “recurso por via incidental”, sobre uma questão com pertinência para 

a decisão da causa. Eis a razão do caráter “instrumental” do recurso de constitucionalidade (Ac. 

315/86 e Ac. 162/90). Por isso, a questão de inconstitucionalidade só pode ser relevante no 

tribunal a quo enquanto questão prejudicial, em face da questão principal a decidir no processo.  

O “recurso constitucional”, com fundamento na alínea a do n. 1 do artigo 280º, só poderá 

ser impetrado na hipótese de recusa de aplicação de uma norma jurídica inconstitucional, quando 

da aplicação ao caso concreto do conteúdo ou do regime jurídico constante da norma jurídica. O 

tribunal a quo, portanto, rejeita a aplicação da norma, com base na sua inconstitucionalidade. 

Por outro lado, não são recorríveis para o TCP as “falsas” recusas de aplicação de normas 

jurídicas, ou seja, aquelas em que o tribunal a quo se limitou a formular um juízo de 

inconstitucionalidade de uma norma jurídica, sem afastar a aplicação da norma reputada 

inconstitucional. Em tais casos, conclui-se que não estar diante da hipótese de “desaplicação” ou 

“recusa de aplicação” de uma norma, mas de um simples obter dictum (locução latina - aquilo 

que foi referido de passagem) ou em face de uma simples opinião ad ostentationem (por 

necessidade, em razão de ser necessário) em matéria de inconstitucionalidade (Ac. 14/91 e Ac. 

206/92). 

Exige-se que a norma desaplicada pela decisão recorrida tenha sido rejeitada por 

inconstitucionalidade (Ac. 239/92). A recusa de aplicação da norma por si só não basta para 

                                                           
166 Cf. COSTA, José Manuel M. Cardoso da (apresentação). Estudos sobre a jurisprudência do Tribunal 
Constitucional. Lisboa: Aequitas; Editorial Notícias, 1993. 
167 Cf. COSTA, José Manuel M. Cardoso da, A jurisprudência Constitucional em Portugal. 2. ed. Coimbra: 1992. 
p. 44 e 48. 
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servir de fundamento ao recurso. É necessário que a recusa de aplicação da norma seja por razões 

de sua inconstitucionalidade. Se a norma for afastada por não servir de fundamento ao caso 

concreto, os requisitos do recurso não estão presentes. 

A recusa de aplicação de normas por motivo de inconstitucionalidade não necessita de ser 

expressa, bastando que ela esteja implícita na fundamentação da decisão recorrida, sendo 

irrelevante que ela não qualifique expressamente o vício como de inconstitucionalidade, porque é 

ao órgão jurisdicional competente para, por via de recurso, e centralizadamente, fiscalizar em 

concreto a constitucionalidade das normas que cabe, em definitivo, a qualificação do vício 

motivador da desaplicação (Acórdãos 13/83, 27/84, 429/89). 

Finalmente, das decisões que recusem a aplicação de normas constantes de convenção 

internacional, de ato legislativo, ou de decreto regulamentar, com fundamento em 

inconstitucionalidade, deve o Ministério Público interpor obrigatoriamente recurso para o TCP 

(Ac. 193/91). 

Por sua vez, o objeto do recurso de fiscalização concreta de constitucionalidade, previsto 

na alínea b do n. 1 do artigo 280º da Constituição, apenas pode traduzir-se numa questão de 

inconstitucionalidade de normas que a decisão recorrida haja aplicado como ratio decidendi (Ac. 

357/2009). Neste acórdão, o TCP acentuou que,  

Trata-se de um pressuposto específico do recurso de constitucionalidade cuja exigência resulta da 
natureza instrumental (e incidental) do recurso de constitucionalidade, tal como o mesmo se 
encontra recortado no nosso sistema constitucional, de controlo difuso da constitucionalidade de 
normas jurídicas pelos vários tribunais, bem como da natureza da própria função jurisdicional 
constitucional.168 

A admissibilidade do recurso de constitucionalidade desta espécie depende 

fundamentalmente da concorrência dos seguintes pressupostos: que a inconstitucionalidade da 

norma haja sido previamente suscitada no processo pelo recorrente; que tal norma venha depois a 

ser utilizada na decisão; e que da decisão aplicativa da norma já não seja admissível recurso 

ordinário, por a lei o não prever ou por já se haverem esgotado os que no caso cabiam. 

A verificação deste específico pressuposto de admissibilidade de recurso previsto no art. 

280º, 1, alínea b da CRP e no artigo 70º, 1, alínea b da LTC tem sido uma das questões 

processuais mais delicada enfrentada pelo Tribunal desde o início da sua atividade até as 

                                                           
168 Cf. Ac. 357/2009, 2ª Secção, Rel. Benjamin Rodrigues, 08.07.2009. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20090357>. Acesso em: 7 out. 2011. 



154 
 

alterações sofridas pela Lei n. 28/82 (LTC) pela Lei n. 13-A/98.  Esta lei precisou o conceito de 

esgotamento dos recursos ordinários (quando tenha havido renúncia ou decurso do respectivo 

prazo) e esclareceu-se que, se a decisão de um tribunal admitir recurso ordinário, mesmo que para 

uniformização de jurisprudência, a não interposição de recurso para o Tribunal Constitucional 

não faz precludir o direito de interpô-lo da ulterior decisão que conforme a primeira (artigo 70º, 

n. 6, LTC) 

O regime de fiscalização da constitucionalidade previsto no artigo 277º e seguintes da 

CRP encontra-se aí expressamente reservado à apreciação de “normas”. Mas, qual a definição ou 

o conceito de normas a adotar? O TCP, diante desse problema, assumiu a partir do Ac. 26/85, 

como um “conceito funcional e formal de norma”, e não um conceito material, assente 

designadamente nas características da generalidade e abstração; o que se tem em vista com este 

sistema é o controle dos atos do poder normativo do Estado (lato sensu) – e, em especial, do 

poder legislativo – ou seja, daqueles atos que contêm uma “regra de conduta” ou um “critério de 

decisão” para os particulares, para a Administração e para os tribunais (Ac. 365/91). 

 Neste sentido, não são todos os atos do poder político os abrangidos pelo sistema de 

fiscalização da constitucionalidade previsto na Constituição. A esta fiscalização escapam, por um 

lado, as decisões judiciais e os atos administrativos propriamente ditos, e, por outro lado, os “atos 

políticos” ou “atos de governo” em sentido estrito. 

 Pois, é necessário que se esteja perante um preceito constante de um “ato normativo” 

público e não perante mero ato administrativo, judicial ou político (Ac. 472/89). 

 Em suma, encontram-se sujeitas ao controle do Tribunal Constitucional todas as normas 

que integram o ordenamento jurídico português, atos legislativos, regulamentos emanados do 

Governo, dos órgãos das regiões autônomas e das autarquias locais, as normas internacionais, ou 

emitidas por organizações internacionais, recebidas no mesmo ordenamento (CRP, art. 8º e art. 

277º, n. 2), e os assentos (Acórdãos 40/84, 359/91); são ainda normas, para este efeito, as regras 

contidas em determinações adotadas por tribunal arbitral para regular os termos do respectivo 

processo (Ac. 150/86). 

Finalmente, os elementos estatísticos relativos a todos esses anos de atividade do Tribunal 

Constitucional mostram que a fiscalização concreta da constitucionalidade – o recurso de 

constitucionalidade – é aquela que dá origem ao maior volume de processos apreciados neste 
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Tribunal, consumindo cerca de 83,41% dos processos julgados no Tribunal169, se caracterizando, 

esta modalidade de fiscalização concreta, no principal meio de garantia da Constituição 

Portuguesa.  

 

5.2.3.2  Inconstitucionalidade suscitada durante o processo 

 A interposição do recurso previsto na alínea b do n. 1 do art. 70º da LTC e na alínea b do 

n. 1 do artigo 280º da CRP, surgido com a revisão constitucional de 1982, só se tornou possível 

após o início do funcionamento do Tribunal Constitucional, em 6 de abril de 1982. 

 Este tipo de recurso tem, entre outros, como pressuposto da sua admissibilidade, 

conforme já dito anteriormente, que a questão de inconstitucionalidade da norma tenha sido 

suscitada “durante o processo”. 

 As diferentes significações atribuídas à locução “durante o processo” levou ao 

estabelecimento, por parte do TCP, do sentido com que a expressão “processo” fora usada no 

texto constitucional, tendo chegado à conclusão de que o termo fora utilizado como 

correspondente a uma série de atos encadeados entre si e que tendem a um objetivo último: a 

decisão final (Acórdãos 3/83, 100/85). 

 Desse modo, suscitar a inconstitucionalidade “durante o processo” é, antes de mais nada, 

fazê-lo enquanto a causa se encontra “pendente”, isto é, enquanto no processo não for proferida 

decisão definitiva. 

 Prendendo-se, porém, a ideia de “decisão final” com a de “trânsito em julgado” e 

sabendo-se que uma decisão se considera transitada em julgado quando não for suscetível de 

Recurso Ordinário ou de Reclamação, nos termos do Código de Processo Civil (CPC, arts. 668 e 

669), suscitaram-se dúvidas sobre se, proferida uma decisão da qual já não cabe Recurso 

Ordinário, ainda era possível recorrer para o Tribunal Constitucional, no período em que era 

lícito dela reclamar, com fundamento de que a causa ainda se encontraria pendente (Ac. 3/83). 

                                                           
169 Entre o ano de 1983-2011, o TCP julgou um total de 19.880 recursos, relativos ao controle concreto: decisões em 
secção, em conferência e decisões sumárias. Neste mesmo período, os Acórdãos e Decisões do Tribunal 
Constitucional totalizaram 23.833. Cf. “Acórdãos e Decisões do Tribunal Constitucional de 1983-2011 - Fiscalização 
Concreta”. Disponível em: <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/>.  Acesso em: 04 out. 2012. 
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 O Tribunal assentou que a questão da inconstitucionalidade deve ser suscitada pelo 

recorrente antes de esgotado o poder jurisdicional do tribunal a quo sobre a matéria em causa. 

 Uma vez esgotado esse poder, em princípio, quando proferida a decisão, nos termos do 

art. 666, 1, do CPC, não pode tal questão vir suscitar-se num momento em que o juiz já não é 

possível tomar posição sobre a mesma. 

 Porém, no n. 2 da citada disposição, acrescenta-se que é lícito ao juiz retificar erros 

materiais, suprir nulidades e esclarecer dúvidas. E enquanto não decorrer o prazo dentro do qual 

se pode requerer o suprimento daqueles vícios a sentença não transita em julgado. 

 Considerando esta a regra a ser observada e a aplicação de norma tida como 

inconstitucional não constituir erro material, portanto não é causa de nulidade de decisão judicial, 

nem torna esta obscura ou ambígua, conclui o Tribunal que uma reclamação da sua nulidade ou 

pedido de aclaração não se constitui em meios idôneos para suscitar a questão da 

inconstitucionalidade (Acórdãos 62/85, 90/85, 44/86, 194/87, 46/88, 492/88, 273/90, 417/91, 

164/92)170. 

 Entretanto, o Tribunal se viu diante de situações ou casos, aos quais reconheceu que o 

direito ao “recurso de constitucionalidade” devia ser salvaguardado, tendo a questão sido 

suscitada já após a prolação da decisão. 

 No Acórdão 3/83, o TCP entendeu que era de admitir o recurso num caso em que o 

interessado suscitara (mesmo depois de proferido o acórdão e esgotado o poder jurisdicional nos 

termos do art. 666, n. 1, do CPC) a questão da inconstitucionalidade de uma norma que atribuía 

competência em certa matéria ao tribunal recorrido e que, a considerar-se inconstitucional, 

determinaria a sua incompetência absoluta (conflito de competência entre o Supremo Tribunal 

Militar e o Supremo Tribunal Administrativo). 

 Argumentou, ainda, que, podendo este vício ser arguido em qualquer estado do processo, 

mesmo depois de proferida a decisão e enquanto esta não transitar em julgado, por aplicação do 

disposto no art. 102, n. 1, do CPC, era possível ainda ao tribunal recorrido, e em exceção ao 

disposto naquele artigo 666, n. 1, conhecer da questão, por se relacionar com matéria em relação 

                                                           
170 Cf. DOMINGOS, Inês e PIMENTEL, Margarida Menéres, “O Recurso de Constitucionalidade (espécies e 
respectivos pressupostos)”. In: Estudos sobre a jurisprudência do Tribunal Constitucional. Lisboa: Aequitas; 
Editorial Notícias, 1993, p. 427-451. 
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à qual o seu poder jurisdicional não se havia esgotado na decisão final. Assim sendo, também a 

questão da inconstitucionalidade de tal norma haveria de poder ser levantada no momento em que 

o foi. 

 Posteriormente, o Tribunal considerou que, se na reclamação for arguida a 

“constitucionalidade de normas relevantes para a decisão de questões sujeitas ainda ao poder de 

jurisdição do tribunal (como serão as questões processuais autonomamente postas em tal 

reclamação)”, já esta constitui meio apto e adequado para suscitar a questão (Ac. 206/86). 

O TCP entendeu ser ainda admissível o recurso noutras hipóteses, por exemplo, quando o 

interessado não teve a possibilidade de suscitar a questão em virtude de não lhe ter dada qualquer 

oportunidade para intervir no processo antes da decisão (Ac. 136/85). 

 

5.2.3.3  Regime da “reclamação constitucional” para o TCP 

 A reclamação constitucional, independente das controvérsias sobre a sua natureza 

jurídica, tem se caracterizado como um instrumento fundamental no controle difuso de 

constitucionalidade. Em Portugal, depois da revisão constitucional de 1982 e a aprovação da Lei 

n. 28/82, a reclamação constitucional passou a ser prevista apenas na hipótese do recurso de 

constitucionalidade não ser admitido no tribunal a quo. A Lei 28/82 (Lei do Tribunal 

Constitucional - LTC), em seu artigo 76º, n. 4, dispõe: “Do despacho que indefira o requerimento 

de interposição do recurso cabe reclamação para o Tribunal Constitucional”. 

 Na LTC, a reclamação aparece como um recurso, a julgar em secção, fazendo caso 

julgado quanto à admissibilidade (Ac. 159/90). Entretanto, na prática ficou demonstrado que 

podiam ocorrer outras situações não previstas em lei e que careciam de solução. No Ac. 192/91, o 

TCP admitiu a utilização da reclamação num caso de “retenção” do recurso de 

constitucionalidade, considerando-o um caso especial de “indeferimento” (Ac. 262/92).  

 Com a reforma da LTC de 1998, passa-se a admitir também em conferência, no âmbito 

das secções do TCP, o julgamento da reclamação de despacho que indefira a admissão do 

recurso. Prevê o artigo 77º, n. 1, LTC que: “O julgamento da reclamação de despacho que 

indefira o requerimento de recurso ou retenha a sua subida cabe à conferência a que se refere o n. 

3 do artigo 78º-A, aplicando-se igualmente o n. 4 da mesma disposição”.  
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Da decisão sumária do relator pode reclamar-se para a conferência, a qual é constituída 

pelo presidente ou pelo vice-presidente, pelo relator e por outro juiz da respectiva secção, 

indicado pelo pleno da secção em cada ano judicial (Art. 78º-A, n. 3, LTC). 

  A conferência decide definitivamente as reclamações, quando houver unanimidade dos 

juízes intervenientes, cabendo essa decisão ao pleno da secção quando não haja unanimidade (art. 

78º-A, n. 4, LTC). 

Por último, cumpre registrar que, em todos esses anos de atividade, o TCP tem julgado em 

média 60 (sessenta) reclamações por ano171, sobretudo em relação às decisões de não admissão 

do recurso de constitucionalidade. 

 

5.2.4  Fiscalização sucessiva abstrata 

No controle híbrido de constitucionalidade, ao lado do controle concreto, caminha o 

controle sucessivo abstrato, centralizado no Tribunal Constitucional ou órgão similar. O controle 

sucessivo abstrato, concentrado, também denominado de controle em “via principal”, em “via de 

ação” ou em “via direta”, existe quando, independentemente de um caso concreto, se averigua da 

conformidade de quaisquer normas com o parâmetro normativo-constitucional.  

Em Portugal, a fiscalização sucessiva abstrata reporta-se à inconstitucionalidade de 

quaisquer normas e à ilegalidade de certas normas por confronto com leis de valor reforçado. 

Podem requerê-la, além do Presidente da República, uma série de outros legitimados. A 

fiscalização sucessiva abstrata inclui ainda a generalização de decisões do Tribunal 

Constitucional que tenham julgado inconstitucional ou ilegal quaisquer norma em três casos 

concretos, podendo requerê-la qualquer juiz do Tribunal, ou o representante do Ministério 

Público que oficia junto do TCP. O Tribunal Constitucional aprecia e verifica o não cumprimento 

da Constituição por omissão das medidas legislativas necessárias para tornar exequíveis as 

normas constitucionais. 

O Tribunal Constitucional atua como “defensor da constituição relativamente ao 

legislador e como órgão de garantia da hierarquia normativa da ordem 

                                                           
171 De acordo com dados estatísticos coletados no site oficial do Tribunal Constitucional, de 1983 a setembro de 
2012, o TCP julgou um total de 1.816 reclamações. Confira Fiscalização concreta. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/tribunal-estatisticas.html/>.  Acesso em: 04 out. 2012.  
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constitucional.”(CANOTILHO, 2003, p. 918). Sobre esse tema, a CRP prescreve em seu art. 

281º: 

1. O Tribunal Constitucional aprecia e declara, com força obrigatória geral: 
a) A inconstitucionalidade de quaisquer normas; [grifo nosso] 
b) A ilegalidade de quaisquer normas constantes de acto legislativo com fundamento em 

violação de lei com valor reforçado;[172] 
c) A ilegalidade de quaisquer normas constantes de diploma regional, com fundamento em 

violação do estatuto da região autônoma; 
d) A ilegalidade de quaisquer normas constantes de diploma emanado dos órgãos de 

soberania com fundamento em violação dos direitos de uma região consagrados no seu estatuto. 
2. Podem requerer ao Tribunal Constitucional a declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, 

com força obrigatória geral: 
a) O Presidente da República; 
b) O Presidente da Assembleia da República; 
c) O Primeiro-Ministro; 
d) O Provedor de Justiça; 
e) O Procurador-Geral da República; 
f) Um décimo dos Deputados à Assembléia da República; 
g) Os Representantes da República, as Assembleias Legislativas das regiões autónomas, 

os presidentes dos Governos Regionais ou um décimo dos deputados à respectiva Assembleia 
Legislativa, quando o pedido de declaração de inconstitucionalidade se fundar em violação dos 
direitos das regiões autónomas ou o pedido de declaração de ilegalidade se fundar em violação do 
respectivo estatuto. 

3. O Tribunal Constitucional aprecia e declara ainda, com força obrigatória geral, a 
inconstitucionalidade ou a ilegalidade de qualquer norma, desde que tenha sido por ele julgada 
inconstitucional ou ilegal em três casos concretos.173 

 Este texto do art. 281º foi revisto por três vezes. A primeira, pela RC/82, que reformulou 

o texto primitivo (incluindo a epígrafe); depois, pela RC/89, que alterou os nºs 1 e 2, 

correspondentes ao n. 1 da redação anterior do preceito (passando o n. 2 a n. 3); por último, pela 

RC/04, que alterou a alínea c do n. 1 e a alínea g do n. 2, cuja redação era a seguinte: 

[Art. 281º (...) 
1. (...)] 
c) A ilegalidade de qualquer normas constantes de diploma regional, com fundamento em 

violação do estatuo da região ou de lei geral da República; 
......................................................................................... 

[2. (...)] 
g) Os Ministros da República, as assembleias legislativas regionais, os presidentes das 

assembleias legislativas regionais, os presidentes dos governos regionais ou um décimo dos 

                                                           
172 No ordenamento constitucional português, entende-se por “leis de valor reforçado” as leis que têm em comum o 
fato de serem atos legislativos com um “valor paramétrico” em relação a outros atos legislativos, que lhes devem 
obediência e para os quais eles funcionam como um “marco de aferição da respectiva validade material”. Entre as 
leis de valor reforçado e as leis que venham a ser emanadas dentro do respectivo âmbito de aplicação existe, assim, 
uma “relação de prevalência funcional”, por força da qual serão inválidas as disposições contidas nas leis que, 
devendo fazê-lo por se reportarem a matéria por ela regulada, não se conformem com os parâmetros de validade 
decorrentes de uma lei de valor reforçado. Em geral sobre as leis de valor reforçado no Direito português, confira: 
MIRANDA, op. cit., t. V, p. 352 e segs.; GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 
7. ed. pp. 781 segs. 
173 Cf. Constituição da República Portuguesa, de 2 de Abril de 1976. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/crp.html>. Acesso em: 18 mar. 2011. 
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deputados à respectiva assembleia legislativa regional, quando o pedido de declaração de 
inconstitucionalidade se fundar em violação dos direitos das regiões autónomas ou o pedido de 
declaração de ilegalidade se fundar em violação do estatuto da respectiva região ou de lei geral 
da República (CANOTILHO e MOREIRA, 2005, p. 178). 

O art. 281º, n. 1, abrange a apreciação da inconstitucionalidade, pela via abstrata de 

quaisquer normas, bem como da ilegalidade de algumas delas, por parte do Tribunal 

Constitucional. O item n. 2 do mesmo artigo trata do poder de iniciativa postulatória, que está 

distribuído nas seguintes hipóteses: há entidades que podem pedir a apreciação e a declaração da 

inconstitucionalidade ou da ilegalidade de quaisquer normas, com qualquer fundamento. Há 

outras que só podem requerer a apreciação e a declaração da inconstitucionalidade ou da 

ilegalidade de certas normas e com certo fundamento. 

Na primeira hipótese estão legitimados: o Presidente da República, o Presidente da 

Assembleia da República, o Primeiro-Ministro, o Provedor de Justiça174, o Procurador-Geral da 

República e um décimo dos Deputados à Assembleia da República. Na segunda, os 

Representantes da República, as Assembleias Legislativas regionais, os presidentes das 

Assembleias Legislativas regionais, os presidentes de Governos regionais e um décimo dos 

deputados à respectiva Assembleia Legislativa regional. Esses últimos, só podem pedir a 

declaração de inconstitucionalidade com fundamento em violação dos direitos das regiões 

autônomas ou pedir a declaração de ilegalidade com fundamento em violação do estatuto da 

respectiva região. 

 

5.2.4.1  Legitimidade e seus limites na jurisprudência do TCP 

Em uma das suas primeiras decisões, o Tribunal teve de se pronunciar sobre a 

legitimidade para requerer a fiscalização sucessiva da constitucionalidade. Lembrou que apenas 

as entidades enumeradas no então art. 281, n. 1 da CRP (atual, art. 281º, n. 2) têm legitimidade 

para fazer o pedido. Se uma dessas entidades se limita a remeter para o Tribunal uma petição que 

lhe é dirigida por particulares “funcionando como simples ponte ou elo de ligação” entre estes e 

aquele, o TCP, considerando que, afinal, quem requeria a sua intervenção haviam sido os 

                                                           
174 Como ombudsman entre a Assembleia Parlamentar, a Administração Pública e o cidadão, o Provedor de Justiça 
tenta consagrar a sua posição institucional. Mais detalhes sobre o Provedor de Justiça confira: CORREIA, Fernando 
Alves, Do ombudsman ao provedor de justiça. Coimbra: Coimbra Editora, 1979. CARDOSO, José Lucas, A 
posição institucional do provedor de justiça – o ombudsman entre a Assembleia Parlamentar, a 
Administração Pública e o cidadão. Coimbra: Coimbra Editora, 2011). 
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particulares e não a entidade constitucionalmente competente, não conheceu do pedido por 

ilegitimidade (Ac. 5/83). 

Logo depois, esta orientação doutrinária foi reafirmada pelo Tribunal Constitucional, 

justificando não seguir a posição consagrada, sobre esta matéria, pela Comissão Constitucional 

que a antecedeu (Ac. 16/83). O Tribunal esclareceu que quando o pedido se fizesse impulsionado 

por uma petição dirigida às entidades com competência para suscitar a intervenção do Tribunal, 

haveria ilegitimidade do requerente se essas entidades “não assumissem o pedido como próprio e 

não aceitassem responsabilizar-se, sem margem de ambiguidade, pelo exercício do direito de 

acção de que são exclusivos titulares”. E se tais entidades levam o assunto ao TCP admitindo, de 

forma expressa, não assumirem a inconstitucionalidade que outrem entende existir, aí se estará 

perante um pedido inexistente (Ac. 402/89). 

A competência para interpor a ação de inconstitucionalidade é uma competência de cunho 

político, que deve ser exercida pessoalmente. Decorre diretamente da Constituição. Não pode 

fazer-se substituir por outrem. Por isso, o Procurador-Geral da República não pode fazer-se 

substituir por Procuradores-Gerais Adjuntos no exercício deste poder (Ac. 7/83). Entretanto, é 

possível a substituição quando se trate de fiscalização abstrata por generalização de juízos 

formulados em fiscalização concreta. Aí a Constituição “decidiu não especificar (...) a entidade 

ou entidades competentes para desencadear o processo”, pelo que “tal especificação passou a 

caber, definitivamente, no âmbito da competência legislativa da Assembleia da República” (Ac. 

93/84). 

A Lei 28/82, em seu art. 82º, prescreve que qualquer dos juízes do TCP ou do Ministério 

Público e sendo este representado junto do Tribunal por um Procurador-Geral Adjunto (art. 44º 

da LTC), tem este último legitimidade para, neste tipo de processos de fiscalização abstrata que 

tenham como fundamento a “repetição do julgado”, formular o respectivo pedido175. 

Em conformidade com o estabelecido no artigo 52º, n. 1, da LTC, “o pedido não deve ser 

admitido quando formulado por pessoas ou entidade sem legitimidade” (Acórdãos 136/11, 

411/12). 

 
                                                           
175 Os juízes do TCP, até a presente data, nunca usaram da competência que a lei lhes confere de suscitar a 
generalização de julgamentos de inconstitucionalidade. Todos os processos deste tipo de controle foram de iniciativa 
do Ministério Público.  
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5.2.4.2  Princípio do pedido 

Nos processos de fiscalização abstrata vigora o princípio do pedido, conforme dispõe o 

artigo 51º e seguintes da Lei do Tribunal Constitucional. O pedido consiste na solicitação para 

que se declare a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, de uma ou várias normas de 

direito ordinário (Ac. 31/84). 

O conceito de pedido é puramente formal, no sentido de que se considera “como um só 

pedido, aquele que, embora se dirigindo a várias e diversas normas jurídicas, porventura, 

localizadas em diferentes diplomas é expresso em um só requerimento, subscrito por entidade 

com legitimidade para o fazer” (Ac. 105/86). 

E causa de pedir? “A causa de pedir é representada pelas normas ou princípios 

constitucionais que o peticionante reputa por violadas e, dessa forma, o seu afrontamento traduz a 

razão de ser do pedido” (Ac. 31/84). 

Apreciar e declarar a inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas é o pedido que se 

faz. O objeto do pedido constitui na(s) norma(s) cuja apreciação se requer. Os poderes de 

cognição do Tribunal estão limitados pelo pedido, mas não pelos fundamentos alegados, uma vez 

que o TCP pode declarar a inconstitucionalidade firmando-se na violação de normas ou 

princípios constitucionais diversos dos que foram invocados na fundamentação (art. 51º, n. 5, 

LTC). 

Admitido um pedido em fiscalização sucessiva, por força do art. 64º da LTC, quaisquer 

outros com objeto idêntico que venham a ser igualmente admitidos são incorporados no processo 

respeitante ao primeiro. Nestes casos, o Tribunal faz uma leitura do preceito em questão, 

estimando que não se deve entender o “objeto idêntico” num sentido restrito – as mesmas normas 

dos mesmos diplomas – mas, “em circunstâncias especiais” deve abranger normas que tenham 

“em vista uma única e mesma finalidade” ainda que constantes de diplomas distintos (Ac. 

141/85).  Em coerência com um conceito formal de pedido, não há que desdobrar em vários 

processos o pedido complexo, em que é requerida a fiscalização de diversas normas, de distintos 

diplomas, com diferentes objetos, antes se deve dele conhecer integralmente no único auto o 

requerimento inicial que deu origem (Ac. 105/86). 

Neste tipo de processo de fiscalização sucessiva abstrata, o princípio do pedido, a sua 

aplicação tem trazido inúmeros questionamentos, muitos das quais têm sido resolvidos em farta 
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jurisprudência, nos primeiros dez anos de atividade do Tribunal Constitucional176. Cuidaremos de 

citar algumas dessas jurisprudências, especificamente, aquelas que dizem respeito a questões 

relacionadas com o objeto do pedido. 

 

5.2.4.3 Objeto do pedido: conceito de norma jurídica e delimitação do objeto 

O art. 277º da CRP considera sujeito ao regime de fiscalização da constitucionalidade as 

normas que infrinjam o disposto na Constituição ou os princípios nela consignados. Quer no 

controle abstrato, quer no controle concreto, o objeto são as “normas jurídicas”. Mas qual o 

conceito de norma jurídica para o efeito de fiscalização da constitucionalidade? Abrange apenas 

os preceitos gerais e abstratos, ou inclui todo e qualquer preceito contido num diploma legal, 

ainda que se trate de um preceito de caráter individual e concreto? Por diversas vezes o TCP teve 

que precisar os contornos deste conceito.  

Numa das suas primeiras decisões (Ac. 26/85), o Tribunal fixou a doutrina que havia sido 

desenvolvida na jurisprudência da Comissão Constitucional. No citado arresto o TCP esclareceu 

que se haveria de alcançar um conceito de norma “funcionalmente adequado ao sistema de 

fiscalização da constitucionalidade aí [art. 277º, CRP] instituído e consoante com a sua 

justificação e sentido”. 

A “norma” não se confunde nem com o preceito legislativo, nem com o seu suporte 

verbal. Uma norma pode resultar da conjugação de vários preceitos de diplomas distintos; e da 

mesma formulação verbal, ou da conjugação de várias formulações verbais, se podem destacar 

mais do que uma norma, até mesmo em aparente desconformidade com o teor verbal que a 

sustenta (Ac. 306/88). 

Para o Tribunal, norma é o ato do poder público que contiver uma regra de conduta para 

os particulares ou para a Administração, ou um critério de decisão para esta última ou para o juiz, 

independentemente do seu caráter geral ou abstrato, individual ou concreto ou, neste último caso, 

ainda mesmo quando possuam eficácia consuntiva, isto é, dispensando um ato de aplicação. Pode 

o ato conter ou esgotar a sua própria execução, nem por isso “deixam de credenciá-la 

                                                           
176 Cf. ANTUNES, Miguel Lobo, “Fiscalização Abstracta da constitucionalidade. Questões processuais”. In: 
Estudos sobre a jurisprudência do Tribunal Constitucional. Lisboa: Aequitas; Editorial Notícias, 1993, p. 387-
426. 
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normativamente (legalmente) e de fornecer o critério para a sua apreciação sub specie juris” (Ac. 

26/85). 

Não são, por conseguinte, todos os atos do poder público, abrangidos pelo sistema de 

fiscalização da constitucionalidade previsto na Constituição. Estão excluídos: as decisões 

judiciais, os atos da Administração sem caráter normativo (ou atos administrativos propriamente 

ditos), e os “atos políticos” ou “atos de governo” em sentido estrito. Entretanto, estão sujeitos ao 

controle do TCP, os atos materialmente administrativos desde que incorporados em preceitos 

legais, ou, na terminologia do aresto, “preceitos legais de índole individual e concreta com 

eficácia consuntiva” (Ac. 26/85).  

A inclusão deste tipo de preceito na noção de norma passível de controle pelo TCP 

provocou uma série de objeções (ANTUNES, 1993, p. 409). A primeira argumenta-se que 

estando garantido constitucionalmente, o recurso contencioso de todos os atos administrativos, 

independentemente da sua forma, e a fiscalização desses mesmos atos pelo Tribunal 

Constitucional, quando constem de preceito legal, conduz, por um lado, a uma desnecessária 

duplicação, e por outro, a conflitos de competência (ou de jurisdição) entre os Tribunais 

administrativos e TCP. A resposta a esta objeção: “o controle da constitucionalidade e o da 

legalidade se processam em planos distintos, com pressupostos de admissibilidade e efeitos 

diversos, cabendo ao TCP a última palavra em matéria de constitucionalidade” (Ac. 26/85). 

Outro tipo de objeção enfrentada pelo TCP, ao controle abstrato dos atos materialmente 

administrativos, incorporados em preceitos legais, de índole individual e concreta, diz respeito à 

ausência de qualquer prazo para requerer a fiscalização sucessiva. Não havendo prazo para o 

exercício deste controle, cria-se uma situação de grande insegurança e incerteza. Pois “um acto 

materialmente administrativo contido em diploma normativo jamais se consolidará” (Ac. 

157/88). Em sua resposta, o TCP assinalou que: “os actos administrativos incorporados em 

normas legais inconstitucionais não ficariam senão sujeitos a um regime idêntico”. Aos atos 

administrativos nulos, poderá ser modulado os seus efeitos. Faculdade constitucional e 

legalmente conferida ao Tribunal, para modular a eficácia das suas decisões em fiscalização 

sucessiva que reduz, ou pode reduzir, “os inconvenientes, no plano da certeza e da segurança, da 

possibilidade de fiscalização a todo o tempo da constitucionalidade de tais preceitos”. Assim 

conclui o Tribunal, lembrando que: 
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... a eficácia da declaração de inconstitucionalidade também tem os seus limites, que são o 
estabelecido no art. 282º, n. 3, da Constituição (salvaguarda dos ‘casos julgados’) e os fixados pelo 
Tribunal Constitucional ao abrigo do n. 4 da mesma disposição: ora, como quer que deva entender-
se o primeiro destes limites (máxime, se nele cabe também o chamado ‘caso resolvido’ 
administrativo), e como quer que eles devam operar quando se esteja em presença de preceitos de 
conteúdo individual e concreto, certo e que também aí não podem, em qualquer caso, deixar de 
caber – com o que, obviamente, muito se reduzirão ou poderão reduzir os inconvenientes, no plano 
da certeza e segurança, da possibilidade de fiscalização, a todo o tempo, da constitucionalidade de 
tais preceitos. (Ac. 157/88). 

Aqueles atos administrativos que se encontrem incorporados não em preceitos legais, mas 

regulamentares, já essas “normas” escapam ao controle do Tribunal Constitucional. No Acórdão 

76/88, em que vinha impugnada a constitucionalidade de uma deliberação da Câmara Municipal 

de Lisboa, o Tribunal, considerando que essa deliberação se traduzia, na verdade, num conjunto 

de deliberações, separou aquelas que tinham caráter normativo das que constituíam meros “actos 

administrativos internos”, excluindo estas últimas do seu conhecimento. 

O TCP chega a um conceito material de norma que evolui, quando estejam em causa 

preceitos legais, para um conceito formal. Conforme expresso no Acórdão 157/88: 

reitera-se, pois, o entendimento segundo o qual ainda os preceitos legislativos de conteúdo 
individual e concreto integram o conceito de ‘norma’ a que se reportam os artigos 277º e seguintes 
da Constituição, pelo que também eles são passíveis do controlo de constitucionalidade aí previsto, 
da competência do Tribunal Constitucional. Com isto [...] não incorre, nem insiste o Tribunal em 
qualquer espécie de ‘servilismo formal’ [...]: antes se limita ele a extrair a consequência de, na 
questão em apreço, a concepção teleológica e funcional (i. e, ‘material’) das coisas postular, 
justamente, um critério ou noção ‘formal’ de norma. 

Em suma, no conceito de norma desenvolvido pelo Tribunal Constitucional, em seus 

primeiros dez anos de funcionamento, estão incluídos: 

a) os mapas anexos ao Orçamento do Estado, por assumirem eles próprios natureza 

normativa (Ac. 317/86); 

b) as resoluções da Assembleia da República tomadas ao abrigo do art. 172º, n. 2 da 

CRP (atual artigo 169º, n. 2) que suspendem a vigência de decretos-leis submetidos à sua 

apreciação (Ac. 405/87);  

c) as normas contidas em leis de autorização legislativa que “são concebidas e 

pretendidas pela Constituição enquanto normas geradoras do processo legislativo de leis 

delegadas e por tal circunstância são aplicadas com a emissão destas, sem prejuízo de 

constituírem desde logo instrumento jurídico-normativo quanto à determinação do segmento do 

ordenamento em vias de modificação e quanto ao sentido genérico das alterações a introduzir” 

(Ac. 64/91);  
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d) o Regimento da Assembleia da República ou “outras resoluções normativas do 

órgão parlamentar”, pois que “face às características estatutárias do Regimento da Assembleia da 

República e à possibilidade de as respectivas normas poderem directamente respeitar regras 

constitucionais expressas que visam a organização e funcionamento daquele órgão de soberania, 

ter-se-á de concluir que a expressão ‘regimento’ não servirá, só por si, para eximir as suas normas 

do controlo da constitucionalidade. Deverá, com efeito, ver-se nele um acto normativo específico 

ou sui generis (embora não um acto legislativo), expressão de autonomia normativa interna” (Ac. 

63/91); 

e) os “assentos” do Supremo Tribunal de Justiça, porque “a fixação de doutrina com 

força obrigatória geral operada através dos assentos traduz a existência de uma norma jurídica 

com eficácia erga omnes, em termos de, quanto a ela, ser possível o acionamento do processo de 

fiscalização abstracta sucessiva de constitucionalidade” (Ac. 359/91; cf. ainda Ac. 8/87); 

f) o regulamento de um órgão da Administração Pública (no caso, o Conselho 

Superior da Polícia) aprovado por um despacho ministerial (Ac. 53/92). 

g) O regulamento de uma “associação pública”, como a Ordem dos Advogados 

Portugueses. O Conselho Geral da Ordem dos Advogados alterou o Regulamento Nacional de 

Estágio da Ordem dos Advogados (Regulamento n. 52-A/2005, de 1 de agosto), por meio da 

Deliberação n. 3333-A/2009, de 16 de dezembro, para introduzir um exame nacional de acesso ao 

estágio e à inscrição na Ordem. O Provedor de Justiça requereu ao Tribunal que declarasse a 

inconstitucionalidade das normas constantes naquele tipo normativo, alegando que a aprovação, 

por via regulamentar, deste exame nacional de acesso da Ordem dos Advogados, foi um ato que 

invadiu a reserva de competência legislativa da Assembleia da República (alínea b, do n. 1, do 

artigo 165, da CRP).  O Tribunal declarou a inconstitucionalidade do artigo 9º-A, n. 1 e 2 do 

Regulamento Nacional de Estágio, da Ordem dos Advogados, na redação aprovada pela 

Deliberação, por violação da Constituição (Ac. 3/2011). 

Por outro lado, já não são passíveis de controle as normas que não provenham de um 

“poder normativo público”, como as normas do Estatuto da Federação Portuguesa de Futebol e 

seu Regulamento Disciplinar, por se entender que tal Federação não é uma associação pública, 

mas uma pessoa coletiva de direito privado e utilidade pública e por tais normas não terem sido 

produzidas no exercício de um poder público que lhe fosse desenvolvido ou delegado (Ac. 

472/89). 
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Na fiscalização preventiva, a intervenção do Tribunal ocorre antes de concluído o 

processo normativo, ou seja, antes da promulgação, ratificação ou assinatura, já na fiscalização 

sucessiva só pode ter por objeto “normas jurídicas perfeitas”. A questão pôs-se por duas vezes 

relativamente a tratados internacionais cuja fiscalização da constitucionalidade foi suscitada antes 

de concluído todo o processo que conduzia à sua entrada em vigor no território nacional 

(Acórdãos 32/82 e 168/88). 

No primeiro caso (Ac. 32/88), ao abrigo do disposto no artigo 281º, nº 1, alínea a da CRP, 

o Procurador-Geral da República requereu a apreciação da constitucionalidade de dois decretos 

do Governo que haviam aprovado, para ratificação, duas convenções da OIT, como fundamento 

de não haver sido respeitado o direito de participação dos trabalhadores na elaboração da 

legislação do trabalho. O TCP entendeu que o pedido se dirigia “em boa lógica”, não aos 

decretos, mas às convenções, e dele não conheceu por, no momento em que fora apresentado, não 

ter sido ainda dada publicidade ao instrumento de ratificação, o qual também ainda não tinha sido 

registrado junto do diretor-geral da Repartição Internacional do Trabalho, formalidade exigida 

pelas próprias convenções como condição para a sua entrada em vigor. 

No segundo caso (Ac. 168/88), um grupo de deputados à Assembleia da República, 

requereu a declaração da inconstitucionalidade de normas de acordos internacionais celebrados 

entre Portugal e os Estados Unidos da América. No seguimento da jurisprudência anterior, o TCP 

não conheceu do pedido na parte em que abrangia normas contidas em acordos cujo processo 

conducente à sua entrada em vigor se não havia completado (ANTUNES, 1993, p. 411). 

Pelo Ac. 15/83, o Tribunal seguiu caminho diverso. Suscitada a apreciação da 

constitucionalidade em fiscalização abstrata sucessiva de normas, ao tempo do pedido, ainda não 

referendada e publicada. Embora alguns Conselheiros se tenham pronunciado pelo não 

conhecimento do pedido por falta de objeto, o TCP não conheceu dele com o argumento que a 

entidade requerente não havia especificado as normas cuja apreciação solicitava. 

No Ac. 162/85, o Tribunal, no domínio da fiscalização preventiva, enfrentou o problema 

do controle de “normas inexistentes”, quando o seu processo de formação ainda não está 

concluído. O Tribunal não conheceu do pedido relativo a um decreto do Governo vetado pelo 

Presidente da República e de novo submetido, sem alteração, a promulgação, por se tratar de 
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texto sem existência jurídico-constitucional, que não detinha “a virtualidade de um projecto de 

decreto-lei”. 

Em sentido diferente, no Ac. 320/89, o TCP considerou-se competente para analisar a 

constitucionalidade de normas aprovadas pela Assembleia da República no que diz desrespeito ao 

quórum deliberativo constitucionalmente exigido, ainda que daí decorresse a inexistência jurídica 

das normas, por entender que tal vício se reconduz à categoria genérica de 

“inconstitucionalidade". 

Outra problemática enfrentada pelo Tribunal Constitucional diz respeito à delimitação do 

objeto do pedido. A jurisprudência do TCP é farta neste sentido. A matéria da “delimitação do 

objeto do pedido”, é prevista no art. 51, n. 1 da Lei 28/82 quando estipula: o pedido de apreciação 

da constitucionalidade deve especificar as normas ou os princípios constitucionais cuja 

apreciação se requer. O n. 5 do mesmo preceito, estabelece que o Tribunal não pode apreciar 

senão as normas que lhe forem submetidas, o que exige do Tribunal precisão ao delimitar o 

objeto do pedido. 

Pertence ao autor do pedido o ônus da especificação da norma de direito ordinário que 

pretende ver declarada inconstitucional. Considera-se cumprida tal exigência na medida em que a 

formulação do requerimento permita essa delimitação precisa do objeto, sendo certo que ao 

Tribunal está “vedada a integração do pedido, já que aos requerentes, e só a eles, compete 

circunscrever o tema a decidir” (Ac. 31/84). Mas não impede que, em certos casos, deva o TCP 

interpretar o pedido de modo a delimitá-lo. 

A especificação das normas, a que se refere o pedido de apreciação de 

constitucionalidade, pode ser feita individualizando norma a norma – quer por uma referência 

parcial ou global aos preceitos que as contêm, quer por indicação do seu conteúdo (Acórdãos 

46/86, 274/86). Também pode ser feita indicando-se uma pluralidade de normas, incluindo todas 

ou não, das normas de um certo diploma, desde que a fórmula utilizada permita, com suficiente 

precisão, circunscrever o exame do Tribunal (Ac. 274/86). 

Quando o requerente solicita a apreciação de todas as normas de um diploma, 

especificando apenas algumas delas e considerando, na fundamentação do pedido, que todas as 

outras são consequencialmente inconstitucionais, estamos diante das chamadas 

“inconstitucionalidades consequentes”. Foi o que entendeu o TCP ao decidir que: “no domínio 
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das chamadas inconstitucionalidades consequentes (...) o Tribunal delas deverá conhecer quando 

a sua enunciação, embora não expressamente explicitada, resulta de todo indissociável de uma 

apreciação global do pedido” (Ac. 76/85). 

Por vezes, a especificação das normas não é suficiente para se limitar com precisão o 

objeto da análise do Tribunal. Isto ocorre quando há falta de rigor do peticionante na formulação 

final do pedido. É o que sucede, por exemplo, quando se pede a declaração de 

inconstitucionalidade de todas as normas de um decreto-lei por haverem sido repristinadas em 

consequência de uma declaração de inconstitucionalidade e se verifica que apenas algumas das 

normas desse diploma o foram, pelo que o Tribunal limita o pedido a esses normativos (Ac. 

15/88). 

O TCP, da análise da fundamentação do pedido, do raciocínio desenvolvido para justificar 

a solicitada intervenção, concluiu em vários casos, que afinal o requerente não pretendia a 

apreciação de todas as normas indicadas na parte final do pedido, mas apenas de algumas delas 

(Acórdãos 128/87, 415/87, 192/88, 318/89), ou que não pretendia a apreciação das normas todas, 

em toda a sua extensão material ou temporal (Acórdãos 143/85, 154/86, 130/88, 369/89 e 192/88, 

320/89, 365/91). O Tribunal justificou a sua atuação, nestes tipos de casos, afirmando: 

tem o Tribunal Constitucional concluído que os peticionantes, uma ou outra vez, pediram mais do 
que, na realidade, queriam, e, nesses casos, tem efetivamente procedido à correspondentes redução 
do âmbito do pedido, ou seja, e dizendo as coisas de outro modo, tem, nessas situações, procurado 
equacionar a problemática suscitada em tais petições de modo que, através de uma acção redutora, 
os pedidos passem a ser conformes com a causa de pedir (Ac. 452/89). 

Situação diversa é a que ocorre quando a fundamentação aduzida manifestamente não se 

aplica a certas normas especificadas no pedido. Nesses casos, o caminho a seguir poderia ser o da 

improcedência parcial do pedido, se outros motivos de inconstitucionalidade o Tribunal não 

descortinasse (Ac. 274/86). São vários os arestos onde TCP optou, porém, por proceder a uma 

interpretação restritiva do pedido, excluindo do seu âmbito as normas a que manifestamente se 

não aplicava a fundamentação do requerente (Acórdãos 282/86, 207/87, 365/91). 

O Tribunal Constitucional utilizou do instrumental técnico da delimitação do pedido para 

realizar a minuciosa tarefa de excluir certas “normas”, das quais não poderia conhecer, por se 

traduzirem em atos administrativos internos (Ac. 76/88), em vez de optar pelo não conhecimento 

do pedido nessa parte. 
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Ademais, a faculdade de delimitar o objeto de apreciação pelo Tribunal através de 

interpretação que faz do respectivo requerimento, levou o TCP a considerar que o objeto do 

pedido consistia não nas normas indicadas pelo peticionante no seu requerimento, mas em outras, 

conforme sublinhado no Acórdão 32/88:  

sem embargo de no seu requerimento se referir imediatamente às normas do Dec. 100/80 e do Dec. 
Gov. 69/84 (que, em termos relativamente descoincidentes, aprovaram a Convenção da OIT), o que 
o Procurador-Geral da República, em boa lógica, verdadeiramente pretendeu foi a declaração de 
inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, das normas da Convenção 96 tal como foi 
aprovada, para ratificação, pelo Dec. Gov. 69/84 (isto é, das normas das partes I, III e IV). 

Finalmente, constata-se por meio da jurisprudência do TCP, que a delimitação do objeto 

(o thema decidendum), não é levada a cabo apenas pelo peticionante, mas por uma atividade 

conjunta do requerente e do Tribunal. Na generalidade dos casos, o TCP restringiu o objeto tal 

como lhe era formulado. Entretanto, no Acórdão 32/88, o Tribunal foi mais longe, reconstruindo 

a vontade do requerente de modo a definir esse objeto de uma forma diversa da adotada pelo 

peticionante.  

 

5.2.5  O instituto da “repetição do julgado” na jurisprudência do TCP: as repetições e os 

julgados em três casos concretos 

Segundo o art. 281, n. 3, da CRP, o Tribunal Constitucional aprecia e declara, com força 

obrigatória geral, a inconstitucionalidade de qualquer norma, desde que tenha sido por ele julgada 

inconstitucional em três casos concretos. A Lei 28/82 (LTC) em seu artigo 82º prevê o processo 

aplicável à repartição do julgado, nos seguintes termos: 

Sempre que a mesma norma tiver sido julgada inconstitucional ou ilegal em 3 casos concretos, 
pode o Tribunal Constitucional, por inciativa de qualquer dos seus juízes ou do Ministério Público, 
promover a organização de um processo com as cópias das correspondentes decisões, o qual é 
concluso ao presidente, seguindo-se os termos do processo de fiscalização abstracta sucessiva da 
constitucionalidade ou da ilegalidade previstos na presente lei. 

Algumas dúvidas foram suscitadas no âmbito desse tipo de fiscalização abstrata. Poderia 

o Tribunal Constitucional automaticamente declarar a inconstitucionalidade da norma 

impugnada, com o terceiro caso julgado? Ou seria obrigado a proceder à apreciação, uma vez 

decidido o terceiro caso? Ou, ainda, decidido o terceiro caso, poderia ser desencadeado um 

processo de fiscalização abstrata?  



171 
 

Em face dessas questões, Jorge Miranda apresentou objeções às duas primeiras 

indagações, defendendo a terceira hipótese, por ser a mais adequada ao sistema de controle 

português. Em todos esses anos de funcionamento do Tribunal Constitucional, esta tem sido a 

orientação: “ficando decidido o terceiro caso, desencadeia-se o processo de fiscalização abstrata”.  

São estes os argumentos apresentados: 

Uma automática declaração de inconstitucionalidade, concomitante com a terceira decisão 
em concreto, brigaria com a letra da Constituição, com o seu espírito e com a distinção de 
competência das secções e do plenário. 

Uma obrigatoriedade de apreciação (mesmo com faculdade de não declaração) seria algo 
de demasiado rígido, não jogaria plenamente com a necessidade de um pedido ou de uma iniciativa 
(como parece exigir a natureza de um tribunal) e poderia não permitir suficiente distanciamento 
entre o terceiro caso concreto e o juízo de inconstitucionalidade em abstrato ou em tese. 

Mais ajustado à índole do sistema afigura-se, pois, o terceiro caminho: ficar a apreciação 
dependente de uma iniciativa – e, depois, ficar sujeita ao regime geral da fiscalização abstrata 
sucessiva, com possibilidade, designadamente, de ser ouvido o órgão autor da norma e de serem 
obtidos mais elementos e informações (1).[177] O pedido leva consigo um juízo sobre a suficiência 
da última decisão concreta para que se passe à declaração com força obrigatória geral, mas é um 
novo processo de fiscalização que vem então a abrir-se e uma nova decisão do Tribunal que tem de 
se formar. E é este entendimento o consagrado na Lei n.º 28/81(2).[178]. 

............................. 
IV – Os três casos concretos decididos no sentido da inconstitucionalidade podem-no ter 

sido com fundamento em normas constitucionais diversas: a identidade tem de ser da norma 
julgada inconstitucional, não da norma parâmetro. 

E assim como o Tribunal Constitucional pode, no âmbito do art. 281º, n. 3, não declarar a 
inconstitucionalidade, também pode declará-la [...] a partir de norma constitucional que não tenha 
sido tomada em consideração em qualquer das anteriores decisões (3) [179]. 

V – Do mesmo modo, nada impede que o Tribunal Constitucional declare a 
inconstitucionalidade com amplitude menor do que a do julgamento dos casos concretos; máxime, 
nada impede que apenas declare a inconstitucionalidade de um segmento de norma, e não de toda a 
norma (4) [180]. 

VI – A iniciativa da passagem, da abertura do processo de fiscalização abstracta 
subseqüente à terceira decisão concreta coincidente, pertence a qualquer dos juízes ou ao 
Ministério Público (art. 82º da Lei n.º 28/82). Não se faz oficiosamente, por deliberação do 
Tribunal (como sucedia, no texto inicial da Constituição, com o Conselho da Revolução).181 

                                                           
177 “(1) Na revisão constitucional de 1982, no entanto, chegamos a defender (assim como o Deputado Nunes de 
Almeida) a obrigatoriedade da apreciação: v. Diário, II legislatura, 2ª sessão legislativa, 1ª série, nº 128, págs. 5375 e 
5376.” 
178 “(2) Tem havido numerosas decisões ao abrigo do preceito: v., por todos, acórdão n.º 93/84, de 31 de Julho, in 
Diário da República, 1.ª série, n.º 266, de 16 de Novembro de 1984”. Acórdão n. 93/84, disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/1984093html>. Acesso: 07 set. 2011. 
179 “(3) Cfr. acórdão n.º 400/91, de 30 de Outubro, in Diário da República, 1.ª série-A, n.º 263, de 15 de Novembro 
de 1991”. Processo: 266/60, Plenário, Sucessivo, Rel. Cons. António Vitorino. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19910400.html>. Acesso em: 08 set. 2011. 
180 “(4) Cfr. acórdão n.º 347/92, de 4 de Novembro, in Diário da República, 1.ª série-A, n.º 279, de 3 de Dezembro 
de 1992”. Processo: 187/92, Plenário, Sucessivo, Rel. Cons. Tavares da Costa. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19920347.html>. Acesso em: 08 set. 2011.   
181 MIRANDA, op. cit., t. VI, p. 280-282. 
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A passagem do processo de fiscalização concreta para a fiscalização abstrata, subsequente 

à terceira decisão coincidente, representa um aspecto bastante peculiar de mecanismo encontrado 

no sistema de fiscalização das normas em Portugal, não tendo qualquer parâmetro no sistema de 

controle brasileiro. 

Comentando esta norma (n. 3 do artigo 281º da CRP), Gomes Canotilho e Vital Moreira 

referem tratar-se de um processo oficioso, cuja iniciativa pertence legalmente a qualquer um dos 

juízes do Tribunal Constitucional ou ao Ministério Público (CANOTILHO e MOREIRA, 1985, 

p. 539). 

No âmbito da jurisprudência do Tribunal Constitucional, o instituo da repetição do 

julgado tem sido utilizado para desencadear, de 1983 a setembro de 2012, um total de 101 (cento 

e um) processos de fiscalização abstrata sucessiva. Representa um percentual de 19, 96%182 dos 

processos julgados, nesse período, em sede de fiscalização abstrata sucessiva. Ao longo desses 

anos, foram inúmeras as questões de ordem processual enfrentadas pelo Tribunal, nesse tipo de 

processo de fiscalização.  

Quanto à delimitação do objeto deste tipo de fiscalização abstrata, há que contar não só 

com a formulação do pedido pela entidade requerente, mas ainda, e definitivamente, com a 

formulação utilizada nas decisões de fiscalização concreta que fundamentam o pedido. É que a 

“generalização” tem por objeto apenas aquela ou aquelas normas que foram julgadas 

inconstitucionais nos três casos concretos. Veja o caso do Acórdão 37/87. 

O Procurador-Geral da República Adjunto requereu ao Tribunal Constitucional que se 

declarasse, com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade da norma do art. 7º do Decreto 

Regional n. 21/80-A, de 11 de setembro, com o fundamento de que ela já foi julgada 

inconstitucional em três casos concretos pelo Tribunal Constitucional (Acórdãos n 124/86, 

160/86 e 228/86). 

No Acórdão n. 124/86 se julgaram inconstitucionais ‘as normas do Decreto Regional n. 21/80-A, 
de 11 de setembro, respeitantes à condução de velocípedes com motor nas vias públicas da Região 
Autónoma dos Açores’, normas essas identificadas antes como sendo os arts. 1º, 3º, 4º, 5º, 7º e 9º 
desse diploma; - no Acórdão n. 160/86 se julgou apenas inconstitucional ‘a norma do artigo 7º do 
mesmo Decreto Regional, ‘na medida em que nela se estabelece a pena de prisão para a condução 

                                                           
182 Conforme dados fornecidos no site do TCP, de 1983 a setembro de 2012, foram julgados 101 processos de 
fiscalização abstrata com fundamento na “repetição do julgado” (Cf. Tribunal Constitucional Português. 
Jurisprudência. Acórdãos). Disponível em: <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/>.  Acesso em: 04 out. 
2012. 
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de velocípedes com motor sem habilitação’; - e, no Acórdão n. 228/86 se julgaram 
inconstitucionais ‘a norma do artigo 1º, bem como as normas dos artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º’ do 
diploma em causa, ‘na parte em que referem os velocípedes com motor’. Sendo o art. 7º - como se 
vê – o único preceito julgado inconstitucional nos três arestos, a ele, pois, havia de restringir-se, 
como restringiu, em vista do disposto no art. 281º, n. 2, da Constituição [atual n. 3 do art. 281º da 
CRP]. 

Assim, o Tribunal buscou o máximo divisor comum das três decisões, como objeto do 

juízo de generalização, ao declarar a inconstitucionalidade da norma do artigo 7º do Decreto 

Regional n. 21/80-A, na parte em que nela se estabelece a pena de prisão para a condução de 

velocípedes com motor sem habilitação, por violação do artigo 229º, n. 1, alínea a  (atual art. 

227º, n. 1, a, da CRP), referente aos poderes das regiões autônomas. 

Torna-se necessário, em primeiro lugar, confrontar as três decisões, e em segundo, 

recortar aquela norma, ou seja, aquela parte ideal dela que mantém a natureza de norma 

individualizável, coincidente, julgada inconstitucional nos três casos que fundamentam o pedido. 

Entretanto, não tem sido em alguns casos, tarefa simples, a de delimitar a norma que em 

cada caso concreto foi julgada inconstitucional. Por duas razões: a primeira em virtude do 

conceito complexo de norma atribuído pelo Tribunal, que não se confunde com o preceito 

legislativo, nem com o seu suporte verbal. Uma norma pode resultar da conjugação de vários 

preceitos de diplomas distintos; e da mesma formulação verbal, ou da conjugação de várias 

formulações verbais, se podem destacar mais do que uma norma, até mesmo em aparente 

desconformidade com o teor verbal que a sustenta (Ac. 306/88). A segunda razão, diz respeito a 

tarefa de distinguir o que nas decisões concretas há de contingente, que se repercute na própria 

determinação do alcance dispositivo da norma. 

O Tribunal Constitucional tem seguido um caminho rigoroso na definição do objeto dos 

“juízos de generalização”. Tem conduzido a que, por vezes, se sucedam declarações de 

constitucionalidade de normas incluídas no mesmo preceito, ou no mesmo diploma, por 

fundamentos semelhantes, sem vantagens do ponto de vista da economia processual ou da certeza 

do Direito (Acórdãos 30/88, 120/89, 447/91; Acórdãos 430/91, 189/92). Visando amenizar este 

inconveniente, o Procurador-Geral Adjunto optou, em alguns casos, por concentrar num único 

pedido a fiscalização de várias normas do mesmo diploma, fundando-o em numerosos Acórdãos 

tirados em fiscalização concreta (Acórdãos 158/89 e 356/89). De outras vezes, é o Procurador-

Geral da República que requer a fiscalização sucessiva de normas julgadas inconstitucionais em 

inúmeros acórdãos em fiscalização concreta (Acórdãos 91/88, 414/89, 448/91). 
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Um caso emblemático, sobre a delimitação do pedido, ocorreu no Ac. 191/88. O 

Procurador-Geral da República Adjunto veio, nos termos da fiscalização abstrata sucessiva, 

requerer ao Tribunal Constitucional que apreciasse e declarasse, com força obrigatória geral, a 

inconstitucionalidade da norma constante da alínea b do n. 1 da base XIX da Lei n. 2.127, de 

03/08/65, uma vez que a referida norma já havia sido julgada inconstitucional em três casos 

concretos. Esta norma estabelecia um regime de pensões por acidente de trabalho ao viúvo da 

vítima menos favorável do que o prescrito para as viúvas.  

O Ministério Público veio requerer a declaração de inconstitucionalidade dessa norma, 

com fundamento em violação do princípio da igualdade, requerendo que a tal declaração fosse 

dado o sentido de passar a ser aplicável aos viúvos o regime prescrito para as viúvas. O TCP 

recusou-se a conhecer dessa parte do pedido por entender que apenas lhe cabia debruçar-se 

“sobre o sentido das normas sujeitas a juízo de constitucionalidade” (...) “quando [o Tribunal] 

desenvolve uma atividade hermenêutica, a sua intervenção é sempre meramente instrumental: as 

normas em questão”, isto é, a norma referente aos viúvos e não daquela outra que estabelecia a 

pensão das viúvas. O Tribunal recusou-se de forma explícita, a substituir-se ao legislador ou aos 

restantes tribunais, proferindo uma decisão integrativa, quando assim decidiu: 

Pelos motivos expostos – e sem pôr em causa o direito do viúvo a ser recebedor de pensão 
por morte do outro cônjuge infortunística do outro, calculável em função da retribuição-base da 
vítima - o Tribunal Constitucional decide declarar, com força obrigatória geral, a 
inconstitucionalidade da norma da alínea b) do n. 1 da base XIX da Lei 2.127, de 03/08/65, na parte 
apenas em que atribui ao viúvo, em caso de falecimento do outro cônjuge em acidente de trabalho, 
e havendo casado previamente ao acidente, uma pensão anual de 30 por cento da retribuição-base 
da vítima, e isto desde que esteja afectado de doença física ou mental que lhe reduza sensivelmente 
a capacidade de trabalho, ou seja de idade superior a 65 anos à data da morte da mulher (Ac. 
191/88).  

   

Por fim, em decisão recente (Ac. 485/2011), o representante do Ministério Público 

requereu ao Tribunal que declarasse a inconstitucionalidade da norma constante do n. 6 do artigo 

153º, do Código da Estrada, aprovada pelo Decreto-Lei n. 44/2005, de 23 de fevereiro, na parte 

em que a contraprova respeita a crime de condução de veículo em estado de embriaguez e seja 

consubstanciada em exame de pesquisa de álcool em ar expirado (o bafômetro). 

Fundamentou o requerente o seu pedido no fato de o Tribunal já ter decido, em três casos 

concretos, nos Acórdãos 488/2009 e 24/2010 e na Decisão Sumária 394/2010 a 

inconstitucionalidade da referida norma por violação do disposto na alínea c do n. 1 do artigo 
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165º da CRP, que se refere à competência legislativa exclusiva, para definir crimes, penas, 

medidas de segurança e respectivos pressupostos, bem como processo criminal. 

O Tribunal poderia ter fundamentado a sua decisão nos Direitos, Liberdades e Garantias 

pessoais, no princípio constitucional segundo o qual “ninguém é obrigado a fazer provas contra si 

mesmo”. Entretanto, não tem sido essa a orientação do Tribunal nesses anos de funcionamento, 

mesmo quando se trate da lesão a Direitos Fundamentais. Para o Tribunal sua missão é o controle 

de normas em face da Constituição. 

Portanto, o Tribunal concluiu que o Governo, ao dispor inovadamente, e sem a devida 

autorização, no n. 6 do artigo 153º do Código da Estrada, sobre o modo de valoração da prova, 

em matéria de fiscalização da condução sob o efeito do álcool ou de substâncias psicotrópicas, 

invadiu a reserva de competência legislativa da Assembleia da República.  

 

5.2.6  Efeitos da declaração de inconstitucionalidade 

Quando as normas são declaradas inconstitucionais, com força obrigatória geral, o 

Tribunal Constitucional estabelece os efeitos por elas produzidos. Em regra, são efeitos 

retroativos, isto é, remontam à prática do ato inconstitucional. Este ato é inválido. A decisão 

tomada tem natureza declarativa e não constitutiva (SOUZA, 1988, p. 255), por essa razão o 

Tribunal declara a inconstitucionalidade da norma que infrinjam o disposto na Constituição ou os 

princípios nela consignados. Também determina a repristinação das normas que tenham sido 

revogadas pela norma considerada inconstitucional.  

Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade têm seu regime previsto, em sede de 

fiscalização abstrata sucessiva, nos termos do art. 282º da CRP: 

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 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 
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da inconstitucionalidade ou da ilegalidade com alcance mais restrito do que o previsto nos nºs. 1 e 
2.183 

Ao contemplar os dispositivos acima, percebe-se a prudência de como foi tratada a 

matéria pelo legislador-revisor de 1982. Para evitar o transtorno prático que causaria a revisão de 

todos os casos julgados, quando uma lei fosse declarada inconstitucional, posteriormente aqueles 

julgados, em sede de controle abstrato sucessivo, notadamente, naquelas matérias sensíveis 

(administrativa, tributária, penal e processual penal), o legislador resolveu limitar os efeitos da 

inconstitucionalidade de molde a ressalvar os casos decididos e os processos judicias pendentes, 

evitando a geração de insegurança e incerteza.  

Por isso, se excetuam os casos julgados pelo Tribunal Constitucional, quando a norma 

declarada inconstitucional se referir a matéria penal, disciplinar ou de ilícito de mera ordenação 

social e que tal declaração possa a vir beneficiar alguém condenado com base nessa mesma 

norma. Aqui, a ressalva está em consonância com o art. 29º, n. 4 da CRP, segundo o qual 

ninguém pode sofrer pena ou medida de segurança mais grave do que as previstas no momento 

da correspondente conduta ou da verificação dos respectivos pressupostos, aplicando-se 

retroativamente as leis penais de conteúdo mais favorável ao réu (n. 3, art. 282º, CRP). 

Nos termos do n. 4, art. 282º, o efeito retroativo da declaração de inconstitucionalidade 

pode ser limitado por decisão do TCP. Quando a segurança jurídica, razões de equidade184 ou 

interesse público de excepcional relevo o exigirem, poderá o Tribunal fixar os efeitos da 

inconstitucionalidade com alcance mais restrito. Vê-se que esse dispositivo dá ao Tribunal 

Constitucional maior campo de ação - conformar as leis com a Constituição - que transcende os 

limites dos problemas meramente colocados no âmbito do jurídico, mas também suas 

consequências políticas. Em defesa do interesse público de excepcional relevo, o Tribunal 

Constitucional, que deve fundamentar suas decisões, poderá modular ou dosar os efeitos da 

declaração. 
                                                           
183 Cf. Constituição da República Portuguesa, de 2 de abril de 1976. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/crp.html>. Acesso em: 18 mar. 2011. 
184 Embora os termos “segurança jurídica” e “equidade” correspondam a conceitos indeterminados, não se pode 
duvidar de que eles, conforme salienta Jorge Miranda, visam “as preocupações de estabilidade dos atos jurídicos e a 
confiança dos cidadãos e ponderação de justiça em face das circunstâncias mutáveis de vida social”. O mesmo não se 
pode dizer da expressão “interesse público de excepcional relevo”. Para Rui Medeiros, citado por Jorge Miranda, o 
interesse público de excepcional relevo pode corresponder a qualquer interesse constitucionalmente não subsumível 
nas noções de segurança jurídica e de equidade e que tem de ser especificado sempre que invocado. Para melhor 
aprofundamento do tema, veja na doutrina portuguesa, a título exemplificativo, Vitalino CANAS, “O Tribunal 
Constitucional: órgão de garantia da segurança jurídica, da equidade e do interesse público de especial relevo”. In: 
Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Armando Marques Guedes, Coimbra, 2004. 



177 
 

Entretanto, a Constituição ao consagrar um modelo flexível em matéria de efeitos da 

declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral, não legitima a adoção de 

decisões arbitrárias, estando o Tribunal Constitucional sujeito ao crivo do princípio da 

proporcionalidade. Tratando do tema, Rui Medeiros assinala:   

O Tribunal Constitucional, pautando-se exclusivamente por critérios constitucionais, deve 
escolher aquela conseqüência que, na situação concreta, conduza à mais rápida, efectiva e 
abrangentemente possível optimização da Constituição e, simultaneamente, seja capaz de evitar 
fricções constitucionais.185  

Comparando o art. 282º, n. 4, da CRP frente ao art. 123º, §2º da Constituição Portuguesa 

de 1933 - já que esta previa uma faculdade de determinação dos efeitos da inconstitucionalidade, 

mas em termos bem diferentes dos que constam na atual Constituição – Jorge Miranda destaca as 

seguintes diferenças: 

a) Naquela [Constituição de 1933], essa faculdade cabia à Assembléia Nacional (por 
último, art. 123.º, §2º), no art. 282.º, n. 4, ao Tribunal Constitucional; 

b) Naquela, a determinação dos efeitos aparentemente reportava-se apenas à 
inconstitucionalidade orgânica e formal, e no art. 282.º, n. 4, liga-se a qualquer tipo de 
inconstitucionalidade (e de ilegalidade); 

c) Naquele, a determinação dos efeitos podia aparentemente revestir qualquer alcance, e 
no art. 282.º, n. 4, dirige-se exclusivamente a um alcance mais restrito do que o alcance geral; 

d) Na Constituição de 1933, a fixação dos efeitos dir-se-ia incondicionada, e no art. 282º, 
n. 4, depende de certos critérios materiais ou factores justificativos (1)(2).186 

Segundo Jorge Miranda, os efeitos das declarações de inconstitucionalidade previstos no 

artigo 282º da CRP são tratados em um complexo de regras, umas comuns a todas as declarações 

de inconstitucionalidade e outras diferentes, conforme a inconstitucionalidade seja originária ou 

superveniente. São regras comuns: 

1.º) A retroactividade da decisão e, portanto, o seu caráter declarativo de nulidade da 
norma inconstitucional ou ilegal; 

2.º) Como limite à retroactividade, a ressalva, em princípio dos casos julgados; 
3.º) Como limite, por seu turno, à ressalva dos casos julgados, a 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 argüido; 

4.º) A possibilidade, em certas circunstâncias, de fixação dos efeitos da 
inconstitucionalidade ou da ilegalidade pelo Tribunal Constitucional com alcance mais restritivo do 
que o alcance previsto em geral pela Constituição.187 

                                                           
185 Cf. MEDEIROS, Rui, A Decisão de Inconstitucionalidade. Os Autores, o Conteúdo e os Efeitos da Decisão 
de Inconstitucionalidade da Lei. Lisboa: Editora Universitária Católica, 1999 apud MIRANDA, op. cit., t. VI, p. 
300. 
186 Cf. MIRANDA, op. cit., t. VI, p. 298 e 299. Em nota de rodapé segue os seguintes comentários: “(1) O Conselho 
da Revolução , enquanto órgão de fiscalização sucessiva abstracta, não tinha poder análogo. Todavia, num episódio 
que ficou célebre – sobre uma questão tributária – ele fixou, pelas Resoluções ns.ºs 307 e 314/79, de 16 de Outubro e 
6 de Novembro, os efeitos da inconstitucionalidade. E do problema assim suscitado, ocupou-se depois a Comissão 
Constitucional em vários acórdãos (v., por exemplo, o acórdão n.º 411, de 7 de Julho de 1981, in Apêndice ao Diário 
da República, de 18 de Janeiro de 1983, págs. 56 e 57)”. 
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São regras específicas da declaração de inconstitucionalidade originária: a produção de 

efeitos da declaração desde a entrada em vigor da norma declarada inconstitucional; a 

repristinação da norma que a norma declarada inconstitucional haja eventualmente revogado. 

As regras específicas da declaração de inconstitucionalidade superveniente são: a 

produção de efeitos da declaração desde a entrada em vigor da nova norma constitucional; a 

ausência de repristinação. 

Ademais, fixar os efeitos com alcance mais restrito do que aquele previsto nos ns. 1 e 2 do 

art. 282º, para Jorge Miranda, tem o seguinte significado: 

- Reduzir ou eliminar do âmbito retroactivo da declaração (o que vale tanto para a 
inconstitucionalidade originária como para a inconstitucionalidade superveniente), e podendo 
entender-se que o Tribunal Constitucional recorra a limitações temporais apenas quanto a certos 
dos efeitos produzidos pela norma e que deixe que outros se produzam desde o início; 

- Não proceder ou obstar à repristinação da norma anterior (o que, como se sabe, só vale 
para a inconstitucionalidade originária) (4).188 

Acrescente-se ainda, a rejeição por uma parte da doutrina, em relação da possibilidade de 

uma declaração de inconstitucionalidade com suspensão de efeitos durante certo tempo ou no 

tempo futuro (pro futuro). Para esses autores, essa hipótese não está prevista no n. 4 do artigo 

282º da Constituição, como também violaria o princípio da constitucionalidade, porque admitiria 

a manutenção em vigor da norma declarada inconstitucional (MIRANDA e MEDEIROS, 2005, 

p. 850). 

Entretanto, não tem sido esse o entendimento do Tribunal Constitucional. Por diversas 

vezes, o TCP utilizou o mecanismo previsto no n. 4 do art. 282º da CRP, para determinar a 

produção de efeitos pro futuro, em fiscalização abstrata sucessiva, ressalvado os efeitos já 

produzidos.189 Recentemente, o TCP declarou a inconstitucionalidade das normas constantes da 

Lei n. 64-B/2011 (Lei do Orçamento do Estado), que suspendeu o pagamento de subsídios de 

férias e natal dos funcionários públicos, durante o ano de 2012. Ao abrigo do disposto do art. 

282º, n. 4 da CRP, o TCP determinou que os efeitos desta declaração de inconstitucionalidade 

                                                                                                                                                                                            
187 A declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade produz efeitos retroativamente, ex tunc, e não apenas 
efeitos a contar da data da própria declaração ou ex nunc (MIRANDA, op. cit., t. VI, p. 283 a 285). 
188 Cf. MIRANDA, op. cit., t. VI, p. 299. Em nota de rodapé de n. 4, MIRANDA lembra que também se admite a 
restrição de efeitos da declaração de ilegalidade no contencioso administrativo (art. 76.º, n. 2, do Código de Processo 
nos Tribunais Administrativos e Fiscais). 
189 Neste sentido, confira SILVEIRA, João Tiago e TERRASÊCA, Irene, Da admissibilidade da restrição 
temporal de efeitos das decisões de inconstitucionalidade em controlo concreto. In: RAMOS, Elival da Silva e 
BLANCO DE MORAIS, Carlos (coords.). Perspectivas de Reforma da Justiça Constitucional em Portugal e no 
Brasil. Coimbra: Almedina, 2012, p. 291-315.  
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não se aplicassem à suspensão do pagamento ao ano de 2012, mas a partir de 2013 (Ac. 

353/2012). 

Analisando a jurisprudência do Tribunal Constitucional nesses últimos 20 anos190, quanto 

à aplicação prevista no n. 4 do artigo 282º, CRP, constata-se a predominância de matérias 

relacionadas a questões tributárias (Acórdãos 96/00, 308/01, 143/02, 616/03, 494/09), 

administrativas (Acórdãos 347/92, 368/92, 151/93, 394/93, 395/93, 362/94, 637/95, 527/96, 

866/96, 869/96, 123/04, 239/08, 353/12), previdenciárias (Acórdão 231/94, 1.203/96, 34/06) 

relação de emprego público (Acórdãos 641/95, 254/00, 356/01, 405/03, 323/05), contratos de 

trabalho em funções públicas (Acórdãos 93/92, 208/02, 406/03, 61/04). São normas típicas, em 

função das quais o TCP tem optado por manter a plena eficácia, mesmo depois da norma ter sido 

declarada inconstitucional, por razões de segurança jurídica, de equidade ou de interesse público 

relevante, com os efeitos mantidos até o momento da publicação do acórdão, sem prejuízo das 

situações pendentes.  

Esta orientação jurisprudencial tem recebido críticas por parte da doutrina, segundo a qual 

o Tribunal tem se aproveitado, de forma excessiva, desta possibilidade expressamente conferida 

pela Constituição, restringindo os efeitos normais da inconstitucionalidade191.  

Em regra, a declaração de inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc (artigo 282º, n. 1, 

da CRP), mas em razão de segurança jurídica, de equidade e de interesse público de excepcional 

relevo, o TCP tem lançado mão da faculdade conferida pelo n. 4 do artigo 282º da CRP, para 

limitar os efeitos da declaração. 

Por último, vale registrar que os efeitos da declaração previstos no n. 4 do art. 282º da 

CRP não são aplicados à fiscalização concreta. Esse dispositivo só é facultado à fiscalização 

abstrata sucessiva. Esta, por sua vez, reconduz-se ao controle por ação, que é a fiscalização típica 

exercida pelos tribunais, mas ao lado dela, existe a inconstitucionalidade por omissão. É desta 

que tratará o item a seguir. 

                                                           
190 Do período de tempo entre jan./1990 a set./2012, foram julgados 269 processos de fiscalização abstrata sucessiva, 
em 35 deles, o TCP declarou a inconstitucionalidade da norma, restringindo seus efeitos com fundamento no n. 4, 
art. 282º, CRP (Cf. Tribunal Constitucional Português. Jurisprudência. Acórdãos). Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/>.  Acesso em: 06 out. 2012. 
191 Neste sentido, CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 1017; MIRANDA, Jorge, Manual de Direito Constitucional. 3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 
2008, p. 302, t. VI. 
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5.2.7  Inconstitucionalidade por omissão: aspectos importantes e jurisprudência do TCP 

 No item 2.3.2 do presente trabalho, ficou demonstrado que, quando um preceito 

constitucional necessita de regulamentação para a sua realização, mas o órgão legiferante ou 

encarregado de apresentar o projeto de lei, silencia, fica inerte, estamos diante da hipótese de uma 

inconstitucionalidade por omissão. Podendo ocorrer este fenômeno da inconstitucionalidade por 

omissão, tanto em relação ao legislador, quanto ao governo. 

A Constituição da República Portuguesa, em seu art. 283º, prevê a inconstitucionalidade 

por omissão, ao estabelecer o poder de iniciativa e o órgão competente para a apreciação da 

existência da omissão, nos seguintes termos:  

1. A requerimento do Presidente da República, do Provedor de Justiça ou, com 
fundamento em violação de direitos das regiões autónomas, dos presidentes das Assembleias 
Legislativas das regiões autônomas, o Tribunal Constitucional aprecia e verifica o não 
cumprimento da Constituição por omissão das medidas legislativas necessárias para tornar 
exequíveis as normas constitucionais. 

2. Quando o Tribunal Constitucional verificar a existência de inconstitucionalidade por 
omissão, dará disso conhecimento ao órgão legislativo competente. 

 

O texto original da Constituição de 1976, acerca da inconstitucionalidade por omissão, foi 

revisto inúmeras vezes. Primeiro, pela RC/82, que reformulou o texto originário; depois, alterado 

o n. 1, pela RC/89; por último, pela RC/04, que alterou o n. 1, cuja redação era a seguinte: 

1. A requerimento do Presidente da República, do Provedor de Justiça ou, com 
fundamento em violação de direitos das regiões autônomas, dos presidentes das Assembleias 
Legislativas regionais, o Tribunal Constitucional aprecia e verifica o não cumprimento da 
Constituição por omissão das medidas legislativas necessárias para tornar exequíveis as normas 
constitucionais (CANOTILHO e MOREIRA, 2005, p. 179). 

A legitimidade para requerer a verificação da inconstitucionalidade por omissão cabe ao 

Presidente da República, ao Provedor de Justiça e aos presidentes das Assembleias Legislativas 

das regiões autônomas (quando violação de direitos dessas regiões). Dos 8 casos julgados, no 

período entre 1983 a set. 2012, dos legitimados, apenas o Provedor de Justiça fez uso dessa 

faculdade. Por outro lado, compete ao Tribunal Constitucional, em fiscalização abstrata, apreciar 

e verificar o não cumprimento da Constituição por omissão. Quando o Tribunal verificar a 

existência de inconstitucionalidade por omissão, dará disso conhecimento ao órgão legislativo 

competente. 

Uma questão relevante, ligada ao tema da omissão, é a de saber qual deve ser a postura do 

Tribunal Constitucional diante da constatação e comunicação da omissão ao órgão legislativo 
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competente. Compete ao Tribunal apenas verificar a omissão e comunicar ao órgão encarregado 

de sanar tal omissão? Ou, deve o Tribunal assumir uma postura positiva, “substitutiva” do órgão 

legislativo, na medida em que se tenha sido comunicada a verificação da omissão, e o órgão a 

continuar inerte? 

O princípio seguido pelo Tribunal Constitucional, nas vezes que teve de se manifestar 

acerca do problema das omissões, é o de que termina sua competência com o comunicado ao 

órgão competente legislativo. Para Jorge Miranda, tem sido assim, por um lado, porque, a 

apreciação e “verificação da existência de inconstitucionalidade por omissão não altera a ordem 

jurídica, circunscreve-se a factor, a impulso legiferante [...] susceptível de levar os órgãos 

legislativos a transformar o seu comportamento de negativo em positivo” (MIRANDA, 2008, p. 

317). 

Por outro lado, deve-se tal postura do Tribunal Constitucional, em face dos casos de 

omissão legislativa, a uma necessidade de equilíbrio entre o princípio da garantia da Constituição, 

“encarnado no Tribunal Constitucional, e o princípio democrático, encarnado nos órgãos 

legislativos; é assim, mais uma vez, por decorrência do Estado de Direito Democrático” 

(MIRANDA, 2008, p. 317). 

Ocorrem, às vezes, situações de omissão não abrangidas pelo art. 283º da CRP. São 

aqueles casos em que a omissão compreenda: leis internas para dar execução a tratados 

internacionais ou para proceder à transposição de atos jurídicos da União Europeia (art. 112º, n. 

8); leis das grandes opções do plano a médio prazo ou anual (arts. 91º e 161º, g, 1ª parte); lei do 

orçamento (arts. 105º, 106º e 161º g, 2ª parte); aprovação de convenção internacional ou de ato 

legislativo sobre questões objeto de referendo com resposta afirmativa (art. 115º); decreto-lei de 

desenvolvimento de lei de bens (art. 198º, n. 1, c, e n. 3), quando não se trate de conferir 

exequibilidade a uma norma constitucional; declaração de estado de sítio ou de emergência (art. 

138º), quando se verifiquem os seus pressupostos constitucionais (art. 19º, n. 2); regulamento de 

execução de atos legislativos (MIRANDA, 2008, p. 326). 

Ademais, poderá ocorrer em tese, situações na Constituição de 1976, segundo as quais a 

inconstitucionalidade por omissão, afiguram-se com diversos efeitos correspondentes. Trata-se de 

atos políticos ou de governo, nas seguintes hipóteses: 
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... na não marcação de eleições no prazo constitucional aquando da dissolução de órgão colegial 
baseado no sufrágio directo (art. 113º, n.º 6, da Constituição), na não marcação de eleições pelo 
Presidente da República [art. 133.º, alínea b)], na não designação de titulares de cargos 
constitucionais [arts. 133.º, alíneas f), h), l), m), n) e p), e 163.º, alíneas h) e i)], na não 
promulgação de leis da Assembleia da República [arts. 134.º, alínea b), 136.º, nºs. 2 e 3, e 286.º, n. 
3], na falta de referenda ministerial quando devida (art. 140.º). ... tão variadas se configuram estas 
hipótese que se compreende terem de ser diversos os efeitos que lhes hão-de corresponder – desde 
a responsabilidade política e criminal dos titulares dos cargos (art. 117.º, n.º 1) à inexistência de 
actos com eles conexos (arts. 113.º, n.º 2, 2.ª parte, 137.º e 140.º, n.º 2); e raramente – o que torna o 
problema mais agudo – se prevê suprimento por órgãos diferentes (MIRANDA, 2008, p. 306). 

Com efeito, poucas vezes o Tribunal Constitucional exerceu a fiscalização da 

inconstitucionalidade por omissão. O último processo julgado foi em 2002, portanto a 10 anos 

atrás. Pode-se verificar a orientação jurisprudencial do Tribunal  nos seguintes acórdãos: Ac. 9/83 

(arquivado o processo), Ac. 182/89 (direitos dos cidadãos perante a utilização da informática), 

Ac. 276/89 (crimes de responsabilidade dos titulares de cargos públicos), Ac. 36/90 (referendos 

ou consultas diretas aos cidadãos a nível local), Ac. 359/91 (comunicação do direito de 

arrendamento aos filhos menores nascidos fora do matrimônio), Ac. 638/95 (ação popular), Ac. 

424/01 (candidaturas de grupos de cidadãos a órgãos das autarquias locais), Ac. 474/02 

(assistência material no desemprego aos trabalhadores da Administração pública, funcionários e 

agentes).  

 

5.2.7.1  Omissão do legislador e a jurisprudência do TCP 

O Tribunal tem afirmado que uma inconstitucionalidade por omissão só é verificável, 

quando existir em concreto uma específica incumbência dirigida pela Constituição ao legislador e 

que este se abstenha de satisfazê-la (Acórdãos 276/89 e 359/91). 

O Provedor de Justiça requereu ao Tribunal Constitucional que verificasse o não 

cumprimento da Constituição por omissão das medidas legislativas necessárias para tornar 

exequível o artigo 120º, n. 3, CRP, relativo aos crimes de responsabilidade dos titulares de cargos 

públicos. No Acórdão n. 276/89, o TCP não verificou a omissão, expondo os seguintes 

fundamentos: 

No art. 120ª, n. 3, da constituição dispõe-se que ‘a lei determina os crimes de responsabilidade dos 
titulares de cargos públicos, bem como as sanções aplicáveis e os respectivos efeitos’. 

Neste preceito, e dando continuidade a uma antiga tradição do nosso direito constitucional – 
ininterruptamente mantida, embora com extensão variável, desde a Constituição de 1822 até à 
Constituição de 1933 -, contemplou o legislador constituinte, pois, uma particular e qualificada 
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espécie de responsabilidade dos titulares de cargos políticos, desde a Constituição de 1911 
expressamente catalogada sob o conceito ou categoria de ‘crimes de responsabilidade’. Prescindiu 
o legislador constituinte, porém, de ‘tipificar’, ou sequer de só genericamente ‘indicar’, esses 
‘crimes’ ou ‘delitos’ – ao contrário do que em anteriores Constituições portuguesas, e 
nomeadamente nas de 1911 e 1933, acontecia –, e antes cometeu integralmente ao legislador 
ordinário a incumbência dessa tipificação, ou seja, o encargo de definir os pressupostos, os termos 
e os efeitos a responsabilidade qualificada em causa dos agentes políticos. 

............................. 

... a intervenção do legislador não se reconduz aqui ao «dever» que impende sobre o órgão ou 
órgãos de soberania para tanto competentes de acudir às necessidades «gerais» de legislação que se 
façam sentir na comunidade jurídica (isto é, não se reconduz ao «dever geral» de legislar), mas é 
antes algo que deriva de uma específica e concreta incumbência ou encargo constitucional 
(Verfassungsauftrag). Por outro lado, trata-se de uma incumbência ou «imposição» não só 
claramente definida quanto ao seu sentido e alcance, sem deixar ao legislador qualquer margem de 
liberdade quanto à sua própria decisão de intervir (isto é, quanto ao an da legislação) – em tais 
termos que bem se pode falar, na hipótese, de uma verdadeira «ordem de legislar» -, como o seu 
cumprimento fica satisfeito logo que por uma vez emitidas (assim pode dizer-se) as 
correspondentes normas.192 

Por sua vez, foi requerido ao TCP, pelo Provedor de Justiça, a verificação da 

inconstitucionalidade por omissão de medidas legislativas que confiram exequibilidade a norma 

do artigo 52º, n. 3, CRP, na qual se consagra o direito de Açao Popular. Antes do Tribunal se 

pronunciar sobre a questão, veio a ser publicada a Lei n. 83/95, de 31 de agosto, relativa ao 

“Direito de participação procedimental e de acção popular”. Por essa razão, o Tribunal decide 

não ter por verificada a omissão (Ac. 638/95). 

Em outro caso, o Tribunal veio a apreciar o pedido de declaração de inconstituconalidade 

por omissão, por falta de medidas legislativas que conferissem exequibilidade ao artigo 239º, n. 

4, CRP. Este dispositivo prevê que “As candidaturas para as eleições dos órgãos das autarquias 

locais podem ser apresentadas por partidos políticos, isoladamente ou em coligação, ou por 

grupos de cidadãos eleitores, nos termos da lei”. Esta lei veio a ser provada pela Assembleia da 

República, após o Provedor de Justiça requerer ao Tribunal a omissão legisaltiva. Ao analisar a 

situação submetida, o Tribunal decidiu não dar por verificado o incumprimento da Constituição 

por omissão, em razão de inutilidade superveniente, pois, com a Lei Orgânica nº 1/2001, de 14 de 

Agosto, o problema da omissão desaparecera, ao contemplar a possibilidade de apresentação de 

candidaturas por grupos de cidadãos eleitores para todos os órgãos autárquicos (Ac. 424/01). 

                                                           
192 Cf. Ac. 276/89. Processo: 23/87. Formação: Pleno. Espécie: Omissão. Data: 28.02.1989. Rel. Cons. José Manuel 
Cardoso da Costa. Disponível em: <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19890276.html>. Acesso em: 
06 set. 2011.  
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Em seu último julgado (até a presente data), em matéria de inconstitucionalidade por 

omissão, o Tribunal Constitucional veio a reafirmar a sua orientação, fazendo uma rápida 

retrospectiva jurisprudencial sobre o tema, enfrentando novas situações, sem alterar os limites já 

estabelecidos para o instituto. A questão dizia respeito ao direito dos trabalhadores à assistência 

material, quando involuntariamente se encontrem em situação de desemprego, previsto na norma 

da alínea e do n. 1 do artigo 59º da Lei Maior.  

O problema inicialmente era saber se o dispositivo constitucional abrangia a todos os 

trabalhadores em situações análogas de desemprego involuntário, uma vez que, segundo o 

requerente, o  

legislador, ao instituir um regime de assistência material para os trabalhadores que 
involuntariamente se encontrem em situação de desemprego, o qual apenas cobre os trabalhadores 
vinculados por contrato individual de trabalho, [...] deixando de fora alguns trabalhadores da 
função pública, violou o princípio da igualdade. 

............ 

resulta como necessário e conforme à Constituição, neste caso, não é extinguir a assistência 
material aos trabalhadores vinculados por contrato individual de trabalho, mas estender essa 
assistência aos restantes trabalhadores por conta de outrem que não estejam abrangidos, através da 
formulação de medidas legislativas adequadas. 

 

Ao analisar a situação então submetida, o Tribunal fez referência às decisões anteriores e 

a doutrina constitucional, lembrando que:  

É conhecida a divergência doutrinal e jurisprudencial sobre a questão de saber se, quando 
ocorre uma violação do princípio da igualdade, em virtude de uma imperfeita ou incompleta 
concretização legal de uma norma constitucional impositiva de legiferação, de tal modo que se cria 
uma situação discriminatória entre os seus destinatários, existe uma inconstitucionalidade por 
acção, uma inconstitucionalidade por omissão ou, eventualmente, ambas...” 

O problema da exata delimitação do âmbito conceitual de omissão legislativa já havia 

sido tratado pelo Tribunal em acórdãos anteriores. 

No Acórdão nº 276/89 deste Tribunal, [...], salientou-se a complexidade dos problemas 
que suscita a exacta delimitação do âmbito do conceito de ‘omissão legislativa’ com vista ao 
mecanismo do controlo previsto no artigo 283º da CRP, evocando-se, a propósito, a jurisprudência 
da Comissão Constitucional (Pareceres nºs 4/77, 8/77, 11/77, 9/78 e 11/81, [...], respectivamente) e 
a doutrinação de Gomes Canotilho (‘Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador’, pp. 325 e 
segs.), Jorge Miranda (Manual de Direito Constitucional, t. II, 2ª ed., 1983, pp. 393 e segs.) e 
Vieira de Andrade (‘Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976’, Coimbra, 
1983, pp 300 e segs.). 
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À luz da doutrina geral então exposta - para que se remete - e de modo semelhante à 
situação que foi apreciada no Acórdão nº 276/89, na situação em apreço, à data do pedido, estavam 
reunidas as circunstâncias típicas de uma ‘omissão legislativa’ (mesmo acolhendo uma visão 
restritiva do conceito), pois se configurava uma muito concreta e específica incumbência cometida 
pela Constituição ao legislador, perfeitamente definida no seu sentido e alcance, sem deixar 
qualquer margem de liberdade quanto à sua decisão de intervir ou não, mostrando-se cumprido o 
desiderato constitucional logo que emitidas as correspondentes normas. 

Haveria, apenas, que ponderar se o tempo entretanto decorrido desde a entrada em vigor 
da Lei Constitucional nº 1/97 – isto para quem entenda tratar-se de aspecto essencial na 
configuração de uma das situações previstas no artigo 283º da CRP – era, ou não, bastante para o 
cumprimento da tarefa legislativa em causa. 193 

Ora, a existência de novas situações, no plano concreto, poderão nos levar ao problema da 

delimitação do conceito de omissão legislativa. A proteção jurídica contra omissões 

inconstitucionais pode contemplar casos, em que se verifica uma omissão parcial. No caso sub 

specie, conclui o Tribunal, tratar-se de uma inconstitucionalidde por omissão parcial, uma vez 

que  

o legislador deu exequibilidade à norma constitucional que lhe impõe assegurar o direito à 
assistência material dos trabalhadores em situação de emprego involutário, mas apenas 
relativamente a alguns deles, com exlcusão da generalidade dos trabalhadores da Administração 
Pública. 

 

O Tribunal Constitucional decidiu dá por verificado o não cumprimento da Constituição, 

por omissão das medidas legislativas necessárias para tornar exequível o direito previsto naquele 

dispositivo constitucional (Ac. 474/02). 

 

5.2.7.2  Doutrina dominante no TCP acerca da inconstitucionalidade por omissão 

Do ponto de vista doutrinário, é dominante – se não unânime – o entendimento de que o 

objetivo do artigo 283º da Constituição, ao consagrar o instituto da fiscalização da 

inconstitucionalidade por omissão, não consiste em pretender que se proceda a uma apreciação 

dos resultados globais da aplicação da Constituição, mas apenas a uma apreciação de uma 

concreta e específica situação de violação dela, necessariamente demarcada a partir de uma 

norma suficientemente densificada, a que o legislador ordinário não confere exequibilidade (Ac. 

474/02).  
                                                           
193 Cf. Ac. 424/01. Processo: 625/99. Formação: Pleno. Espécie: Omissão. Data: 09.10.2001. Rel. Cons. Artur 
Mauricio. Disponível em: <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20010424.html>. Acesso em: 06 set. 
2011. 
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 Seguindo essa mesma linha de pensamento, Gomes Canotilho assinala que o conceito 

jurídico-constitucional de omissão não se identifica com o conceito naturalístico, pois as 

categorias da “inconstitucionalidade por omissão”, do “silêncio legislativo”, do “não 

cumprimento inconstitucional”, são, pois, categorias racionalmente pensáveis. Por isso,  

não se trata apenas de um simples negativo ‘não fazer’ do legislador; trata-se de este não fazer 
aquilo a que de forma concreta e explícita estava constitucionalmente obrigado. Ou seja, omissão 
legislativa, jurídico-constitucionalmente relevante, existe quando o legislador não cumpre ou 
cumpre incompletamente o dever constitucional de emanar normas destinadas a actuar as 
imposições constitucionais permanentes e concretas (CANOTILHO, 2001, p. 331-338). 

O mesmo autor acrescenta noutro local que: 

....................... 

As omissões legislativas inconstitucionais derivam do não cumprimento de imposições 
constitucionais em sentido estrito, ou seja, do não cumprimento de normas que, de forma 
permanente e concreta, vinculam o legislador à adopção de medidas legislativas concretizadoras da 
constituição. Consequentemente, devemos separar omissões legislativas resultantes da violação de 
preceitos constitucionais concretamente impositivos, do não cumprimento da constituição derivado 
da não actuação de normas-fim ou normas-tarefa, abstractamente impositivas. É diferente dizer que 
há uma omissão legislativa inconstitucional quando o legislador não adopta as medidas legislativas 
necessárias para dar execução aos preceitos constitucionais que, de forma permanente e concreta, 
impõem, por ex., o estabelecimento e actualização do salário mínimo nacional (art. 59º/2-a), a 
organização, coordenação e financiamento de um ‘sistema de segurança social unificado e 
descentralizado’ (art. 63º/2), a criação de ‘um serviço nacional de saúde, universal, geral e 
tendencialmente gratuito’ (art. 64º/2/a), a criação e desenvolvimento de ‘reservas e parques naturais 
e de recreio’ (art. 66º/2/c), a promoção e criação de uma ‘rede nacional de assistência materno-
infantil e de uma rede nacional de creches’ (art. 67/2-b), a garantia de um ‘ensino básico universal, 
obrigatório e gratuito’ (art. 74º/2/a), do que não dar cumprimento a normas-fim e normas-tarefa 
que, de forma permanente mas abstracta, impõem a prossecução de certos objectivos. É o caso, por 
ex., de preceitos como os dos arts. 9º e 81º. O incumprimento dos fins e objectivos da constituição 
é também inconstitucional, mas a sua concretização depende essencialmente da luta política e dos 
instrumentos democráticos, ao passo que as omissões legislativas inconstitucionais, em sentido 
restrito, podem originar uma acção de inconstitucionalidade nos termos do art. 283º da CRP. 

Existe ainda omissão legislativa quando a constituição consagra normas sem suficiente 
densidade para se tornarem normas exequíveis por si mesmas, reenviando implicitamente para o 
legislador a tarefa de lhe dar exequibilidade prática. Esta hipótese adquire autonomia quando as 
normas constitucionais não se configurem, juridicamente, como ordens concretas de legislar ou 
como imposições permanentes e concretas (exs.: lei que define os crimes de responsabilidade 
política para assegurar a exequibilidade do art.117º/3; lei que define o processamento da actividade 
administrativa para tornar exequível o art. 267º/5). 

Verifica-se também uma omissão legislativa inconstitucional quando o legislador não 
cumpre as ordens de legislar constitucionalmente consagradas em certos preceitos constitucionais. 
As ordens de legislar diferentemente das imposições constitucionais (que são determinações 
permanentes e concretas), traduzem-se, em geral, em imposições únicas (isto é: imposições 
concretas mas não permanentes) de emanação de uma ou várias leis necessárias à criação de uma 
nova instituição ou à adaptação das velhas leis a uma nova ordem constitucional. A LC n.º 1/82 
continha, no art. 244º, uma ordem de legislar, dado que esta imposição constitucional se esgotava 
logo que fosse publicada a lei sobre organização e funcionamento do Tribunal Constitucional. Em 
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termos semelhantes, a LC 1/89 (art. 207º) ‘ordena’ a aprovação de legislação que permita adaptar a 
lei de organização, funcionamento e processo do Tribunal Constitucional às alterações introduzidas 
na segunda revisão constitucional. O mesmo se passa com o art. 196º da LC 1/97 onde se pressupõe 
a alteração desta mesma lei da organização do Tribunal Constitucional. 

Na doutrina mais recente salienta-se a possibilidade de omissão legislativa pelo não 
cumprimento da obrigação do legislador em melhorar ou corrigir as normas de prognose (= 
prognóstico, previsão) incorrectas ou desfasadas perante circunstâncias supervenientes. A omissão 
consiste agora não na ausência total ou parcial da lei, mas na falta da adaptação ou aperfeiçoamento 
das leis existentes. Esta carência ou ‘defìcite’ de aperfeiçoamento das leis assumirá particular 
relevo jurídico constitucional quando, da falta de ‘melhorias’ ou ‘correcções’, resultem 
consequências gravosas para a efectivação de direitos fundamentais... (CANOTILHO, 2003, p. 
1034-1035) 

 Jorge Miranda assinala o acerto, quanto a este preciso ponto, na jurisprudência do 

Tribunal Constitucional, fixada no Acórdão nº 276/89, cuja doutrina reproduz e transcreve, não 

sem antes anotar que a  

inconstitucionalidade por omissão – tal como a inconstitucionalidade por acção – não se afere em 
face do sistema constitucional em bloco. É aferida em face de uma norma cuja não exequibilidade 
frustra o cumprimento da Constituição. A violação especifica-se olhando a uma norma violada, e 
não ao conjunto de disposições e princípios. Se assim não fosse, o juízo de inconstitucionalidade 
seria indefinido, fluido e dominado por considerações extrajurídicas e o órgão de garantia poderia 
ficar remetido ao arbítrio ou à paralisia (MIRANDA, 2008, p. 318). 

 Por sua vez, Vieira de Andrade referindo-se ao tema da inconstitucionalidade por 

omissão, aasevera: 

Dos diversos requisitos de verificação deste tipo de inconstitucionalidade, interessa-nos 
acentuar agora que tem de tratar-se do incumprimento de uma certa e determinada norma e não do 
conjunto de determinações e de princípios constitucionais. Adoptando uma formulação mais 
elaborada, dominante na jurisprudência e doutrina alemãs, há omissão legislativa sempre que o 
legislador não cumpre, ou cumpre insuficientemente, o dever constitucional de concretizar 
imposições constitucionais concretas. 

(...) 

Julgamos que só há inconstitucionalidade por omissão e, portanto, censura jurídico-
constitucional ao legislador na medida exacta em que o dever de legislar seja materialmente 
determinado ou determinável. A possibilidade de verificação da inconstitucionalidade depende, 
pois, do grau de densidade da norma impositiva e, consequentemente, do grau de vinculação do 
legislador em face da Constituição.... (ANDRADE, 2004, p. 394-396). 

 Nesta ordem de ideias, conclui-se que a disposição constitucional em que se funda a 

invocação da inconstitucionalidade por omissão tem que ser suficientemente precisa e concreta 

para que o Tribunal possa determinar, com segurança, quais as medidas jurídicas necessárias para 

lhe conferir exequibilidade, sem ter de se pronunciar sobre opções políticas eventualmente 

diversas. 
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 Assim, quando as possibilidades deixadas pela Constituição ao legislador ordinário são 

praticamente ilimitadas, o Tribunal não pode determinar, por critérios estritamente jurídicos, o 

incumprimento do dever de legislar. E, consequentemente, como a verificação jurisdicional da 

inconstitucionalidade por omissão não pode assentar num juízo político, ela torna-se inviável. 

 Em suma, o entendimento do Tribunal Constitucional seguiu a orientação doutrinaria 

segundo a qual a verificação da inconstitucionalidade por omissão supõe a existência de uma 

concreta e específica situação de violação da Constituição, demarcada a partir de uma norma 

suficientemente densificada, a que o legislador ordinário não conferiu a exequibilidade. Até a 

presente data, a inconstitucionalidade por omissão não goza de qualquer efetividade jurídica, 

sendo uma solução normativa de raríssima utilização (ALMEIDA FILHO, 2001, p. 115-133). 

Dito de outra forma, a inconstitucionalidade por omissão não se afere em face do sistema 

constitucional em bloco (conjunto de disposições ou princípios). É aferida em face de uma norma 

cuja não exequibilidade frustra o cumprimento da Constituição.  

  

5.3  Controle de constitucionalidade e Constituição brasileira de 1988: mecanismos atuais 

de controle 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988194 (CF/88), influenciada pelo 

constitucionalismo contemporâneo, sofreu forte influência da doutrina denominada de 

“constitucionalismo democrático”195 e à “constitucionalização do Direito”196 como tendências 

atuais, de parte do constitucionalismo europeu. O mesmo pode-se afirmar, em parte, com relação 

à Constituição Portuguesa de 1976197 (sobretudo, a partir da Revisão Constitucional de 1982 com 

                                                           
194 A Constituição da República Federativa do Brasil foi publicada no Diário Oficial da União n. 191-A de 5 de 
outubro de 1988. Apesar da compulsão com que tem sido emendada ao longo desses mais de 20 anos de vigência, a 
CF/88 foi capaz de promover a transição entre um regime autoritário para um Estado democrático de direito. A Lei 
Maior tem propiciado o mais longo período de estabilidade institucional da história republicana do país. 
195 O art. 1º da Constituição de 1988, dispõe: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito...”. Parágrafo único. 
“Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta 
Constituição”.  
196 Sobre os diversos sentidos da expressão “constitucionalização do Direito”, confira GUASTINI, Riccardo, A 
“constitucionalização” do ordenamento jurídico e a experiência italiana. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira; 
SARMENTO, Daniel (Coords.). A Constitucionalização do Direito: Fundamentos Teóricos e Aplicações 
Específicas, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 271. 
197 Dispõe o art. 2º da CRP de abril de 1976: “A república Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado 
na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de 



189 
 

a criação do Tribunal Constitucional), pois nessa constituição se encontram atendidas às 

condições necessárias para que um ordenamento jurídico seja considerado minimamente 

constitucionalizado: uma Constituição rígida e garantida por órgão jurisdicional. 

O constituinte brasileiro, ao prever a possibilidade de alteração das normas constitucionais 

através de um procedimento legislativo especial e mais dificultoso do que o ordinário, optou por 

uma Constituição rígida, fixando-se a ideia da supralegalidade da ordem constitucional (art. 60, 

§2º). Além disso, estabeleceu limitações temporais para sua revisão (art. 3º dos Atos das 

Disposições Constitucionais Transitórias), limitações circunstanciais (art. 60, §1º) e limitações 

materiais (art. 60, §4º).   

Com efeito, a Constituição de 1988 trouxe relevantes alterações no controle de 

constitucionalidade. Valorizou sensivelmente o controle concentrado de constitucionalidade, 

ampliando e fortalecendo a via da Ação Direta, mas mantendo-se o modelo difuso, para 

possibilitar que, pela via incidental, inúmeras questões (principalmente aquelas relacionadas aos 

Direitos e Garantias Individuais e Sociais), pudessem chegar à apreciação dos Tribunais e do 

Supremo Tribunal Federal, neste último, através do Recurso Extraordinário198. 

O controle difuso, também conhecido como controle por via de exceção ou incidental, 

permite ao juiz ou tribunal realizar, no caso concreto, a análise sobre a compatibilidade de lei ou 

ato normativo com a Constituição. 

 Ao fixar a competência originária do STF, o texto original da Lei Maior dispunha em seu 

art. 102, que: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 
Constituição, cabendo-lhe: 

   I – processar e julgar, originariamente: 
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual [e a 

ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal]; 
   ........... 

III – julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última 
instância, quando a decisão recorrida: 

a) contrariar dispositivo desta Constituição; 

                                                                                                                                                                                            
efectivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, visando a 
realização da democracia econômica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa”. 
198 Verificando os dados estatísticos do STF, impressiona o número de Recursos Extraordinários que são 
protocolados na Corte. Vejamos os dados de 2011: autuados: 11.067; distribuídos: 6.388; julgados: 20.125 (Cf. 
Estatísticas do STF. Pesquisa por Classe. Processos Protocolados, Distribuídos e Julgados de 1990-2011). Disponível 
em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=pesquisaClasse>. Acesso em: 04 
set. 2012. 
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b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 
c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 
d) [julgar válida lei local constestada em face de lei federal]”. (Alínea d acrescentada 

pela EC n. 45, de 8 de dezembro de 2004).  

 Posteriormente, com a aprovação da Emenda Constitucional n. 3, de 17 de março de 1993, 

foi acrescido ao inciso I, alínea a, deste artigo 102, a Ação Declaratória de Constitucionalidade 

(ADC) de lei ou ato normativo federal. Também foi acrescido o §1º, ao mencionado artigo, 

através do qual se deu a criação de um novo instituto, a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF), assim disposto: “A argüição de descumprimento de preceito fundamental 

decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei” 

(CF/88, art. 102, §1º).  

 Em relação à Ação Declaratória de Constitucionalidade, prescreve a Constituição em seu 

art. 102, §2º que: 

As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações 
diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia 
contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 

Esta redação do §2º foi dada pela EC n. 45, de 8 de dezembro de 2004. O texto anterior, 

redigido pela EC n. 3/93, dispunha: 

§2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas 
ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão 
eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e do 
Poder Executivo. 

A vigente Constituição Federal de 1988 consagrou novos institutos e inovações no 

Controle de Constitucionalidade por via de Ação Direta. Destaque-se a ampliação do número de 

legitimados para a instauração do controle abstrato perante o Supremo Tribunal Federal, 

quebrando o monopólio até então existente, do Procurador-Geral da República.  

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade: 

I – o Presidente da República; 
II – a Mesa do Senado Federal; 
III – a Mesa da Câmara dos Deputados; 
IV – a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 
V – o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 
VI – o Procurador-Geral da República; 
VII – o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
VIII – partido político com representação no Congresso Nacional; 
IX – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 
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O rol de legitimados para a propositura das Ações Diretas contempla órgãos, pessoas e 

entidades. Por um lado, a ampliação da legitimação ativa tem democratizado o acesso ao 

Supremo Tribunal Federal; por outro lado, tem provocado um considerável aumento199 das 

referidas Ações Diretas junto a essa Corte Suprema.  

 Outra significativa inovação da Lei Maior foi a introdução da denominada 

inconstitucionalidade por omissão, reconhecida nas hipóteses de inércia do legislador ordinário 

em face de uma exigência constitucional de legislar. Duas novas ações foram especialmente 

introduzidas com o fim de reparar a omissão legislativa inconstitucional: por um lado, o Mandado 

de Injunção (CF/88, art. 5º, LXXI200) e, por outro, a Ação Direta de Inconstitucionalidade por 

omissão – ADO (CF/88, art. 103, §2º). Esta última ação, integrante do sistema de controle 

abstrato de normas, delineado pelo constituinte de 1988, nos seguintes termos: 

   Art. 103 (...) 
   ................................ 

§2º Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma 
constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias 
e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias. 

 Ademais, a CF/88 prevê que os estados-membros instituem o controle abstrato em seus 

respectivos âmbitos, devendo estabelecer representação de inconstitucionalidade de leis ou atos 

normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual. 

Art. 125 (...) 
................................. 
§2º Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou 

atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da 
legitimidade para agir a um único órgão.  

 Desse modo, pode-se afirmar que o controle concentrado, abstrato passou a desempenhar 

papel preeminente no sistema de controle de constitucionalidade brasileiro, a partir da 

Constituição de 1988, mas convivendo lado a lado com um amplo sistema difuso, resultando em 

um modelo híbrido, complexo, com características próprias, sui generis.  

                                                           
199 Cf. Estatística do STF, Controle concentrado. ADI - decisão final: julgadas um total de 3.125; decisão liminar: 
419; aguardando julgamento: 1.230; total distribuída: 4.774 (período entre 1988 até 31 de ago. 2012). ADO -  
julgadas: 7; aguardando julgamento: 11 (dados de 2008 a 31 de ago. 2012). ADC - decisão final: 20; decisão liminar: 
5; aguardando julgamento: 5; total distribuídas: 30 (dados de 1993 a 31 ago. 2012).   ADPF - decisão final: 145; 
decisão liminar: 14; aguardando julgamento: 97; total distribuída: 256 (dados de 1993 a ago. 2012). Disponível em: 
< http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica >. Acesso em: 10 set. 2012.  
200 CF/88, “Art. 5º (...): LXXI – conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora 
torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 
soberania e à cidadania;”. 
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Tal assertiva decorre não só do fato de terem sido previstas quatro ações distintas na Via 

Direta (ADI, ADC, ADO e ADPF), e da ampliação dos entes legitimados para a instauração 

desse processo concentrado de controle abstrato, mas também por permanecer ao lado deste 

controle concentrado, um sistema difuso, já tradicional em nossa ordem jurídica, ao atribuir 

competência aos juízes e aos tribunais para afastar a aplicação da lei in concreto201, ou seja, pela 

via incidental. Por meio de inúmeras ações, como o habeas corpus, Mandado de Segurança 

(coletivo), Ação Popular, o Mandado de Injunção (coletivo), o habeas data e a Ação Civil 

Pública, os legitimados podem questionar indiretamente a constitucionalidade das leis.  

Após a Emenda Constitucional n. 45/2004, com a previsão dos institutos da Repercussão 

Geral e da Súmula Vinculante, o modelo de controle de constitucionalidade no Brasil tende a 

promover uma aproximação entre o controle difuso e o controle concentrado de 

constitucionalidade. Em linhas gerais, esse é o perfil do controle híbrido de constitucionalidade 

adotado no Brasil, a partir da Constituição de 1988. 

 

5.3.1  Controle concreto, difuso: Recurso Extraordinário e Repercussão Geral 

Quando o Poder Judiciário aprecia uma controvérsia constitucional suscitada diante de um 

caso concreto a ele submetido, em sede de ações diversas (mandado de segurança, habeas corpus, 

habeas data, ação civil pública, ação popular etc.), estamos diante do denominado controle 

difuso, concreto, incidental202. 

Ao discorrer acerca do controle difuso e seus aspectos constitucionais e processuais no 

mandado de segurança e na ação civil pública, Ivo Dantas assinala que: 

Na hipótese de controle incidental ou difuso, poderá ele ser exercido em qualquer tipo de ação, ou 
seja, de natureza cível, penal, trabalhista, tributária, etc., em processos de conhecimento, cautelar 
ou de execução, sendo de destacar que, ocorrendo a argüição, esta é feita em relação processual 
onde a lide a resolver-se tem por objeto matéria estranha ao controle, entrando a argüição apenas 
como incidente, e por isto mesmo, podendo ser argüida em qualquer grau ou juízo (DANTAS, 
2010, p. 177). 

Essas decisões sobre a constitucionalidade proferidas pelos órgãos inferiores do Judiciário 

não são, em princípio, definitivas, podendo a controvérsia ser levada até a última instância, 

alcançando a Corte Suprema (o STF), por meio do Recurso Extraordinário (CF/88, art. 102, III). 

                                                           
201 Veja a CF/88, arts. 97, 102, III, a a d, e 105, II, a e b.  
202 Sobre a teoria geral do incidente de inconstitucionalidade no Brasil, confira Ivo Dantas, Novo Processo 
Constitucional Brasileiro. Curitiba: Juruá, 2010, p. 177 e ss. 
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A legitimidade para iniciar o controle de constitucionalidade concreto pertence: às partes 

do processo, aos eventuais terceiros admitidos como intervenientes no processo e ao 

representante do Ministério Público que oficie no feito, como fiscal da lei (custos legis). 

Ademais, o juiz ou tribunal, de ofício, independentemente de provocação, poderá declarar 

a inconstitucionalidade da lei, afastando a sua aplicação ao caso concreto, já que esses têm por 

poder-dever a defesa da Constituição. Nesse sentido, ensina Alfredo Buzaid que, 

o poder de declarar a inconstitucionalidade compete, no sistema do direito público brasileiro, 
privativamente ao Judiciário. Exerce-o não apenas o tribunal de segundo grau, ou o Supremo 
Tribunal Federal; qualquer juiz, quando deve resolver os litígios submetidos ao seu conhecimento, 
pode decretá-la porque é da índole de sua função, ao dizer o direito em cada caso concreto, deixar 
de aplicar a lei, que contraria, direta ou indiretamente, a Constituição (BUZAID, 1958, p. 65). 

Quando ocorre o incidente de inconstitucionalidade, no juízo singular ou nos tribunais, a 

questão poderá percorrer um longo caminho até chegar aos Tribunais Superiores, via recurso, nas 

seguintes hipóteses:  

1) A primeira situação dar-se-á quando em decorrência de seu reconhecimento no primeiro 
grau, o magistrado a acolhe ao longo do processo ou na sentença, por provocação ou ex officio. 
Temos aí, pelo visto, duas situações, sendo que na hipótese de decisão interlocutória, a ação ficará 
suspensa e os autos remetidos para o Tribunal; na hipótese de o acolhimento ocorrer na sentença, 
tal remesse ocorrerá existindo, ou não, recurso voluntário (apelação). 
........................................................ 

2) A segunda hipótese ocorre quando a inconstitucionalidade é reconhecida apenas no 
segundo grau, ou seja, os autos subiram em grau de recurso voluntário ou ex offício, visando nova 
análise da matéria objeto da ação. Nesse caso, ao ser examinado o recurso, identificou-se (só aí) a 
inconstitucionalidade. 

3) Finalmente, a última hipótese ocorrerá nos julgamentos das ações de competência 
originária do Tribunal (DANTAS, 2010, p. 189-190). 

O Código de Processo Civil (CPC) regula a matéria no âmbito dos Tribunais, ao prevê 

que arguida a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, ouvido 

o representante do Ministério Público, submeterá a questão a turma ou câmara, a que tocar o 

conhecimento do processo (CPC, art. 480). 

Nos termos do art. 481, “se a alegação for rejeitada, prosseguirá o julgamento; se for 

acolhida, será lavrado o acórdão, a fim de ser submetida a questão ao tribunal pleno”. 

Chegada ao Pleno do Tribunal, cópias do acórdão serão remetidas a todos os juízes, e o 

presidente do tribunal designará a sessão de julgamento. O Ministério Público e as pessoas 

jurídicas de direito público, responsáveis pela edição do ato questionado, poderão, desde que 

desejem manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade, observados os prazos e condições 
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fixadas no Regimento Interno (CPC, art. 482, §1º). Nos parágrafos subsequentes desse artigo, 

dispõe o Código que: 

§2º Os titulares do direito de propositura referidos no art. 103 da Constituição, poderão 
manifestar-se, por escrito, sobre a questão constitucional, objeto de apreciação pelo órgão especial 
ou pelo Pleno do Tribunal, no prazo fixado em Regimento, sendo-lhes assegurado o direito de 
apresentar memoriais ou pedir a juntada de documentos. 

§3º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, 
poderá admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades.203 

Destaque-se que, pelo comando do artigo 97 da CF/88, os tribunais só poderão declarar a 

inconstitucionalidade das leis e demais atos do Poder Público pelo voto da maioria absoluta dos 

seus membros ou pela maioria absoluta dos membros do respectivo órgão especial204. Essa regra 

específica para a declaração de inconstitucionalidade pelos tribunais denomina-se de “Reserva de 

Plenário”. 

Entretanto, a interpretação conferida pelo STF acerca da exigibilidade de observância da 

cláusula de Reserva de Plenário resultou em certa “flexibilização” desse instituto. O STF deixou 

assentado que, uma vez já declarada a inconstitucionalidade de determinada norma legal pelo 

órgão especial ou pelo plenário do tribunal, ou pelo plenário do Supremo Tribunal Federal ficam 

as turmas ou câmaras da corte autorizadas a aplicar o precedente aos casos futuros, sem que haja 

a necessidade de nova remessa ao plenário ou ao órgão especial, porquanto já preenchida a 

exigência contida no art. 97 da Constituição205. 

Essa orientação jurisprudencial resultou positivada com a aprovação da Lei n. 9.756, de 

17.12.1998, que acrescentou ao art. 481 do Código de Processo Civil um parágrafo único, nos 

seguintes termos: 

Art. 481 (...) 
Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao 

órgão especial, a argüição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do 
plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. 

 

                                                           
203 Cf. Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973, institui o Código de Processo Civil Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm>. Acesso em: 17 set. 2011. 
204 O art. 93, XI da CF/88 faz referência a “órgão especial” nos termos seguintes: “nos tribunais com número 
superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de 
vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do 
tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno”. 
205 Cf. RE 199017-1/RS, 1ª T., j. 02.02.1999, rel. Min. Ilmar Galvão. Disponível em: <http://www.stf.jus.br>. Acesso 
em: 20 set. 2011. 
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Depois de inúmeros precedentes (AgRg. no AgIn. 472.897206 e Recursos Extraordinárias: 

RE 240.096207, RE 319.181208 e RE 544.246209), o STF, com base no art. 103-A210 da CF/88, 

introduzido pela EC n. 45/2004, e na Lei n. 11.417/06, editou a Súmula Vinculante n. 10, de 

27.06.2008, determinando que: 

 
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 sua incidência, no todo ou em parte.211 

 
Uma vez não respeitada a exigência do art. 97 da Lei Maior, será ilegítima, absolutamente 

nula, a decisão do órgão colegiado, seja no exercício do controle incidental, seja na efetivação do 

controle abstrato. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não tem gerado 

dúvida. Aponta Celso de Mello que: 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, tem reiteradamente 
proclamado que a desconsideração do princípio em causa gera, como inevitável efeito 
conseqüencial, a nulidade absoluta da decisão judicial colegiada, que, emanando de órgão 
meramente fracionário, haja declarado a inconstitucionalidade de determinado ato estatal (RTJ 
58/499 – RTJ 71/233 – RTJ 110/226 – RTJ 117/265 – RTJ 135/297) ou, então, ‘embora sem o 

                                                           
206 Cf. AgRg no AI 472.897/PR, 2ª T., j. 18.09.2007, rel. Min. Celso de Mello. A discussão nesse julgamento girou 
em torno da possibilidade constitucional de a isenção outorgada por Lei Complementar (LC n. 70/91) ser revogada 
por mera Lei Ordinária (Lei n. 9.430/96) – existência de matéria constitucional. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 20 set. 2011. 
207 Cf. RE 240.096-2/RJ, 1ª T., j. 30.03.1999, rel. Min. Sepúlveda Pertence: “Reputa-se declaratório de 
inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à 
lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 20 set. 2011.  
208 Cf. RE 319.181-1/DF, 1ª T., j. 21.05.2002, rel. Min. Ellen Gracie. Originário do Distrito Federal, em que a 
recorrente (União) se insurgiu contra acórdão do Tribunal Federal da 1ª Região, que, por maioria, concedeu mandado 
de segurança em favor da impetrante, assegurando-lhe o direito de comercializar cigarros em embalagens com 
quantidade inferior a vinte unidades. Ementa: Controle de constitucionalidade: reserva de plenário (art. 97 da 
Constituição Federal). Inobservância. Recurso Extraordinário conhecido e provido, para cassar a decisão recorrida, a 
fim de que seja a questão de inconstitucionalidade submetida ao órgão competente. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br>. Acesso: 20 set. 2011. 
209 Cf. RE 544.246-2/SE, 1ª T., j. 15.05.2007, rel. Sepúlveda Pertence. Recurso Extraordinário contra acórdão do 
Superior Tribunal de Justiça, por violação aos art. 5º, XXXVI, e art. 97 da Constituição Federal. Ementa: Controle 
incidente de constitucionalidade de normas: reserva de plenário (CF, art. 97): viola o dispositivo constitucional o 
acórdão proferido por órgão fracionário, que declara a inconstitucionalidade de lei, ainda que parcial, sem que haja 
declaração anterior proferida por órgão especial ou plenário. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/>. Acesso em: 17 
set. 2011. 
210 Veja CF/88, “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 
dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de 
sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão 
ou cancelamento, na forma estabelecida em lei” (Cf. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988). 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 17 set. 2011.  
211 Cf. STF. Súmula Vinculante n. 10, Data de Aprovação: Sessão Plenária de 18.06.2008. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumulaVinculante&pagina=sumula_001_032
>. Acesso em: 16 set. 2011.  
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explicitador’, haja afastado ‘a incidência da norma ordinária pertinente à lide, para decidi-la 
sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição’ (RTJ 169/756-757, v.g.).212 

  

Acrescente-se, ainda, que não se submete à reserva de plenário a aferição da recepção ou 

da revogação do direito pré-constitucional, editado sob a égide de Constituições pretéritas. Isso 

porque, o STF entende que a incompatibilidade desse direito pré-constitucional com texto 

constitucional superveniente é resolvida pela revogação, não havendo que se falar em 

inconstitucionalidade. Desse modo, como a reserva de plenário é regra constitucional aplicável, 

estritamente, à declaração de inconstitucionalidade pelos tribunais, não há que se falar na sua 

aplicação na aferição da revogação (ou da recepção) do direito pré-constitucional. Veja a lição do 

Min. Celso de Mello, em trecho do acórdão: 

... a discussão em torno da incidência, ou não, do postulado da recepção – precisamente por não 
envolver qualquer juízo de inconstitucionalidade (mas, sim, quando for o caso, o de simples 
revogação de diploma pré-constitucional) – dispensa, por tal motivo, a aplicação do princípio da 
reserva de Plenário (CF, art. 97), legitimando, por isso mesmo, a possibilidade de 
reconhecimento, por órgão fracionário do tribunal, de que determinado ato estatal não foi 
recebido pela nova ordem constitucional. 213 

Por isso, de acordo com a tradição do modelo difuso de controle, o juiz singular, no 

primeiro grau, os tribunais de segundo grau e os tribunais superiores e o próprio Supremo 

Tribunal Federal realizam controle difuso de constitucionalidade, nos casos concretos submetidos 

a sua apreciação. Ressalvadas as estritas hipóteses de cabimento do recurso ordinário, o Recurso 

Extraordinário é o meio idôneo para a parte interessada, no âmbito do controle difuso, levar ao 

conhecimento do STF, controvérsia constitucional concreta, suscitada nos juízos inferiores. 

Com efeito, o texto original da Constituição Federal, em seu artigo 102, III, estabelece a 

competência do STF para julgar, mediante Recurso Extraordinário, as causas decididas em única 

ou última instância, quando a decisão recorrida: contrariar dispositivo desta Constituição; 

declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; julgar válida lei ou ato de governo local 

contestado em face desta Constituição. 

Em matéria de Recurso Extraordinário, importa observar que a Emenda Constitucional n. 

45/2004 trouxe duas importantes alterações no tocante ao cabimento do referido recurso junto ao 

Supremo Tribunal Federal. A primeira, ampliação das hipóteses de cabimento do Recurso 

                                                           
212 Cf. AgRg. em AgIn. 472.897-7/PR, 2ª T., j. 18.09.2007, rel. Min. Celso de Mello. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 20 set. 2011. 
213 Cf. AgR em RE 395902-6/RJ – 2ª T., j. 07.03.2006, rel. Min. Celso de Mello. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 20 set. 2011. 
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Extraordinário, passando a dispor que o recurso será cabível, também, quando a decisão recorrida 

tiver julgado válida lei local contestada em face de lei federal (CF/88, art. 102, III, d). Tal 

competência, até então, era do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso especial. 

Todavia, a competência repassada ao STF concerne apenas ao exame da controvérsia, em 

Recurso Extraordinário, tão-somente quando a decisão recorrida julgar válida lei local (ato 

legislativo propriamente dito, em sentido estrito) contestada em face de lei federal. Se o conflito 

for de ato (atos administrativos em geral) de governo local contestado em face de lei federal, a 

competência permanece com o STJ, em sede de recurso especial (CF/88, art. 105, III, b). 

A segunda alteração, trazida ao Recurso Extraordinário pela EC n. 45/2004, foi uma 

exigência no sentido de que o recorrente demonstre a Repercussão Geral214 das questões 

constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o STF examine a admissão do 

Recurso Extraordinário. A Constituição Federal no §3º do art. 102 traz a seguinte redação: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 
Constituição, cabendo-lhe: 

............................... 
III – julgar mediante recurso ordinário, as causas decididas em única ou última instância, 

quando a decisão recorrida: 
............................... 
§3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das 

questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a 
admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus 
membros. 

Por determinação desse dispositivo constitucional, a demonstração da Repercussão Geral 

das questões constitucionais discutidas no caso passou a ser pressuposto constitucional de 

admissibilidade do Recurso Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. Em 

caso negativo – não demonstração da Repercussão Geral das questões discutidas no caso pelo 

recorrente -, o STF poderá recusar o Recurso Extraordinário, desde que pela manifestação de dois 

terços de seus membros (oito ministros). 

Observe-se que este expediente – possibilidade de recusa do Recurso Extraordinário pelo 

STF em razão da ausência de Repercussão Geral das questões discutidas no caso – foi o meio 

encontrado pelo legislador brasileiro, para evitar que controvérsias concretas “insignificantes”, de 

                                                           
214 A Argüição de Relevância prevista na EC 7/77 e a Medida Provisória n. 2.226, de 04.09.2001 são precedentes da 
Repercussão Geral no ordenamento brasileiro, neste sentido confira DANTAS, Ivo. Novo Processo Constitucional 
Brasileiro. Curitiba: Juruá, 2010, p. 241 e ss. Veja também: DANTAS, Bruno. Repercussão Geral. 2. ed. São 
Paulo: RT, 2009. 
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absoluta irrelevância jurídica, sejam submetidas à apreciação do STF. O principal objetivo da 

medida é reduzir o número de processos215 que chegam à Suprema Corte, pela via do controle 

difuso, possibilitando mais tempo aos membros daquele Tribunal, para a apreciação de causas de 

fundamental importância para a sociedade brasileira, levadas geralmente pela Via Direta, no 

controle concentrado.  

O exame da Repercussão Geral para o conhecimento do Recurso Extraordinário pelo STF 

foi regulamentado pela Lei n. 11.418, de 19 de dezembro de 2006, que acrescentou à Lei 5.869, 

de 11.01.1973 – Código de Processo Civil, os artigos 543-A e 543-B. Determina esta lei que, 

“para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do 

ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da 

causa”. 

Dispõe, ainda, a citada lei que “haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar 

decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal”. Assim, se o Recurso 

Extraordinário estiver impugnando decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante do 

STF, não haverá necessidade de exame quanto à presença de Repercussão Geral pelo Tribunal, 

pois nesse caso esta é presumida. 

Outra hipótese em que ficará dispensada a remessa do recurso ao Plenário, diz respeito à 

decisão da Turma pela existência da repercussão geral por, no mínimo, 4 (quatro) votos. Note-se, 

portanto, que os órgãos fracionários do STF (Primeira e Segunda Turmas) também poderão 

decidir pela existência da repercussão geral, desde que mediante decisão de quatro votos (cada 

Turma é composta de cinco Ministros). Assim, se a Turma decidir pela existência da repercussão 

geral por, no mínimo, quatro votos, o recurso extraordinário será admitido, ficando dispensada a 

sua remessa ao Plenário.  

Importante ressaltar que a recusa ao recurso extraordinário, pela inexistência de 

repercussão geral, somente poderá ser decidida pelo Plenário do STF, por dois terços dos seus 
                                                           
215 Segundo dados estatísticos divulgados no site oficial do STF, o número de processos que tramitam no STF é algo 
assustador. Entretanto, em relação ao Recurso Extraordinário (RE), depois de instituído a Repercussão Geral, 
registra-se uma forte queda nos números. Em 2006, foram distribuídos: 54.575 (RE), representando 47,0% do total 
de processos distribuídos; 2007 = 49.708, representando 44,0% do total de processos distribuídos; 2008 = 21.531, 
representando 32,2%; 2009 = 8.348, representando 19,5%; 2010 = 6.735, representando 16,4%; 2011 = 6.388, 
representando 16,8%; 2012 = 3.839, representando 15% do total de processos protocolados no STF. Recursos 
Extraordinários distribuídos no STF e o percentual em relações aos demais processos, ano de 2006 a 31 de ago. 
2012. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=pesquisaClasse>. 
Acesso em: 19 set. 2012. 
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membros (oito Ministros). O que vale dizer: as Turmas não dispõem de competência para recusar 

o recurso extraordinário, em razão da inexistência da repercussão geral; elas somente poderão 

decidir, se for o caso, pela existência da repercussão geral, mediante o mínimo de quatro votos, 

situação na qual o recurso extraordinário será admitido sem a necessidade de manifestação do 

Plenário. 

Negada a existência da repercussão geral (sempre pelo Plenário), a decisão valerá para 

todos os recursos sobre matéria idêntica, que serão indeferidos liminarmente, salvo revisão da 

tese, tudo nos termos do Regimento Interno do STF216. 

O tema da Repercussão Geral merece uma atenção especial, uma maior análise por parte 

dos estudiosos do processo constitucional, como bem afirma Ivo Dantas: 

só estará completamente estudada em todos os seus aspectos se for vista em dois sentidos: em 
primeiro lugar, em seu conteúdo jurídico-positivo, no qual se apresenta como pressuposto 
específico de cabimento; em segundo lugar, em um conteúdo sociológico e político representado 
por uma filtragem ou barreira de qualificação a qual, inevitavelmente estará determinada pela 
realidade histórica e política da época em que a matéria objeto do Recurso for apreciada 
(DANTAS, 2010, p. 284).  

Na prática, o instituto da Repercussão Geral tem funcionado, produzindo resultados em 

quantidade. Os dados estatísticos do Supremo Tribunal Federal são reveladores. Até 31 de agosto 

de 2012, o Tribunal já havia reconhecido 423 temas com repercussão geral. Isto representa, em 

termos percentuais, a 71,21% do total de pedidos; temas que foram negados: 156 (26,26%); 

temas em análise: 15 (2,53%).217 

Até a presente data, já foram julgados 117 casos de Recursos Extraordinários, cujas 

matérias tiveram repercussão geral reconhecida. Em um dos casos, o STF impediu o terceiro 

mandato consecutivo de prefeito em município distintos, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE 

637485) interposto por Vicente de Paula de Souza Guedes contra acórdão do TSE que confirmou 

decisão de cassar o diploma dos candidatos eleitos para os cargos de prefeito e vice-prefeita do 

município de Valença (RJ), no pleito de 2008. Por decisão majoritária, os ministros deram 

provimento ao recurso, ao entender que TSE poderia ter modificado antiga jurisprudência sobre a 

matéria, mas, para isso, deveria modular os efeitos da decisão, por motivo de segurança jurídica. 
                                                           
216 Confira as Emendas Regimentais n. 21 a 24 do STF e a Portaria 177, de 26.11.2007, pois aí se encontra a 
regulamentação da matéria do Recurso Extraordinário no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=legislacaoRegimentoInterno>. Acesso em: 20 set. 2011. 
217 Cf. Repercussão Geral. Estatísticas e relatórios. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaRepercussaoGeral&pagina=listas_rg>. 
Acesso em: 09 out. 2012. 



200 
 

No caso concreto, o ministro Gilmar Mendes (relator) avaliou que apesar de ter entendido 

ser inelegível para o cargo de prefeito cidadão que exerceu por dois mandatos consecutivos cargo 

da mesma natureza em município diverso, a decisão do TSE não pode retroagir para incidir sobre 

diploma regularmente concedido ao autor do RE, vencedor das eleições de 2008 para a prefeitura 

de Valença (RJ). Portanto, decisão com eficácia prospectiva. 

Em outro caso com repercussão geral reconhecida, teve o julgamento de mérito em 

09.05.2012, quando o STF confirmou validade de sistema de cotas em Universidade Pública. A 

decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE 597285), com repercussão 

geral, em que um estudante questionava os critérios adotados pela UFRGS para reserva de vagas. 

A universidade destina 30% das 160 vagas a candidatos egressos de escola pública e a negros que 

também tenham estudado em escolas públicas (sendo 15% para cada), além de 10 vagas para 

candidatos indígenas. 

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, conheceu e negou provimento 

ao recurso extraordinário, confirmando a constitucionalidade do sistema de cotas adotado pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Há casos em que o Tribunal reconheceu a repercussão geral, mas aguarda julgamento. No 

RE 587371-DF (20.09.2001), a Corte decidirá sobre a incorporação de quintos pelo exercício de 

funções comissionadas anteriores ao ingresso na magistratura. O tema constitucional foi 

analisado pelo Plenário Virtual do STF nos autos do recurso acima referido.  

Em resumo: o RE 587371-DF foi interposto pela União contra acórdão do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), que lhe negou agravo regimental em recurso ordinário em mandado de 

segurança. Conforme a decisão questionada, o STJ declarou que aqueles que obtiveram 

incorporação de quintos por exercício de função comissionada têm direito ao recebimento dessa 

vantagem, ainda que tenham ingressado posteriormente na magistratura. O tribunal disse, ainda, 

que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) não pode se sobrepor a um direito 

adquirido. 

A União alega que a decisão do STJ ofendeu a Constituição Federal no princípio previsto 

no artigo 5º, inciso XXXVI, na medida em que conferiu ao instituto do direito adquirido uma 

extensão indevida, por ser “incompatível com o Regime Jurídico de Direito Público inerente às 

carreiras de Estado”. 

http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?letra=R&id=451
http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?letra=R&id=451
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O ministro Ayres Britto, relator da matéria, relembrou que a controvérsia dos autos foi 

submetida ao crivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 410.946-

AgR, da relatoria da ministra Ellen Gracie. Após a decisão plenária assentando pela ausência de 

direito adquirido dos magistrados a regime jurídico, foram apostos embargos declaratórios.  

Para o Relator, a questão discutida no caso se encaixa no âmbito de incidência do instituto 

da repercussão geral por ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. O 

relator considera que a adoção da sistemática da repercussão geral, no caso, é oportuna porque o 

entendimento a ser fixado pela Corte “será aplicado a numerosos casos em que se discute o 

direito adquirido de magistrados à incorporação de quintos pelo exercício de funções 

comissionadas anteriormente ao ingresso na magistratura”. O Tribunal reconheceu a existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada.218 

Por fim, vale registrar que são inúmeras as matérias abrangidas pela repercussão geral, que 

vão desde temas vinculados a direito tributário, administrativo, eleitoral, previdenciário, civil, 

penal entre outros. 

  

5.3.2  Efeitos da decisão do STF no controle concreto, difuso, atuação do Senado Federal e 

Súmula Vinculante 

 Conforme já demonstrado, no controle difuso, em qualquer caso, seja perante o juízo 

singular de primeiro grau, seja perante os tribunais, o que se busca na via incidental é o simples 

afastamento da aplicação da lei ao caso concreto, os efeitos da decisão serão os mesmos, 

independentemente do órgão de que tenha sido emanada. A decisão no controle difuso só alcança 

as partes do processo (eficácia inter partes), não dispõe de efeito vinculante e, em regra, produz 

efeitos retroativos (ex tunc). 

 Por que a decisão só alcança as partes do processo? Porque no controle difuso, o 

interessado, no curso de uma ação, requer a declaração da inconstitucionalidade da norma com a 

única pretensão de afastar a sua aplicação ao caso concreto. Logo, é somente para as partes que 

                                                           
218 Cf. Notícias STF (20.09.2011). Incorporação de funções comissionadas é tema com repercussão geral. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=189647>. Acesso em: 9 out. 
2012. 
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integram o caso concreto que o juízo estará decidindo, constituindo a sua decisão uma resposta à 

pretensão daquele que arguiu a inconstitucionalidade. 

 Desse modo, a pronúncia de inconstitucionalidade não retira a lei do ordenamento 

jurídico, pois em relação a terceiros, não participantes da lide, a lei continuará a ser aplicada, 

integralmente, ainda que supostamente esses terceiros se encontrem em situação jurídica 

semelhante à das pessoas que figuram como partes na ação em que foi declarada a 

inconstitucionalidade. 

 Embora a regra seja a pronúncia da inconstitucionalidade no controle concreto ter eficácia 

retroativa (ex tunc), poderá o STF, por dois terços dos seus membros (8 ministros), em situações 

excepcionais, tendo em vista razões de segurança jurídica ou relevante interesse social, outorgar 

efeitos meramente prospectivos (ex nunc) à sua decisão, ou mesmo fixar um outro momento para 

o início da eficácia de sua decisão. A título exemplificativo, vejamos o caso do RE 197.917-8/SP. 

 Na apreciação do RE 197.917-8/SP219, o STF admitiu a tese da declaração de 

inconstitucionalidade pro futuro no controle concreto, excepcionalmente. Esse Recurso versava 

sobre o número de vereadores proporcional à população, à luz do art. 29, IV, da CF/88. O 

Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do antigo critério para fixação da composição 

máxima das Câmaras Municipais em 25/03/2004, mas diferiu o início da eficácia de sua decisão 

para um momento futuro, de forma a só alcançar a formação da legislatura seguinte.  

............... 
7. Inconstitucionalidade, incidenter tantun, da lei local que fixou em 11(onze) o número de 
Vereadores, dado que sua população de pouco mais de 2600 habitantes somente comporta 09 
representantes. 
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 
declaração incidental de inconstitucionalidade. 

Diferentemente do ocorre no controle concentrado, abstrato, a decisão no controle 

concreto não dispõe de força vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 

Administração Pública nem efeito erga omnes, ainda quando proferida pelo STF, ressalvado os 

casos admitidos e julgados em Recursos Extraordinários com repercussão geral.  

                                                           
219 Cf. RE n. 197.917-8/SP – Tribunal Pleno, j. 06.06.2002, rel. Min. Maurício Corrêa. Recorrente: Ministério 
Público Estadual; Recorridos: Câmara Municipal de Mira Estrelas e Outros. Disponível em: <http://www.stf.jus.br>. 
Acesso em: 19 set. 2011. 
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Por outro lado, além da hipótese acima aludida, há mais duas situações, nas quais há a 

ampliação dos efeitos da declaração incidental de inconstitucionalidade: a primeira mediante a 

suspensão da execução da lei por ato Senado Federal; a segunda, por meio da aprovação de uma 

súmula vinculante pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Vejamos, pois, breve análise dessas 

hipóteses. 

 A matéria da ampliação dos efeitos da declaração incidental de inconstitucionalidade, por 

meio da suspensão da execução da lei, por atuação do Senado Federal, está prevista no art. 52, X 

da Constituição Federal de 1988, nos seguintes termos: 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:  
.......................... 
X – suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por 

decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal; 
 

 Desse modo, declarada definitivamente a inconstitucionalidade da lei pelo STF, no âmbito 

do controle difuso, a decisão é comunicada ao Senado Federal para que este, entendendo 

conveniente, suspenda a execução da lei, conferindo eficácia erga omnes à decisão da Corte 

Suprema. 

 Desde a Constituição de 1934 que os textos brasileiros referem-se à intervenção da 

Câmara Alta no processo de controle de constitucionalidade, muito embora, conforme saliente 

Ivo Dantas, “tais referências sempre tenham sido marcadas por uma profunda lacunosidade, 

sobretudo, no tocante ao procedimento a ser seguido” (DANTAS, 2010, p. 188). 

 Não obstante, a tradição constitucional e a clareza do texto constitucional (art. 52, inciso 

X da CF/88), atualmente se vem tentando uma “nova” compreensão acerca da participação do 

Senado no controle incidental. Trata-se do fenômeno da Mutação Constitucional resultante da 

interpretação judicial.  

Toma-se aqui um caso prático: a Reclamação n. 4.335-5/AC. O julgamento desta 

Reclamação tem trazido polêmica no meio jurídico e no parlamento pátrio, em relação à 

interpretação do art. 52, X, da CF/88. Até a presente data, não se tem ainda um julgamento final, 

ainda se encontra em discussão no Plenário do STF. O que está em questão no caso, é se uma 

decisão anterior proferida em sede de controle difuso poderia ter validade erga omnes, sem a 

edição da resolução suspensiva por parte do Senado Federal. 
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A (hipo)tese que tenta viabilizar a aplicação do fenômeno da mutação constitucional é 

defendida por dois dos Ministros da Excelsa Corte, Gilmar Mendes e Eros Grau (aposentado). 

Para eles houve uma “clássica mutação constitucional” do artigo 52, X da Constituição Federal 

de 1988. Tudo indica que se a tese da mutação constitucional for vitoriosa no STF, estaremos 

diante de uma nova perspectiva no controle difuso220. 

Por sua vez, a outra hipótese de ampliação dos efeitos da declaração incidental de 

inconstitucionalidade, no controle incidental, seria por meio da aprovação de uma súmula 

vinculante pelo próprio Supremo Tribunal Federal. 

O instituto da súmula vinculante foi criado pela Emenda Constitucional n. 45/2004 (a 

denominada Reforma do Judiciário). Antes só se falava em efeito vinculante ou caráter 

vinculante das decisões do STF, no âmbito do controle concentrado, nas Ações Diretas. O texto 

constitucional anterior, redigido pela EC. n. 3, de 17 de março de 1993, dispunha:  

Art. 102. (...) 
..........................  
§2º “As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas 

ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão 
eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao 
Poder Executivo. 

 

Pela Lei n. 9.868, de 10.11.1999, aquele caráter vinculativo foi ampliado, quando 

determinava em seu art. 28, parágrafo único, que, 

a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme 
a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia 
contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração 
Pública Federal, estadual e municipal. 

Posteriormente, com a EC n. 45/2004, o texto do art. 102, §2º foi revisto, nos termos 

seguintes: 

Art. 102. (...) 
..........................  
§2º “As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas 

ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão 
eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 

                                                           
220 Acerca do tema, confira MEDEIROS, Orione Dantas, Mutação constitucional resultante de interpretação 
judicial e perspectivas do controle difuso no Brasil: reflexões acerca da reclamação 4.335-5/AC. Revista Idéia 
Nova, Recife, a. 8, n. 04, p. 239-260, jun./dez. 2010. Veja também DANTAS, Ivo, Novo Processo Constitucional 
Brasileiro. Curitiba: Juruá, 2010, p. 306-360.  
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Por outro lado, a ausência de força vinculante das decisões proferidas pelo STF, no 

âmbito do controle concreto, faz com que milhares de processos judiciais com o mesmo objeto 

cheguem ao conhecimento da Corte Suprema para que ela declare, em cada caso, o entendimento 

inúmeras vezes já assentado. Na busca de solução para tal problema, com consequências 

insuportáveis ao jurisdicionado, o constituinte brasileiro, por meio da EC n. 45/2004, introduziu 

no sistema de controle brasileiro, a figura da súmula vinculante, nos termos a seguir: 

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante 
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, 
aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em 
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta, nas 
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma 
estabelecida em lei. 

§1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas 
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a 
administração púbica que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de 
processo sobre questão idêntica. 

§2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou 
cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de 
inconstitucionalidade. 

§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que 
indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a 
procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e 
determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso” (grifo 
nosso). 

Para a edição de Súmula Vinculante pelo STF, a Constituição Federal exige, 

especialmente, a observância de quatro requisitos cumulativos, a saber: matéria constitucional, 

existência de reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria constitucional, 

existência de controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a Administração Pública 

e a controvérsia acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre 

questão idêntica. 

A Lei n. 11.417, de 19 de dezembro de 2006, publicada no Diário Oficial da União de 

20.12.2006, regulamentou o art. 103-A da Constituição Federal e alterou a Lei n. 9.784, de 29 de 

janeiro de 1999. Cabe inicialmente observar que a Súmula se limita à matéria constitucional. 

Nesse sentido, coube ao STF a titularidade para editar, revisar e cancelar enunciado de súmula 

vinculante (art. 2º, caput, da Lei n. 11.417/06).  

O Supremo Tribunal Federal poderá aprovar, rever ou cancelar súmula vinculante: por 

iniciativa própria (de ofício) ou por iniciativa de qualquer dos legitimados na Constituição e na 
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lei. Eis um dos pontos positivos da Lei, a ampliação do rol de legitimados a provocar o STF, nos 

termos seguintes: 

Art. 3º São legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de 
súmula vinculante: 

I – o Presidente da República; 
II – a Mesa do Senado Federal; 
III – a Mesa da Câmara dos Deputados; 
IV – o Procurador-Geral da República; 
V – o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
VI – o Defensor Público-Geral da União; 
VII – partido político com representação no Congresso Nacional; 
VIII – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional; 
IX – a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 
X – o Governador de Distrito Federal ou do Distrito Federal; 
XI – os Tribunais Superiores, ou Tribunais de Justiça de Estados ou do Distrito Federal e 

Territórios, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais 
Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares. 

Além desses legitimados, o Município poderá propor, incidentalmente no curso de 

processo em que seja parte, a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula 

vinculante, o que não autoriza a suspensão do processo (art. 3º, §1º).  

Ao estabelecer o objetivo da súmula, em seu art. 2º, §1º, a Lei 11.417/06 repete o texto 

constitucional (CF/88, art. 103-A, §1º). Vejamos: 

A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas 
determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração 
púbica, controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de 
processo sobre questão idêntica. 

Seguindo a lógica das leis que tratam do Controle de Constitucionalidade (Lei n. 

9.868/99, arts. 22 e 27; Lei n. 9.882/99, art. 11), o legislador repetiu a regra geral, ao admitir que 

a súmula terá eficácia imediata, podendo o Supremo Tribunal Federal, por decisão de 2/3 (dois 

terços) dos seus membros, restringir os efeitos vinculantes ou decidir que só tenha eficácia a 

partir de outro momento, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse 

público (art. 4º). 

Revogada ou modificada a lei em que se fundou a edição de enunciado de súmula 

vinculante, o STF, de ofício ou por provocação, procederá à sua revisão ou cancelamento, 

conforme o caso (art. 5º). 

A Lei n. 11.417/06, em seu art. 7º, estatui que a decisão judicial ou do ato administrativo 

que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente 
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poderá ser objeto de reclamação221 ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou 

outros meios admissíveis de impugnação. 

Entretanto, contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será 

admitido após esgotamento das vias administrativas. Seguindo a crítica de Ivo Dantas, este 

dispositivo é de constitucionalidade duvidosa (DANTAS, 2010, p. 235). 

Ao julgar procedente a reclamação, “o Supremo Tribunal Federal anulará o ato 

administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida 

com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso” (art. 7º, §2º). 

Se a reclamação estiver sendo ajuizada contra uma decisão administrativa que o 

administrado entenda haver violado enunciado de súmula vinculante, o STF, acolhendo a 

reclamação, dará ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento de 

recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena 

de responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e penal (Lei n. 9.784/99, art. 64-B, 

acrescido pela Lei n. 11.417/06). 

Várias questões foram suscitadas, no âmbito doutrinário, acerca da súmula vinculante. 

Uma delas se refere à possibilidade do STF conferir efeito vinculante às suas atuais súmulas. Isto 

é, aquelas súmulas que já estavam vigentes na data de publicação da EC n. 45/2004. É possível 

desde que a súmula seja confirmada por decisão de 2/3 (dois terços) dos ministros do STF e 

publicada na imprensa oficial222. 

Por isso, não é correto a afirmação segundo a qual, a partir da EC n. 45/2004, as decisões 

proferidas pelo STF no âmbito do controle concreto, passaram a ter força vinculante para os 

demais órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública. Assim, a eficácia das decisões 

proferidas pelo STF no controle concreto permanece inalterada (eficácia inter partes, sem obrigar 

terceiros não integrantes da lide). O entendimento do STF manifestado no controle concreto só 

passará a ter força vinculante se, depois de reiteradas decisões sobre a mesma questão 

constitucional, o Tribunal de ofício ou mediante provocação, aprovar, por voto de 2/3 (dois 

terços) de seus membros, a súmula vinculante, nos termos e na forma expostas acima. 

                                                           
221 Nos termos do art. 102, I, l, da CF/88, compete originariamente ao STF processar e julgar a reclamação para a 
preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. 
222 As atuais súmulas do Supremo Tribunal Federal somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por 
dois terços de seus integrantes e publicação na imprensa oficial (EC n. 45/06, art. 8º). 
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Finalmente, já passados mais de 7 (sete) anos de aprovação da Emenda Constitucional 

45/2004, que trouxe novos institutos de direito processual constitucional ao sistema jurídico 

pátrio, como a súmula dotada de efeito vinculante, regulamentada pela Lei n. 11.417/06, o 

Supremo Tribunal Federal, por um lado, já aprovou, até o presente momento, um número de 32 

(trinta e duas); por outro lado, existem várias propostas de súmula vinculante aguardando a 

apreciação da Corte.223 

 

5.3.3  Controle concentrado, abstrato e Ações Diretas na Constituição brasileira de 1988 

 A Constituição de 1988 consagra, ao lado do controle concreto, o controle abstrato, 

consubstanciado na jurisdição outorgada ao Supremo Tribunal Federal para as ações diretas de 

inconstitucionalidade quando sejam impugnadas leis ou atos normativos federais ou estaduais, 

por ofensa a Constituição Federal. Trataremos aqui, resumidamente, dos aspectos mais gerais das 

Ações Diretas, ou seja, da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão (ADO), da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) e 

da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF).  

 

5.3.3.1  Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

A primeira delas, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, é a ação típica do controle 

abstrato brasileiro. Sua previsão é expressa no texto da Constituição Federal de 1988, que 

prescreve: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 
Constituição, cabendo lhe: 

I - processar e julgar, originariamente,  
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a 

ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. 

 Redação da alínea a dada pela EC n. 3, de 17 de março de 1993. O texto original 

dispunha: “a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual.” 

 Seu processo é regulado pela Lei n. 9.868, de 11 de novembro de 1999, que também 

disciplina o processo da Ação Declaratória de Constitucionalidade e da Ação de 

                                                           
223 Cf. STF. Jurisprudência. Súmulas Vinculantes. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumulaVinculante>. Acesso em: 20 set. 2012. 
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Inconstitucionalidade por Omissão. Esta última regulada pela Lei n. 12.063, de 27 de outubro de 

2009, que acrescentou à Lei n. 9.868/99 o Capítulo II-A. 

 A ADI tem como objeto a suposta inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federal 

ou estadual. Refere-se a duas coisas distintas: a lei como gênero, dada a sua posição preeminente 

no sistema de fontes e, por outro lado, os atos normativos federal ou estadual, como figuras 

equiparadas a lei enquanto a sua capacidade de inovar na ordem jurídica.  

A caracterização do objeto é uma exigência da própria natureza de excepcionalidade do 

controle de constitucionalidade, o qual recomenda postura rigorosa na determinação das 

categorias lei ou ato normativo, federal ou estadual, e apresentar a violação do texto 

constitucional. A definição de ato normativo é oferecida pelo STF a partir da ideia de 

generalidade e abstração próprias da denominadas normas primárias, as quais inovam o 

ordenamento jurídico, não apenas pelo nome ou título do tipo normativo. Por exemplo: 

Portarias ministeriais que se limitam a dar ordens administrativas destinadas a 
determinado agente público, não se revestem de conteúdo normativo. Traduzem meras 
determinações de serviço que não se elevam para efeito de controle abstrato de constitucionalidade, 
à estatura de atos normativos. 

(...) 

Meros ‘considerandos’, que correspondem à motivação do ato administrativo, não lhe 
integram o conteúdo e nem se revestem de eficácia normativa. Eventuais vícios que se possam 
verificar nos motivos do ato estatal não contagiam as normas nele veiculadas. O juízo de 
constitucionalidade não incide sobre os motivos subjacentes à formulação do ato estatal.224  

Ao contrário de lei formal, em relação aos atos normativos se exige, para efeitos de 

controle de constitucionalidade, certas qualidades jurídicas que os diferenciam de outros atos 

normativos não possíveis deste tipo de fiscalização. Fala-se da generalidade e abstração, atributos 

próprios da noção de lei, como ato do poder público como norma. O sentido do significante nem 

sempre é de fácil determinação, mas a locução “ato normativo”, previsto no art. 102, I, alínea “a”, 

da CF/88, dá sempre a ideia de ato do poder público que comunica uma norma (CLÈVE, 2000, p. 

188-189).  

O STF estabeleceu que somente se mostram susceptíveis de controle abstrato, atos 

normativos concebidos no sentido material, ou seja, revestidos do mínimo grau de abstração e 

generalidade. Atos normativos em sentido formal, que tenham objeto o destinatário certo, não 

                                                           
224 Cf. ADI 432, Rel. Min. Celso de Mello (Cf. STF. Revista Trimestral de Jurisprudência. Brasília, vol. 136/2, p. 
494, maio 1991). Disponível em:<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoRTJ/anexo/136_2.pdf>. Acesso em: 
09 set. 2011.  
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importando a esfera de competência da qual provenham, só se submetem ao controle de 

constitucionalidade judicial do tipo concreto (difuso).225 

Da exigência da generalidade e abstração da norma, que deve disciplinar relações in 

abstracto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem excluído do controle de 

constitucionalidade todo o ato administrativo que tenha objeto determinado e destinatários certos, 

ainda que esses sejam editados sob a forma de lei – leis meramente formais -, os chamados atos 

de efeito concreto (MARTINS e MENDES, 2007, p. 177).  

O objeto da ADI é a lei ou ato normativo federal ou estadual impugnado, desde que 

editados posteriormente à promulgação da Constituição Federal. Frise-se, federal ou estadual. 

Nesse sentido, o direito municipal (Lei Orgânica e leis e atos normativos municipais) não pode 

ser impugnado em sede de ADI, junto ao STF. O direito municipal somente poderá ser declarado 

inconstitucional pelo STF no âmbito do controle difuso, quando uma controvérsia concreta chega 

ao Tribunal por meio do Recurso Extraordinário, ou, excepcionalmente, por meio de Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). 

 Com efeito, o STF também não admite a impugnação em ADI de leis e atos normativos 

revogados, que não estejam mais em vigor no momento da apreciação da ação, tampouco de 

normas cuja eficácia já tenha se esgotada, tais como medida provisória já rejeitada pelo 

Congresso Nacional. 

 A ação direta de inconstitucionalidade visa a defesa da ordem constitucional, 

possibilitando a extirpação da lei ou ato normativo inconstitucional do sistema jurídico. Não se 

visa – como ocorre no controle incidental – à garantia de direitos subjetivos, à libertação de 

alguém no acatamento de uma lei inconstitucional. O autor da ADI não atua na qualidade de 

alguém que postula interesse próprio, pessoal, mas na condição de defensor do interesse coletivo, 

traduzido na preservação da higidez do ordenamento jurídico. 

 Pois, são essas as primeiras noções a serem fixadas no tocante à ação direta de 

inconstitucionalidade: trata-se de ação inserida no âmbito do controle abstrato de 

constitucionalidade, cuja finalidade não é a tutela de um direito subjetivo, ou seja, de um 

interesse pessoal juridicamente protegido que esteja sofrendo lesão ou ameaça de lesão; cuida-se 
                                                           
225 Cf. ADInMC 647, Rel. Min. Moreira Alves (Cf. STF. Revista Trimestral de Jurisprudência. Brasília, vol. 140/1, 
p. 36, abr. 1992). Disponível em: < http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoRTJ/anexo/140_1.pdf>. Acesso em: 
09 set. 2011. 
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de instrumento de defesa da Constituição, da harmonia do sistema jurídico, com o fim de expelir 

do ordenamento as leis incompatíveis com o texto constitucional. 

 Compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal processar a julgar, 

originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou 

estadual em face da Constituição Federal.  

A Constituição Federal, em seu texto original, tem conferido legitimidade para a 

propositura da ação direta de inconstitucionalidade, de acordo com o seu art. 103, a: 

 I – o Presidente da República; 
II – a Mesa do Senado Federal; 
III – a Mesa da Câmara dos Deputados; 
IV – a Mesa de Assembléia Legislativa; 
V – o Governador de Estado; 
VI – o Procurador-Geral da República; 
VII – o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
VIII – partido político com representação no Congresso Nacional; 
IX – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 

 A Lei n. 9.868/99, em seu artigo 2º, IV e V, tem acrescentado expressamente a 

legitimidade do Governador do Distrito Federal e da Câmara Legislativa Distrital, antes da EC n. 

45/2004 ter acrescido esses legitimados no rol do artigo 103. Entretanto, o STF já havia 

reconhecido a legitimidade do Governador do Distrito Federal para a promoção da ação direta de 

inconstitucionalidade na ADIn 645-2, Rel. Ministro Ilmar Galvão, e ADIn 665, Rel. Ministro 

Octavio Gallotti (MARTINS e MENDES, 2007, p. 152). 

 A Constituição de 1988 ampliou significativamente o rol dos legitimados ao exercício do 

controle concentrado. Isto tem sido um dos mais importantes fatores de transformação da 

jurisdição constitucional no Brasil. Diferente do regime da Carta de 1967/69 onde a legitimação 

ativa para a ação direta de inconstitucionalidade pertencia exclusivamente ao Procurador-Geral 

da República. 

 O procedimento da ADI, nos termos disciplinados na Lei n. 9.868/99, tem incorporado os 

principais dispositivos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e a experiência desse 

Tribunal, no julgamento de ações direta de inconstitucionalidade genérica, introduzida no sistema 

constitucional brasileiro, com a EC n. 16/65. 

 Prescreve o artigo 3º da Lei 9.868/99 que o autor deve indicar o dispositivo impugnado, 

os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações e o pedido, com 
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suas especificações. Deverá a inicial conter cópia do ato impugnado e procuração quando a peça 

seja suscitada por advogado.226 

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 (art. 27, Lei n. 9.868/99). 

A falta desse mecanismo de fixação dos efeitos prospectivos da declaração de 

inconstitucionalidade asfixiava o sistema de controle, pois acabava por obrigar os Tribunais, 

muitas vezes, a se abster de emitir um juízo de censura, declarando a constitucionalidade de leis 

manifestamente inconstitucionais. Limitar os efeitos era preciso para adequá-los às situações da 

vida.227 

Eis as razões pelas quais a Comissão que elaborou o anteprojeto de lei, convertido na Lei 

n. 9.868/99 e Lei n.9.882/99, propor, ao lado da “ortodoxa declaração de nulidade”, a 

possibilidade do Supremo Tribunal Federal, por maioria qualificada, estabelecer limites aos 

efeitos da declaração de inconstitucionalidade, proferindo a inconstitucionalidade com eficácia ex 

nunc ou pro futuro, naqueles casos em que a declaração de nulidade se mostre inadequada. 

O instituto que permite estabelecer restrições aos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade é, expressamente, previsto no direito português. Reconhece-se a 

possibilidade de o Tribunal Constitucional limitar os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade, nos termos do art. 282º, n. 4 da CRP, conforme já demonstrado no item 

4.2.6 do presente trabalho. 

Por último, cumpre ressaltar que a Lei n. 9.868/99, em seu art. 28, parágrafo único, previu 

a eficácia erga omnes e o efeito vinculatório das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal 

                                                           
226 Cf. ADIn 2.187-BA, rel. Min. Octávio Gallotti, DJU 27.06.2000. 
227 Pela ADI 4029-DF, o STF não declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 11.516/07 (criou o instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade), originária de Medida Provisória tramitada no Congresso Nacional (CN) 
em desconforme com o rito legislativo. O Tribunal deu um prazo de dois anos para que o CN edite nova norma para 
garantir a continuidade da autarquia. Com a decisão, a lei em questão e as demais MPs convertidas em lei sob o rito 
previsto na Resolução 1/2002, foram validadas, e o CN deverá seguir, daqui para frente, o trâmite previsto na 
Constituição Federal. (Cf. Notícias STF, “Tramitação de novas MPs no Congresso terá de obedecer rito previsto na 
Constituição”, Brasília, 8 de março de 2012). Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=202191>. Acesso em: 9 mar. 2012. 
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Federal, nos processos de controle de constitucionalidade. Antes a EC n. 3/1993, só previa 

eficácia contra todos e efeito vinculante nas decisões definitivas de mérito nas ações declaratórias 

de constitucionalidade. A Emenda Constitucional n. 45/2004 unificou os efeitos e elevou o 

instituto ao nível constitucional. 

 

5.3.3.2  Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 

Criada pela Emenda Constitucional n. 3, de 17 de março de 1993, a Ação Declaratória de 

Constitucionalidade passou a integrar o elenco de ações processuais de competência do Supremo 

Tribunal Federal, por via das quais se controla in abstracto a constitucionalidade das normas. 

Seu surgimento originou muitas discussões acerca de sua legitimidade constitucional. 

Parte da doutrina via nela inconstitucionalidade por violação dos princípios constitucionais do 

acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF/88), do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88), do 

contraditório, da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88) e do princípio da separação dos poderes (art, 

2º, CF/88), todos protegidos contra proposta de emendas constitucional pelo artigo 60, §4º, III e 

IV da Constituição Federal de 1988. Entretanto, o STF tem rechaçado todos esses argumentos 

com o fundamento principal de que o controle concentrado de constitucionalidade é um processo 

de natureza objetiva, ao qual não se aplica os preceitos constitucionais que dizem respeito ao 

processo de natureza subjetiva.228 

Trata-se de novo instrumento de controle abstrato, consubstanciado em uma ação que visa 

diretamente à obtenção da declaração de constitucionalidade de uma lei ou ato normativo federal 

(seu objeto).  

O seu objetivo é, portanto, abreviar o tempo na obtenção de uma decisão do STF sobre a 

constitucionalidade de certo ato, que esteja originando controvérsia entre os juízes e demais 

tribunais, uma vez que, decidida a questão pela Corte Constitucional, o Poder Judiciário e a 

Administração Pública direta e indireta, ficarão vinculados à decisão proferida. 

Há um aspecto que diferencia a ADC e a ADI. Trata-se do pedido do autor, que, na ADI, 

é pela declaração da inconstitucionalidade da lei ou ato normativo federal ou estadual, enquanto, 

                                                           
228 Cf. QO na ADC 1-DF, rel. Min. Moreira Alves. STF, RTJ, 157/2, p. 371, ago. 1996.  Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoRTJ/anexo/157_2.pdf>. Acesso em: 10 out. 2011. 
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na ADC, é pela declaração da constitucionalidade da lei ou ato normativo federal. Por essa razão, 

doutrinariamente se diz que a ADC é uma ADI de sinal trocado. 

Quanto aos legitimados para propor a ADC, a redação original da EC 3/93 previa os 

seguintes legitimados: o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara 

dos Deputados, o Procurador-Geral da República. 

O artigo 13 da Lei n. 9.868/99, em conformidade com o texto constitucional, como não 

poderia deixar de ser, reproduziu o dispositivo Constitucional. Mas, a Emenda Constitucional 

45/2004 tem estendido o direito de ação a todos os órgãos e entes previstos no artigo 103 da 

Constituição, equiparando, assim, aos legitimados da ADI. 

O procedimento previsto para ADC se caracteriza pela simplificação e celeridade 

processual, exigências lógicas da própria finalidade deste instrumento de controle de 

constitucionalidade, que é o de eliminar a insegurança jurídica no menor espaço de tempo 

possível. 

A petição inicial deve obedecer aos mesmos requisitos da ADI, mas não admitindo nela 

desistência. O Advogado-Geral da União não intervém no processo e a intervenção de terceiros é 

expressamente vedada. 

O Procurador-Geral da República atua obrigatoriamente, como custos legis, nos processos 

da ADC, tal como prescreve o artigo 19 da Lei n. 9.868/99, já que a intervenção deste órgão se 

impõe em todas as ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do 

Supremo Tribunal Federal por expresso mandamento da Constituição Federal de 1988 (art. 103, 

§1º, CF/88). 

 

5.3.3.3  Ação de Inconstitucionalidade por omissão (ADO) 

Outra modalidade de Ação Direta prevista na Constituição de 1988 é Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão (ADO). Esta ação foi introduzida no direito brasileiro, sob a 

influência da Constituição Portuguesa de 1976, que em seu artigo 283º prevê a esta hipótese de 

inconstitucionalidade por omissão. 

Como modalidade abstrata de controle, ADO destina-se a tornar efetiva disposição 

constitucional que depende de complementação (norma constitucional não autoaplicável), mas o 
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órgão encarregado de elaboração normativa se omite, ficando inerte. Sua regulamentação se deu 

pela Lei n. 12.063, de 27.10.2009, que acrescentou à Lei n. 9.868/99 o seguinte Capítulo II-A: 

Art. 12-A. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão os 
legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de 
constitucionalidade. 

   Art. 12-B. A petição indicará: 
I – a omissão inconstitucional total ou parcial quanto ao cumprimento de dever 

constitucional de legislar ou quanto à adoção de providência de índole administrativa; 
.......................................... 

Art. 12-E. aplicam-se ao procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por 
omissão, no que couber, as disposições da Seção I do Capítulo II desta Lei[Lei n. 9.868/99]. 
........................................ 

Art. 12-H. Declarada a inconstitucionalidade por omissão, com observância do disposto no 
art. 22, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias. 

§1º Em caso de omissão imputável a órgão administrativo, as providências deverão ser 
adotadas no prazo de 30 (trinta) dias, ou em prazo razoável a ser estipulado excepcionalmente pelo 
Tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. 

§2º Aplica-se à decisão da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, no que 
couber, o disposto no Capítulo IV desta lei [Lei n. 9.868/99]. 

A ADO possui a mesma natureza jurídica da ADI. Elas são ações do controle abstrato, 

instauram processos tipicamente objetivos de fiscalização da validade das leis e atos normativos, 

podem ser ajuizadas pelos mesmos legitimados da ADI e são da competência exclusiva do STF 

quando propostas em face da Constituição Federal. 

O objetivo da ADO é implementar a norma faltante no ordenamento jurídico, 

promovendo a função integrativa do sistema jurídico. Contrariamente ao que sucede na ADI, cuja 

finalidade é expelir a norma impugnada do ordenamento, o fim da ADO é a obtenção de uma 

sentença contendo um comando dirigido ao poder ou órgão competente para que o mesmo atue 

em obediência a norma constitucional no sentido de “colmatar a lacuna jurídica”. 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão não se restringe à omissão 

legislativa (ABREU, 2011). Permite o exercício de direitos constitucionais mesmo diante da 

inércia do poder público, seja pela ausência de legislação regulamentadora ou de normas 

administrativas que tratem do assunto ou, ainda, pela falta de ação da autoridade administrativa 

competente.  

Nesse sentido, a ADO (no âmbito do controle concentrado) se assemelha com o Mandado 

de Injunção (no controle difuso), pois são tipos de ação que têm por objeto suprir a inércia do 

Estado (legislador, governo); estão ligadas a uma omissão que decorre do não cumprimento de 

determinação constitucional. Apesar dessa semelhança existente entre essas ações (o Mandado de 



216 
 

Injunção e a ADO), não se deve olvidar que, trata-se de dois institutos bastante distinto, com 

procedimento e efeitos próprios.  

Veja as diferenças, entre a Ação de Inconstitucionalidade por Omissão do Mandado de 

Injunção, apontadas por Ivo Dantas, nos seguintes termos: 

1ª) no Controle de inconstitucionalidade por omissão, são legitimados para proporem a 
ação [...] todos aqueles elencados no art. 103 da Constituição Federal. 

Ao contrário, no Mandado de Injunção, qualquer um que se sinta impossibilitado de 
exercer ‘os direitos e liberdades constitucionais e as prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 
soberania e à cidadania’ (art. 5º, inciso LXXI), será titular da ação, e não apenas aqueles referidos 
no mencionado art. 103; 

2ª) No Controle de inconstitucionalidade por omissão, fixa o texto constitucional, a 
competência privativa do Supremo Tribunal Federal, não sendo possível, portanto, a nenhum 
órgão do Poder Judiciário, conheça-la. 

De forma diferente, em se tratando de mandado de injunção, a competência não é mais 
privativa da Corte Suprema, que a possui tanto sob a forma de competência originária (art. 102, 
‘q’), como sob a forma de competência derivada (art. 102, II, ‘a’). 
.................................. 

3ª) No controle de inconstitucionalidade por omissão caberá ao Supremo Tribunal Federal 
dar ‘ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de 
órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias’ (art. 103, §2º). 

Em se tratando de Mandado de Injunção não se há de cogitar desta comunicação, cabendo 
ao Judiciário, de forma imediata, suprir a lacuna existente e assim tornar viável o exercício 
daqueles direitos a que se refere o art. 5º, inciso LXXI; 

4ª) No Controle de inconstitucionalidade por omissão seus efeitos serão erga omnes, 
beneficiando a todos. 

No Mandado de Injunção, a decisão proferida só beneficiará aos que integraram a relação 
processual (efeitos inter partes). 
......................... 

5ª) Finalmente, no Controle de Inconstitucionalidade por Omissão a decisão é meramente 
declaratória. 

A decisão no Mandado de Injunção é satisfativa, visto que objetiva suprir, em situação 
concreta, a lacuna provocada pela não providência que deveria ter sido tomada por aquele a quem 
competirá fazê-lo. Neste caso, configurada a desobediência, ter-se-ia condições de executar a 
decisão judicial, até mesmo com a prisão daquele que a desobedeceu.229 

Assim, pode se perceber claramente as diferenças existentes entre as duas ações judiciais. 

No plano prático, é de se observar que os dois institutos (ADO e o Mandado de Injunção) não 

têm trazido os resultados esperados, sobretudo, quando a orientação do STF, na maioria dos 

casos, apenas reconhece a “mora” em relação a quem deveria legislar, transformando os institutos 

em “letra morta”. A jurisprudência brasileira não tem sabido dar uma aplicação verdadeiramente 

efetiva ao mandado de injunção (ROSA, 2006, p. 469). 

                                                           
229 Cf. DANTAS, Ivo, Constituição & Processo. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2007, p. 518-519. Para maiores detalhes 
acerca do Mandado de Injunção, confira IVO DANTAS, Mandado de Injunção – Guia Teórico e Prático, 2. ed. 
publicado pela “Aide Editora”, em 1994, poucos meses após a entrada em vigor do atual texto constitucional. 
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Entretanto, a partir do julgamento do MI 283-5/DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence, o STF 

pela primeira vez, reconheceu a mora legislativa na edição de lei necessária ao gozo do direito a 

reparação econômica contra a União (art. 8º, §3º, ADCT da CF/88) e deferiu parcialmente o 

pedido, bem como estabeleceu prazo para a purgação da mora e, caso subsista a lacuna, facultou 

ao titular do direito obstado a obter, em juízo, contra a União, sentença líquida de indenização por 

perdas e danos.230  

O reconhecimento da mora representou um passo importante para a construção 

jurisprudencial do Mandado de Injunção. Inclusive com a admissão do Mandado de Injunção 

Coletivo (STF – MI 20-4/DF, Confederação dos Servidores Públicos do Brasil X Congresso 

Nacional, rel. Celso de Mello, 22.11.1996). Mas, foi com o julgamento dos MI 712-PA e MI 670-

ES, na sessão de 07.06.2006, que a Corte Suprema, buscou revisar parcialmente o entendimento 

até então adotado. Cumpre registrar a decisão proferida nos autos do MI 670-ES: 

Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu do mandado de injunção e propôs a solução para a 
omissão legislativa com a aplicação da Lei 7.783, de 28 de junho de 1989, no que couber, vencidos, 
em parte, o Ministro Maurício Corrêa (Relator), que conhecia apenas para certificar a mora do 
Congresso Nacional, e os Ministros Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa e Marco Aurélio, que 
limitavam a decisão à categoria representada pelo sindicato e estabeleciam condições específicas 
para o exercício das paralisações.231 

Neste caso, apesar de não assumir compromisso com o exercício típico de uma função 

legislativa, percebe-se, que o Supremo Tribunal Federal afastou-se da orientação inicialmente 

adotada, no que diz respeito ao mandado de injunção (MENDES et. al, 2002, p. 1384). 

Por outro lado, no tocante à ADO, o poder competente que for declarado como omisso 

tem 30 dias para adotar medidas necessárias (§2º, art. 103 CF/88; §1º, art. 12-H, Lei 9.868/99, 

acrescentados pela Lei n. 12.063/09). Quando houver necessidade do Poder Legislativo de adotar 

providências em casos de ausência de lei para garantir o direito constitucional, o prazo poderá ser 

estipulado pelo tribunal.  

Em relação às regras processuais aplicáveis à ADO, a lei prevê que a petição inicial 

deverá indicar a omissão inconstitucional total ou parcial e ser acompanhada dos documentos 

necessários para comprovar essa omissão. O ministro relator indeferirá a petição que não estiver 

                                                           
230 Cf. MI 283-5/DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 20.10.1991, (Cf. STF. RTJ, 135/3, p. 853-1314, mar. 1991). 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoRTJ/anexo/135_3.pdf>. Acesso em: 22 set. 2011.  
231 Cf. MI 670-ES, rel. Min. Maurício Corrêa, Impetrante: Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Estado de 
Espírito Santo – SINDPOL – Impetrado: Congresso Nacional. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoRTJ/anexo/207_1.pdf>. Acesso em: 22 set. 2011. 
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fundamentada ou que for claramente improcedente, cabendo recurso de agravo contra sua 

decisão. Os autores não poderão desistir da ação impetrada junto ao Supremo nesses casos. 

Aqueles que não fizerem parte da ação, mas que sejam partes legítimas, podem se 

manifestar por escrito sobre seu objeto, juntando documentos e apresentando memoriais. O 

ministro relator disporá da prerrogativa de solicitar manifestação do advogado-geral da União no 

prazo de 15 dias. O procurador-geral da República, nas ações de que não for autor, contará com 

prazo de 15 dias para vista do processo. 

Na prática, a propósito, mencione-se o caso da ADI n. 2.061-7/DF, na qual o STF 

reconheceu a omissão do Presidente da República em relação ao art. 37, X da CF/88 (com a 

redação dada pela EC 19, de 04.06.1998), que trata da revisão geral da remuneração dos 

servidores da União. 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 2.061 – DF. (Tribunal Pleno) 
Relator: O Sr. Ministro Ilmar Galvão 
Requerentes: Partido Democrático Trabalhista - PDT e Partido dos Trabalhadores - PT –  
Requerido: Presidente da Republica 

Ação direta de inconstitucionalidade par omissão. Art. 37, X, da Constituição Federal 
(Redação da EC n° 19, de 4 de junho de 1998). 

Norma constitucional que impõe no Presidente da Republica o dever de desencadear o 
processo de elaboração da lei anual de revisão geral da remuneração dos servidores da União, 
prevista no dispositivo constitucional em destaque, na qualidade de titular exclusivo da 
competência para iniciativa da espécie, na forma prevista no art. 61, § 1°, II, a, da CF. 

Mora que, no caso, se tem por verificada, quanto à observância do preceito constitucional, 
desde junho/1999, quando transcorridos os primeiros doze meses da data da edição da referida EC 
n° 19/98.  

Não se compreende a providência nas atribuições de natureza administrativa do Chefe do 
Poder Executivo, não havendo cogitar, por isso, da aplicação, no caso, da norma do art. 103, § 2°, 
in fine, que prevê a fixação de prazo para o mister. 

Procedência parcial da ação.232 

Neste julgado ficou claro que sem a fixação de prazo e sem ter como obrigar o legislador 

a produzir a espécie legislativa, a ADO se apresenta como “mero conselho”, como afirma Ivo 

Dantas (2007, p. 514-515).  

Com efeito, este tem sido o entendimento do Pleno do STF, em relação ao instituto da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, ou seja, confere ao Supremo Tribunal 

Federal, unicamente, o poder de cientificar o legislador inadimplente, para que este adote as 

medidas necessárias à concretização do texto constitucional. Neste sentido, não assiste ao 

Supremo Tribunal Federal criar regras, em face dos próprios limites fixados pela Lei Maior, em 

                                                           
232 Cf. ADI n. 2.061-7/DF, rel. Min. Ilmar Galvão (Cf. STF. RTJ 179/2, p. 587 e ss., jan./mar. 2002). Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoRTJ/anexo/179_2.pdf>. Acesso em: 22 set. 2011. 
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sede de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, §2º CF/88). Esta prerrogativa de expedir 

provimentos normativos compete o órgão legislativo em mora. 

Em suma, são legitimados para promover a ADO as mesmas pessoas ou órgãos 

autorizados pelo art. 103 da Constituição Federal para a ADI e ADC. O procedimento da ADO 

segue o estabelecido para a Ação Direta de Inconstitucionalidade. Os efeitos da decisão da ADO 

estão intimamente ligados com a natureza da própria ação. Nos termos do artigo 102, §2º, CF/88, 

reconhecida a omissão, o STF fará conhecimento ao Poder competente para a adoção das 

providências necessárias e, tratando-se de um órgão administrativo, para fazê-lo em 30 (trinta) 

dias. 

 

5.3.3.4  Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 

Por último, outro mecanismo de controle abstrato de constitucionalidade de normas, 

previsto na Constituição Federal de 1988, é o instituto da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF), denominada também de Ação. Essa ação veio completar o 

sistema de controle de constitucionalidade concentrado no Brasil. 

Sua previsão se encontra no artigo 102, §1º da Constituição de 1988 e só veio a ser 

regulamentado depois de mais de dez anos, pela Lei n. 9.882, de 3 de dezembro de 1999. A 

ADPF veio a preencher um espaço até então não contemplado pelas ADI’s. Os exemplos mais 

notórios são as possibilidades de impugnação de atos normativos municipais em face da 

Constituição da República e o cabimento da ação quando houver controvérsia envolvendo direito 

pré-constitucional. Também, por meio dessa Ação Direta, pode ser impugnado qualquer ato do 

Poder Público de que resulte lesão ou ameaça de lesão a preceito fundamental decorrente da 

Constituição Federal. 

A esse respeito, dispõe o art. 1º da Lei n. 9.882/99: 

Art. 1º A argüição prevista no §1º do art. 102 da Constituição Federal será proposta 
perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito 
fundamental, resultante de ato do Poder Público. 

Parágrafo único. Caberá também argüição de descumprimento de preceito fundamental: 
I – quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato 

normativo federal, estadual ou municipal, inclusive os anteriores à Constituição. 

Esse novo instituto representou uma relevante alteração no sistema de controle de 

constitucionalidade. Até a instituição da ADPF, o direito municipal e o direito pré-constitucional 
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não podiam ter a sua validade em abstrato impugnada perante o STF. Isso porque, conforme já 

demonstrado, a ADI e a ADC só admitem como objeto de questionamento as leis e atos 

normativos praticados na vigência da Constituição Federal de 1988. 

O artigo 4º, §1º, da Lei n. 9.882/99 estabelece que “não será admitida a argüição de 

descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a 

lesividade”. A doutrina especializada tem acentuado que o legislador ordinário, inspirado no 

recurso constitucional alemão e no recurso de amparo espanhol, tem criado a chamada regra da 

subsidiariedade. 

 O pressuposto essencial para o ajuizamento desta ADPF é o descumprimento de 

“preceito fundamental”, expressão que nem a Constituição e nem a Lei tem definido, remetendo-

se à doutrina e à jurisprudência a sua compreensão.233 Por tratar-se de um conceito 

indeterminado, de alto teor axiológico em sua definição, o instituto se viu envolvido a inúmeras 

controvérsias. 

A primeira questão a ser enfrentada seria a de definir o termo “descumprimento”, sem 

confundi-lo com a noção de inconstitucionalidade lato sensu. Na técnica jurídica o termo 

“cumprimento” significa ato ou efeito de cumprir, satisfazer um dever legal (SILVA, 1994) ou 

executar algo, e seu oposto, portanto, é a não satisfação ou não execução, desviando-se daquilo 

que se prescreve. 

A segunda, diz respeito ao sentido e o alcance da expressão “preceito fundamental” . Em 

relação ao alcance da expressão, o preceito compreende apenas os princípios e não as regras 

constitucionais? O que é fundamental exigido pela Constituição? 

Em relação à primeira questão, André Ramos Tavares sustenta que o termo “preceito” não 

se identifica com mero princípio nem tampouco com a mera regra, mas que deve tomar-se como 

norma constitucional, e, em relação à segunda questão - a expressão “preceito fundamental” - 

traduz-se o que é imprescindível, basilar ou irrecusável no ordenamento constitucional. São eles, 

precisamente, por uma parte, parcela dos princípios constitucionais, bem como, por outra parte, 

regras cardinais de um sistema constitucional, constituídas essencialmente, por um conjunto 

normativo assegurador de direitos humanos (TAVARES e ROTHENBURG, 2001, p. 152-153). 
                                                           
233 Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 36. CRUZ, Gabriel Dias Marques da. Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 
São Paulo: Malheiros, 2011. 
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A noção do que é fundamental conduz, numa interpretação finalista e sistemática, a 

superar a ideia de que todo o princípio constitucional, por si só, seria fundamental. Convém 

reconhecer que os princípios têm distintas potencialidades e que, para o alcance do conceito, há 

que partir da determinação do âmbito de incidência de cada princípio e avançar em direção a 

aqueles preceitos que se impregnam de valores transcendentes, que têm aplicação não apenas em 

certos setores do ordenamento, mas na totalidade do ordenamento constitucional, isto é, 

princípios como valores fundamentais, que governam a Constituição, o regime, a ordem jurídica 

(BONAVIDES, 2010, p. 288-289). 

Desde a aprovação da Lei n. 9.882/99 até 31 de agosto de 2012 foram propostas, junto ao 

STF, 256 ADPFs, das quais 145 já foram julgadas em decisão final, 14 em decisão liminar e 97 

aguardando julgamento.234 A primeira ADPF admitida pelo STF foi a de n. 4, na qual se 

procurava evitar lesão a preceito fundamental e dirimir controvérsia sobre ato normativo 

efetivado pelo Presidente da República quando fixou o salário mínimo por meio da Medida 

Provisória n. 2.019, de 20.4.2000. 

Em 2009, foi ajuizada ação no STF – ADPF 187 - pela Procuradoria-Geral da República, 

para questionar a interpretação que o artigo 287 do Código Penal vinha eventualmente recebendo 

da Justiça no sentido de considerar as chamadas marchas pró-legalização das drogas como 

apologia ao crime. 

Por entender que o exercício dos direitos fundamentais de reunião e de livre manifestação 

do pensamento devem ser garantidos a todas as pessoas, o Plenário julgou procedente pedido 

formulado na ADPF 187 para dar, ao art. 287 do CP, com efeito vinculante, interpretação 

conforme a Constituição, de forma a excluir qualquer exegese que possa ensejar a criminalização 

da defesa da legalização das drogas, ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive 

através de manifestações e eventos públicos. 

Preliminarmente rejeitou-se o pleito suscitado pela Presidência da República e pela 

Advocacia-Geral da União no sentido do não-conhecimento da ação, visto que, conforme 

sustentado, a via eleita não seria adequada para se deliberar sobre a interpretação conforme. 

                                                           
234 Cf. Estatísticas do STF. ADPF. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=adpf>. Acesso em: 10 out. 2012.  
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Alegava-se, no ponto, que a linha tênue entre o tipo penal e a liberdade de expressão só seria 

verificável no caso concreto. 

Aduziu-se que se trataria de arguição autônoma, cujos pressupostos de admissibilidade 

estariam presentes. Salientou-se a observância, na espécie, do princípio da subsidiariedade.  

Ocorre que a regra penal em comento teria caráter pré-constitucional e, portanto, não poderia 

constituir objeto de controle abstrato mediante ações diretas, de acordo com a jurisprudência da 

Corte. Assim, não haveria outro modo eficaz de se sanar a lesividade arguida, senão pelo meio 

adotado. 

Enfatizou-se a multiplicidade de interpretação às quais a norma penal em questão estaria 

submetida, consubstancialmente em decisões a permitir e a não permitir a denominada “Marcha 

da Maconha” por todo o país. Ressaltou-se existirem graves consequências resultantes da censura 

à liberdade de expressão e a de reunião, realizada por agentes estatais em cumprimento de ordens 

emanadas do Judiciário. Frisou-se que, diante do quadro de incertezas hermenêuticas em torno da 

aludida norma, a revelar efetiva e relevante controvérsia constitucional, os cidadãos estariam 

preocupados em externar, de modo livre e responsável as convicções que desejariam transmitir à 

coletividade por meio da pacífica utilização dos espaços públicos. 

A Corte deu interpretação conforma a Constituição ao dispositivo do Código Penal, para 

afastar qualquer entendimento no sentido de que as marchas constituem apologia ao crime. Para 

os ministros presentes à sessão, prevalece nesses casos a liberdade de expressão e de reunião. Os 

ministros salientaram, contudo, que as manifestações devem ser lícitas, pacíficas, sem armas, e 

com prévia notificação da autoridade competente.235 

Na ADPF 132-RJ, tendo em vista a convergência de objetos com a ADI 4.277-DF 

(Relação homoafetiva e entidade familiar), o julgamento se deu conjuntamente. Por serem ações 

de natureza abstrata, possibilitou a encampação dos fundamentos da ADPF 132-RJ pela ADI 

4.277-DF, com a finalidade de conferir “interpretação conforme à Constituição” ao art. 1.723 do 

Código Civil. 

                                                           
235 Cf. ADPF 187/DF, rel. Min. Celso de Mello, j. 15.6.2011. (ADPF-187). Liberdades fundamentais e “Marcha da 
Maconha”. Informativo do STF n. 631. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo631.htm#Liberdades%20fundamentais%20e%20
%E2%80%9CMarcha%20da%20Maconha%E2%80%9D%20-%201>. Acesso em: 06 set. 2012. 
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O Tribunal entendeu que a norma constante do art. 1.723 do Código Civil — CC (“É 

reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 

convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de 

família”) não obsta que a união de pessoas do mesmo sexo possa ser reconhecida como entidade 

familiar apta a merecer proteção estatal.236  

Ressalte-se, por fim, o julgamento recente da ADPF 54 – o caso do aborto de feto 

anencéfalo. Foi concedida em 2.8.2004, monocraticamente, liminar requerida para, além de 

determinar o sobrestamento dos processos e decisões não transitadas em julgado, reconhecer o 

direito constitucional da gestante de submeter-se à operação terapêutica de parto de fetos 

anencefálicos. Na sessão de 20.10.2004 o Tribunal negou referendo a liminar concedida. 

O julgamento final se deu na sessão plenária do dia 12.04.2012. O Tribunal decidiu, por 

maioria e nos termos do voto do Relator, julgar procedente a ação (ADPF 54) para declarar a 

inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto 

anencéfalo é conduta tipificada nos artigos 124, 126, 128, incisos I e II, todos do Código Penal, 

contra os votos dos Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello que, julgando-a procedente, 

acrescentavam condições de diagnóstico de anencefalia especificadas pelo Ministro Celso de 

Mello; e contra os votos dos Ministros Ricardo Lewandowski e Cezar Peluso (Presidente),  que a 

julgavam improcedente. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Joaquim Barbosa e 

Dias Toffoli.237 

Ademais, vale destacar que as decisões proferidas pelo STF em sede de ADPF são 

dotadas de eficácia erga omnes e efeito vinculante, o que significa dizer que as orientações 

firmadas pela Corte Suprema nessa ação nortearão o juízo sobre a legitimidade ou a ilegalidade 

de atos de teor idêntico editados pelas diversas entidades federadas.  

 

                                                           
236 Cf. ADPF 132-RJ e ADI 4.277-DF, rel. Min. Ayres Britto, j. 5.5.2011. (Cf. STF. Brasília. Revista Trimestral de 
Jurisprudência, v. 219/1, p. 212-371, jan./mar. 2012). Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoRTJ/anexo/219_1.pdf>. Acesso em: 10 out. 2012. 
237 Cf. ADPF 54. Origem: Distrito Federal, rel. Min. Marco Aurélio, Requerente: Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Saúde – CNTS. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADPF&s1=ADPF%2054&processo=54>. 
Acesso em: 10 out. 2012.  
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5.4  Críticas e perspectivas de reforma dos atuais sistemas de controle de 

constitucionalidade no Brasil e em Portugal  

Depois de analisada as principais características do controle híbrido de 

constitucionalidade tanto no Brasil como em Portugal, parece conveniente cogitar as críticas e 

perspectivas de reforma nos dois sistemas. 

É certo que os modelos jurisdicionais de controle da constitucionalidade, quando posto 

em prática, frequentemente apresentam imperfeições. Quer seja o modelo europeu-kelseniano 

(concentrado), quer seja o modelo norte-americano (difuso), ou o modelo híbrido, que une 

elementos dos dois modelos anteriores. Por essa razão, estão sempre a reclamar mudanças, 

reformas e ajustes. Ambos, o Brasil e Portugal não fogem a essa regra. 

 

5.4.1  Reforma Constitucional e alterações no controle de constitucionalidade no Brasil 

No Brasil o sistema de controle de constitucionalidade inaugurado a partir da Constituição 

de 1988 é híbrido (VIVEIROS, 2012) e tem passado por reformas e ajustes, ao longo desses vinte 

e cinco anos. Com a Emenda n. 3, de 17 de março de 1993, introduziu-se a Ação Declaratória de 

Constitucionalidade (ADC). Em nível infraconstitucional, a aprovação da Lei 9.868/99 e Lei 

9.882/99 dispondo, a primeira, sobre o processo e julgamento da ADI e ADC perante o STF, e, a 

segunda, sobre o processo e julgamento da ADPF. A EC n. 45, de 8 de dezembro de 2004, 

instituiu novos mecanismos no sistema de controle concreto de constitucionalidade. No âmbito 

do controle concreto, a Emenda Regimental do STF n. 45, de 18 de maio de 2011, ampliou a 

competência das Turmas do STF para o processo e julgamento de várias classes processuais e 

suas respectivas matérias, tais como: extradições, mandados de segurança, mandado de injunção, 

habeas corpus e outras ações de interesse da magistratura e tribunais.  

A EC 3/93 alterou o texto constitucional para acrescentar a Ação Declaratória de 

Constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, em sede de controle abstrato (Art. 102, I, a, 

CF/88). As decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações declaratórias de 

constitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos 

demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo (Art. 102, §2º, CF/88). A legitimidade 

ativa para a propositura da ADC estava restrita ao Presidente da República, à Mesa do Senado 
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Federal, à mesa da Câmara dos Deputados e ao Procurador-Geral da República (Art. 102, §4º, 

CF/88). 

Em 1999 foi disciplinado o processo e julgamento da ADI, ADC (Lei n. 9.868/99) e 

ADPF (Lei n. 9.882/99) perante o STF. Antes regulados, os processos e julgamentos, apenas 

pelas normas da Lei n. 8.038/90 e pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. As 

alterações no Processo Constitucional alcançaram, em particular, as decisões nas Ações Diretas 

no controle abstrato. Pois, da decisão na ADI e na ADC, ao declarar a inconstitucionalidade de lei 

ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse 

social, poderá o STF, por maioria qualificada de 2/3 (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 (Art. 27, Lei n. 9.868/99). 

O parágrafo único, artigo 28 da Lei n. 9.868/99, estabelece que a declaração de 

constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a 

Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto tem eficácia 

contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração 

Pública federal, estadual e municipal. 

Posteriormente, em 2004, com a EC n. 45/2004, o controle de constitucionalidade foi 

reformado. Desta vez, as alterações foram mais profundas, ao instituir novos mecanismos no 

sistema de controle, com reflexo na fiscalização concreta de constitucionalidade, como a 

Repercussão Geral e a Súmula Vinculante. 

A EC 45/2004 elevou a norma do parágrafo único, art. 28 da Lei n. 9.868/99 ao nível 

constitucional, encerrando a controvérsia de sua constitucionalidade, por ter sido introduzida no 

sistema de controle, através de uma lei ordinária. No controle concreto, a reforma foi mais 

acentuada, quando se previu a exigência, para a admissibilidade do Recurso Extraordinário, a 

demonstração por parte do recorrente, de repercussão geral das questões constitucionais 

discutidas no caso, (Art. 102, §3º, CF/88). 

Outra inovação trazida pela EC 45/2004, foi o acréscimo ao texto constitucional do artigo 

103-A. De acordo com caput deste mesmo artigo, o Supremo Tribunal Federal poderá, mediante 

decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, 
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aprovar súmula que terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 

administração pública direta e indireta, nas três esferas de governo. 

Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que 

indevidamente a aplique, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a 

procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará 

que outra seja proferida com ou sem a aplicação da Súmula, conforme o caso (§3º do art. 103-A, 

CF/88). 

Em nível regimental, depois de aprovada a Emenda Regimental n. 45/2011, de 18 de 

maio, as duas Turmas do STF passaram a julgar processo que antes eram apreciados pelo 

Plenário da Corte, como: extradições; mandados de segurança contra atos do Tribunal de Contas 

da União (TCU), do Procurador-Geral da República e do Conselho Nacional do Ministério 

Público; mandados de injunção contra atos do TCU e dos Tribunais Superiores; habeas corpus 

contra atos do TCU e do Procurador-Geral da República; ações em que todos os membros da 

magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e aqueles em que mais da metade dos 

membros do tribunal de origem estejam impedidos, ou sejam direta ou indiretamente 

interessados. 

Portanto, a Emenda Regimental do STF n. 45/2011 ampliou a competência das Turmas do 

STF para processamento e julgamento dessas classes processuais e suas respectivas matérias. A 

mudança teve por objetivo dar mais celeridade às ações que tramitam no STF e decorreu da 

percepção de que, enquanto cresce a pauta do Plenário, diminui sensivelmente a das Turmas, em 

razão da queda da quantidade de recursos extraordinários e agravos de instrumentos 

(responsáveis por mais de 90% dos processos que chegam a Corte Suprema).238 

Em suma, foram essas, em linhas gerais, as alterações sofridas no âmbito do controle de 

constitucionalidade no Brasil, depois da Constituição de 1988. Não obstante essas reformas, o 

sistema de controle tem recebido algumas críticas, notadamente, no que diz respeito ao ativismo 

judicial praticado pela Corte Constitucional e à normatividade das suas decisões, as quais 

influenciam diretamente o funcionamento do sistema, gerando conflito com o legislador.  

                                                           
238 Cf. STF. Emenda regimental amplia competência de Turmas no STF, 15 de junho de 2011. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=182038&caixaBusca=N>. Acesso em: 16 jun. 
2011. 
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As críticas, segundo as quais o STF tem assumido uma postura “mais política” em suas 

decisões, vêm de vários segmentos da sociedade, inclusive de ex-ministros da Corte, hoje 

aposentado. Em entrevista publicada pelo Jornal “Valor Econômico”239, o Ministro aposentado 

do STF, José Carlos Moreira Alves, revela a sua perplexidade com o rumo que a Corte 

Constitucional brasileira vem tomando, nestes últimos 10 (dez) anos, ao afirmar que: “Hoje, o 

STF está adotando uma posição mais política do que antigamente”. Sobre o ativismo judicial, 

disse ele: “No meu tempo não havia isso; mas vão dizer que estou ficando velho e não 

compreendo os temas novos”. 

Na época em que atuou como Ministro, a tese seguida fielmente pelo STF era a de que: 

não cabe a Corte criar ou indicar normas, caso o Congresso demore a aprovar leis. Argumentou o 

Ministro que na atualidade, esta não tem sido a orientação do Tribunal, pois tem ultrapassado o 

“semáforo” dessa regra. Em 2007, quando decidiu que, na falta de aprovação pelo Congresso de 

uma lei sobre a paralisação do trabalho pelos servidores públicos, eles teriam de seguir a lei de 

greve do setor privado.  

O Supremo, nesse sentido, tornou-se ativista? O Ministro respondeu: “Esse é o 

problema”.  Porque, “ao se elaborar uma lei ou ao se indicar quando ela será aplicada, se conduz 

a um poder político de dizer: a normatividade é essa.” 

Explicou Moreira Alves que, antes, ao receber pedidos judiciais, via Mandado de 

Injunção ou ADO, para que o Congresso aprove uma lei, o STF apenas fazia uma comunicação 

aos parlamentares de que eles estavam demorando, para garantir um direito à população. Para ele, 

o mandado de injunção é um instituto que não possibilita a criação de normas, mas era apenas um 

instrumento de alerta que se dava ao Congresso Nacional para que ele criasse as normas. 

Outro aspecto revelador do ativismo judicial, que não existia na época do Ministro 

Moreira Alves, refere-se à sentença aditiva, segundo a qual o tribunal acrescenta regras à lei para 

que uma decisão seja cumprida. Isso tem acontecido em pelo menos dois casos julgados, com 

grande repercussão: no julgamento que autorizou as pesquisas de células tronco (ADI – 3.510-

                                                           
239 Cf. ALVES, José Carlos Moreira. “Carta não autoriza STF a criar normas, diz Moreira Alves”. São Paulo, 2011. 
Valor Econômico, Rio de Janeiro, 23 ago. 2011. Entrevista concedida a Juliano Basile.  
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DF240), quando o STF criou regras para a realização dessas pesquisas, e na demarcação da reserva 

Raposa Serra do Sol (PET – 3388), quando os ministros fixaram novas condições para que a terra 

fosse devolvida para os indígenas. 

Na verdade o STF vem assumindo o perfil de um verdadeiro Tribunal Constitucional, 

mais preocupado em resolver grandes questões do país e, por isso, passou a indicar qual é o 

direito a ser aplicado mesmo na falta de leis. Esse é um problema de se saber justamente se a 

Constituição outorga esse poder ou se ele foi criado pelo próprio STF. O certo é que existe essa 

tendência no Tribunal. E pelos últimos julgamentos da Corte pode-se concluir que é uma 

tendência irreversível, pelos menos a curto prazo.  

O grande desafio do STF é ficar num terreno do razoável, e não começar a criar normas 

absolutamente “novas” em matéria de direito. Tarefa bastante difícil e polêmica, que o Tribunal 

tem levado adiante, frente às questões relevantes e de caráter popular, que dividem a opinião 

pública do país, tais como: “a relação homoafetiva e entidade familiar” (ADI 4.277-DF e ADPF 

132-RJ), decidido em 5 de maio de 2011; “o aborto de feto anencéfalo” (ADPF 54), decido em 

12.04.2012, já referidos no item 5.3.3.4 do presente trabalho; e “as cotas raciais em 

universidades” (RE 597285), tema com repercussão geral, julgado em 09.05.2012, confira item 

54.3.1 deste trabalho. 

No controle difuso, lembremos o julgamento da Reclamação n. 4.335-5/AC, no qual há 

uma tentativa de mutação constitucional do art. 52, X da CF/88, pela via interpretativa. A questão 

posta é a de saber se uma decisão anterior proferida em sede de controle difuso poderia ter 

validade erga omnes, sem a edição de Resolução Suspensiva por parte do Senado Federal.  A 

hipótese da mutação constitucional é defendida por dois dos Ministros da Excelsa Corte, Gilmar 

Mendes e Eros Grau (aposentado). Para eles houve uma “clássica mutação constitucional” do 

artigo 52, X da Constituição Federal de 1988. Por outro lado, em posição contrária, há autores 

que consideram uma flagrante “mutação constitucional inconstitucional”. Entretanto, tudo indica 

que se esta tese da mutação constitucional for vitoriosa no STF, estaremos diante de uma nova 

perspectiva no controle difuso. Sobre o tema, veja o item 5.3.2 do presente trabalho. 

                                                           
240 Cf. ADI 3.510-DF, rel. Min. Ayres Britto, j. 29.05.2008. STF. Revista Trimestral de Jurisprudência, v. 214, p. 43-
310, out./dez. 2010. Disponível em: < http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoRTJ/anexo/214_1.pdf>. Acesso 
em: 10 out. 2012.  
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Algumas críticas relacionadas à posição mais política do STF, ou do ativismo judicial 

merece destaque a Proposta de Emenda Constitucional que visa estabelecer limites à Corte 

Suprema. Trata-se da proposta aprovada por unanimidade pela Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados que autoriza o Congresso a sustar atos normativos do 

Poder Judiciário. O projeto de autoria do Dep. Nazareno Fonteles altera o artigo 49, V da CF/88 

para consignar ao Congresso Nacional, competência para sustar, também, os efeitos da decisão 

judicial que implicar usurpação de competência privativa do Poder Legislativo.241 

No mesmo sentido, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC 33/2011), tramitando na 

Câmara dos Deputados e aprovada pela CCJ, o mesmo parlamentar citado acima, propõe, entre 

outras coisas, a ampliação de seis para nove, o número mínimo de ministros do STF necessários 

para declarar a inconstitucionalidade de normas. Com isso, o proponente acredita contribuir para 

reduzir o ativismo judicial na Suprema Corte. Argumenta-se que: “Em prejuízo da democracia, a 

hipertrofia do Judiciário vem deslocando do Legislativo boa parte do debate de questões 

relevantes, como as ações afirmativas de cotas raciais e a questão das células-tronco”.242 

No campo doutrinário, as críticas são generalizadas, são inúmeras, feitas ao STF. A 

principal delas se refere à falta de legitimidade da Suprema Corte para decidir sobre questões de 

natureza política, normativa, fazendo às vezes do legislador, o que viola o princípio republicano 

da Separação dos Poderes.  

Para respaldar tal postura é necessário conferir maior legitimidade ao STF. Mas para que 

isso aconteça seria mais prudente de se fazer uma reforma alterando a escolha de seus membros, 

uma parte indicada pelo Presidente da República, sem o referendum do Senado Federal, e a outra 

parte, eleita pelo Congresso Nacional, com mandato determinado, como acontece com os juízes 

dos Tribunais Constitucionais. 

                                                           
241 CF/88. Art. 49 – “É da competência exclusiva do Congresso Nacional: (...); V – sustar os atos normativos do 
Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;”. O projeto substitui a 
expressão “Poder Executivo” por “outros Poderes”, permitindo que os parlamentares derrubem também atos do 
Poder Judiciário. Veja site da AMAB, notícia veiculada no dia 26.4.2012, com o seguinte título: “CCJ aprova 
proposta que autoriza Congresso a derrubar atos do STF”. Disponível em: 
<http://amab.jusbrasil.com.br/noticias/3100398/26-04-ccj-aprova-proposta-que-autoriza-congresso-a-derrubar-atos-
do-stf>. Acesso em: 30 abr. 2012.  
242 Cf. “PEC submete decisão do STF ao crivo do Congresso”, CONJUR, de 22 de julho de 2011. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2011-jun-22/pec-preve-submissao-decisoes-supremo-crivo-congresso>. Acesso em: 24 
out. 2011. 
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 Mas para isto o STF não passaria por uma transformação de Suprema Corte para um 

autêntico Tribunal Constitucional? Não necessariamente. Apenas disciplinaria, em âmbito 

Constitucional, a competência, por um lado, para o controle abstrato de constitucionalidade 

sucessivo, incluindo o controle preventivo, e, por outro, funcionando como defensor dos Direitos 

Fundamentais. Por essa proposta, haveria uma mudança radical, no sistema de controle, o que 

contraria toda uma tradição de mais de um século. Ademais, uma proposta que talvez não 

pudesse ser aprovada por meio do Poder Reformador.  

Outra proposta de reforma no modelo brasileiro, menos radical, no âmbito do Controle 

abstrato, seria inserir a fiscalização judicial Preventiva, de algumas matérias, tais como: 

tributária, administrativa, previdenciária. Essa proposta foi defendida pelo Ministro do STF Dias 

Toffoli, ao comentar a Fiscalização Preventiva adotado em Portugal. Para ele, o controle 

preventivo de constitucionalidade poderia ser uma boa solução para problemas enfrentados pelos 

brasileiros. O controle de leis antes da sanção presidencial, na visão do Ministro, seria admitido 

em duas hipóteses: nas normas tributárias e leis sobre remuneração de servidor público – neste 

último caso, porque faz com que muitos aposentados ou funcionários públicos de outras carreiras 

peçam equiparação. Para ele: “Estas duas espécies de leis, editadas em todos os entes da 

federação (União, estados, Distrito Federal e municípios), são as mais questionadas quanto à 

constitucionalidade. Evitaríamos inúmeras ações se o STF já pudesse definir sua validade”243, 

antes de se converter em lei. 

A ideia de um projeto de lei passar pelo crivo do Supremo Tribunal Federal antes da 

sanção, não é uma proposta nova. Vem sendo debatida há alguns anos no Brasil. Por exemplo, o 

Ministro do STF Celso de Mello tem defendido a instituição do controle preventivo abstrato de 

constitucionalidade no ordenamento jurídico brasileiro desde a década de 1990. Para ele o 

controle teria por objeto, além de instruções gerais e de regulamentados editados pela 

Administração Pública, todos os projetos de lei, projetos de decretos legislativos – responsáveis 

pela aprovação dos tratados internacionais – e de qualquer proposta de Emenda à Constituição 

Federal. Isto “permite que a alta corte judiciária, em decisão revestida de força obrigatória geral, 

                                                           
243 Cf. SCRIBONI, Marília, “Toffoli aprova controle prévio de constitucionalidade”. Revista eletrônica Consultor 
Jurídico, 17.01.2011. Disponível em: <htpp//:www.conjur.com.br/2011-jan-17/publicidade-julgamentos-brasil-
conquista-democracia>. Acesso: 18 de jan. 2011. 
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possa neutralizar desvios no exercício inadequado do poder regulamentar”, concluiu o Ministro 

do STF (MELLO FILHO, 2004, p. 43-53). 

Atualmente, a jurisprudência do STF vem rejeitando a modalidade de fiscalização 

preventiva mediante a ação direta. O entendimento se deu no julgamento da ADI 466-DF244. 

Nela, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) tentou arguir a inconstitucionalidade de uma Proposta 

de Emenda Constitucional (PEC 1-B), de 1988, que ampliava as hipóteses de pena de morte no 

Brasil, mediante prévia consulta plebiscitaria. Com fundamento na limitação material explícita do 

poder reformador do Congresso Nacional (Art. 60, §4º, IV) e inexistência de controle preventivo 

abstrato (em tese) no direito brasileiro, o Tribunal decidiu pelo não-conhecimento da ação direta. 

Diferentemente de Portugal, no Brasil somente o Executivo e o Legislativo podem exercer 

essa prevenção. O primeiro, propondo veto a um projeto aprovado pela casa legislativa e, o outro, 

atuando por meio das Comissões de Constituição e Justiça, poder se manifestar no início do 

processo de elaboração da lei. 

Entretanto, há uma possibilidade de controle empregado no Brasil, em sede judicial, que 

na prática funcionaria como uma fiscalização jurisdicional preventiva. Trata-se da hipótese do 

uso do mandado de segurança. O STF reconheceu a via mandamental, proposta por parlamentares 

contra o simples processamento de propostas de emenda à Constituição cujo conteúdo viole 

alguma das cláusulas pétreas do artigo 60, §4º, da CF/88. 

O controle preventivo de projeto de emenda constitucional em Mandado de Segurança 

(MS) tem sido admitido no Brasil, ainda sob a égide da Carta de 1967/69. O Supremo Tribunal 

Federal, no MS 20.257, entendeu admissível a impetração de mandado de segurança contra o ato 

da Mesa da Câmara ou do Senado Federal, quando “a vedação constitucional se dirige ao próprio 

processamento da lei ou da emenda (...), a inconstitucionalidade (...) já existe antes de o projeto 

ou de a proposta se transformarem em lei ou em emenda constitucional”.245 

Esse já era o entendimento fixado na jurisprudência do STF bem antes da Constituição de 

1988.  Neste sentido, afirma Gilmar Mendes que, no Brasil, “esse entendimento vem sendo 

seguido pelo Tribunal em diversos precedentes, o que demonstra que se adota controle preventivo 

                                                           
244 Cf. ADI 466-DF, rel. Min. Celso de Mello, j. 3.4.1991. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoRTJ/anexo/136_1.pdf>. Acesso em: 10 out. 2012. 
245 Cf. MS 20.257, rel. Min. Moreira Alves, Revista Trimestral de Jurisprudência, v. 99/3, p. 1031-1041, mar. 1982. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoRTJ/anexo/099_3.pdf>. Acesso em: 10 out. 2012. 
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de constitucionalidade, na modalidade incidental ou concreta” (MENDES et. al., 2010, p. 1240). 

O controle preventivo abstrato, de caráter judicial, não é previsto no ordenamento brasileiro, isto 

é, no sistema de controle de constitucionalidade. Mas, no âmbito do controle concreto, incidental, 

em processo subjetivo, é possível, essa modalidade de controle preventivo jurisdicional, em 

situação excepcional. São vários os precedentes246 na Corte Suprema, inaugurado no MS 20.257, 

rel. Min. Moreira Alves, julgado em 8.10.1980. 

Por fim, ressalte-se o estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ), que 

mostra o STF como uma Corte recursal. Dos 1,2 milhão de processos que chegaram ao Supremo 

Tribunal Federal entre 1988 e 2009 só 0,5% tratam do controle de constitucionalidade, 7,8% são 

de classe ordinária e 91,7% são recursais. De acordo com os dados estatísticos analisados, 

concluiu-se que a Corte Constitucional brasileira está muito mais próxima de ser uma “corte 

recursal suprema”. 

Em entrevista à Revista Conjur247, os coordenadores dessa pesquisa, os professores 

Joaquim Falcão e Pablo Cerdeira, falaram que com a Constituição de 1988, passaram a existir 52 

classes processuais por meio das quais é possível propor uma ação no STF, das quais 37 ainda 

estão em uso. Constataram que, ao pesquisar a legislação estrangeira, não encontraram nenhum 

outro país que tivesse 37 classes processuais. Afirmam: “É uma casa em que você tem que fechar 

37 portas todos os dias à noite”. 

Para Cerdeira “A diversidade de acesso ao Supremo, que inicialmente pode parecer 

positiva, na verdade dificulta o trâmite da Justiça na medida em que a torna mais morosa e lenta. 

Os processos se acumulam e os cidadãos têm a sensação de impunidade.” E assevera: “O 

Supremo não pode decidir todos os processo da Justiça brasileira”. 

Os dados revelaram que do total de processos chegados ao STF durante o período 

analisado, l.l32.850 já foram julgados e 89.252 ainda estão em tramitação.  De todos os processo 

em tramitação na Suprema Corte, 90% tem origem no setor público. O Poder Executivo Federal é 

                                                           
246 No ano de 1985 (MS 20.452, rel. Almir Passarinho), 1991 (MS-AgRg 21.303, rel. Min. Octávio Gallotti), 2003 
(MS 24.356, rel. Min. Carlos Velloso; MS 24.645, rel. Min. Celso de Mello; MS 24693, rel. Min. Maurício Corrêa; 
MS 24.576 rel. Min. Ellen Gracie; MS-QO 24.430, rel. Min. Sepúlveda Pertence) e em 2004 (MS-AgRg 24.670 rel. 
Carlos Velloso). Exemplos citados In: MENDES, et al, ... p. 1240. 
247 Cf. FALCÃO, Joaquim e CERDEIRA, Pablo. Estudo mostra que STF é Corte recursal. São Paulo, 2011. 
Consultor Jurídico, 04 de maio de 2011. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2011-maio-04/estudo-mostra-
stf-corte-recursal-uniao-maior-usuario>. Acesso em: 12 out. 2012. 
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o maior usuário, com 68% dos processos. A Caixa Econômica Federal, União e INSS estão entre 

os 12 maiores litigantes, correspondem a 50% dos processos. 

Um dado surpreendente revelado na pesquisa diz respeito aos juizados especiais, criados 

para resolver conflitos de forma mais célere, parecem estar se transformando em mais um 

caminho de acesso ao Supremo Tribunal. Os recursos vindos dos juizados especiais já são 

responsáveis por 8% dos casos em tramitação na Corte. A situação foi se agravando a partir de 

2002 a 2003, quando o STJ entendeu não ser competente para julgar questões decididas pelas 

turmas recursais, e o STF entendeu ser competente para tal. 

De acordo com o pesquisador Pablo Cerqueira, “os dados refletem a importância da 

sociedade profundar as discussões referentes à Proposta de Emenda Constitucional dos 

Recursos”. Caso aprovada, a medida prevê o início da execução judicial após a decisão em 

segunda instância. 

Dos casos julgados no STF 86% já foram decididos em pelo menos duas instâncias. O 

dado aponta que na maioria das vezes o processo só tem uma definição quando é julgado pela 

Corte. “Isso significa que, apesar de a Constituição estabelecer o direito a dois julgamentos, na 

prática se garante no mínimo o triplo grau de jurisdição, às vezes até mesmo o quádruplo”, afirma 

Cerdeira. 

A pesquisa revelou que a Súmula Vinculante e a Repercussão Geral garantiram ao STF 

uma reversão no crescimento constante de processos recursais. Em apenas três anos, de 2007 a 

2010, o total de processos caiu de mais de 110 mil ao ano para cerca de 30 mil. Apesar desse 

resultado, os pesquisadores indicam que o número ainda é alto. A Suprema Corte Norte-

Americana, por exemplo, recebe cerca de 7 mil processos por ano e julga aproximadamente 100. 

Os resultados da pesquisa indicam que o STF tem capacidade para lidar com apenas 50% 

dos processos que chegam com preliminar de repercussão geral. Ou seja, o número máximo de 

casos que a Corte poderia atender seria a metade dos mais de 30 mil processos que recebe 

atualmente. Se nada for feito, os pesquisadores alertam para um novo acúmulo de processos em 

breve. 

Pelos dados atualizados, 2010 e 2011, essa tendência tem se repetido. Em 2009 os 

recursos chegaram a responder por 91% dos feitos em tramitação no STF, e atualmente, 
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representam 73% do acervo e continua a tendência de redução gradativa dessa participação 

devido à aplicação, sobretudo, do instituto da repercussão geral.248  

 

5.4.2  Revisão Constitucional e ajustes na fiscalização da constitucionalidade em Portugal 

Em Portugal, o sistema de fiscalização da constitucionalidade, instituído com a 

Constituição de 1976, sofreu uma profunda mudança em 1982 com a 1ª Revisão Constitucional. 

No texto original da Constituição foi adotado o modelo misto (semijurisdicional), segundo o qual 

a fiscalização abstrata da constitucionalidade, ficava a cargo do Conselho da Revolução (decisão 

política), enquanto o controle concreto de constitucionalidade era realizado pela Comissão 

Constitucional (decisão jurídica), que funcionava como um “órgão jurisdicional supremo”, 

cabendo decidir em última instancia, sob a forma de acórdão, dos recursos interpostos das 

decisões dos tribunais. Em 1982, esse modelo misto foi substituído por um modelo jurisdicional 

híbrido, conforme já demonstrado, com a criação do Tribunal Constitucional para apreciar o 

controle concentrado de constitucionalidade.  

Depois de criado o Tribunal Constitucional, através da RC 1/82 e da Lei n. 28/82 

(Organização, funcionamento e processo do Tribunal Constitucional - LTC), ao longo desses 

anos, o sistema de controle híbrido português sofreu alguns ajustes. Assinala-se o mais visível 

desses, o ocorrido em 1998, quando a LTC passou por alterações pontuais com a aprovação da 

Lei 13-A/98. No domínio da fiscalização abstrata sucessiva, por exemplo, foi inserido no 

processo de julgamento a entrega de um memorando onde são formuladas pelo Presidente do 

Tribunal as questões prévias e de fundo a que o Tribunal há de responder.  

Em sede de fiscalização concreta, a Lei 13-A/98 precisou alguns conceitos 

indeterminados, como o de “esgotamento dos recursos ordinários”, introduziu-se a previsão de 

uma composição mais restrita de 3 (três) Juízes (conferência) – embora só decida definitivamente 

se houver unanimidade – do que a seção (composta por 5 Juízes), para apreciar a reclamação de 

rejeição do “recurso de constitucionalidade” ou a decisão sumária do relator sobre o não 

conhecimento do recurso ou a imediata decisão quanto ao mérito (arts. 77º e 78º-A, LTC). 

                                                           
248 Cf. Supremo Tribunal Federal (STF). Relatório de Atividades 2011. Brasília: Supremo Tribunal Federal, 2011. 
Disponível 
em:<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sobreStfConhecaStfRelatorio/anexo/RELATORIO_DE_GESTAO_2011_site
_STF.pdf>. Acesso em: 11 out. 2012. 
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Mesmo passando por esses ajustes ao longo desses trinta anos de funcionamento, o 

sistema de controle híbrido português tem sido alvo de inúmeras críticas, feitas por diversos 

especialistas na matéria. 

No geral, os autores lusos divergem quando o tema é a reforma da Justiça Constitucional 

em Portugal, a qual tem consequência direta na fiscalização da constitucionalidade das normas. 

De um lado figuram aqueles que defendem a permanência do sistema, por ele ser autossuficiente, 

funcionalmente satisfatório, posição de vários juízes do Tribunal (Ac. 75/2010). Do outro lado 

encontram-se aqueles que propõem alterações radicais, como a migração do modelo judicial 

híbrido para um sistema concentrado de reenvio prejudicial. Entre esses dois grupos, caminham 

os que pensam em reformas e ajustes pontuais, que levem ao aperfeiçoamento do sistema de 

fiscalização da constitucionalidade e não a sua mudança estrutural.  

Analisaremos algumas das críticas formuladas pelos dois últimos grupos. 

Em relação à composição do Tribunal Constitucional português. A crítica recai sobre o 

fato de que 10 dos juízes do Tribunal são eleitos com a participação apenas do parlamento. Jorge 

Miranda defende a ideia de que o Presidente da República participe dessa escolha. Eis alguns de 

seus argumentos: 

O que não se afigura, de todo, congruente é que, havendo em Portugal dois órgãos 
políticos de soberania baseado no sufrágio universal e direto, apenas um deles interfira na 
designação dos juízes constitucionais e que o Presidente da República fique com o ônus, segundo a 
lei do Tribunal, de conferir a posse aos juízes (artigo 20º). Tornaram-se manifestos tanto a quebra 
do princípio democrático como o desvio ao sistema de governo semipresidencial. Eis o que venho 
afirmando desde 1982, quando foi instituído o Tribunal e em que, por motivos de conflito entre os 
principais partidos e o Presidente da República de então, esses partidos até voltassem atrás sobre 
aquilo que constava dos seus projetos de revisão constitucional.249 

A Constituição Portuguesa de 1976 estabelece que o Tribunal Constitucional é composto 

por treze juízes, sendo dez designados pela Assembleia da República, por maioria de dois terços 

dos Deputados presentes, desde que superior a maioria absoluta dos Deputados em efetividade de 

funções, e por três cooptados por aqueles (art. 222º, n. 1, e art. 163º, alínea h, CRP). Seis dentre 

os juízes designados pela Assembleia ou cooptados são obrigatoriamente escolhidos dentre juízes 

dos restantes tribunais e os demais dentre juristas (art. 222º, n. 2, CRP). 

                                                           
249 Cf. MIRANDA, Jorge, Sobre a composição do Tribunal Constitucional português. In: RAMOS, Elival da Silva e 
MORAIS, Carlos Blanco (Coords.). Perspectivas de Reforma da Justiça Constitucional em Portugal e no Brasil. 
Coimbra: Almedina, 2012, p. 18. 
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Jorge Miranda propõe um sistema misto de escolha, com juízes eleitos pela Assembleia da 

República, não podendo ser juízes de carreira, e com juízes designados pelo Presidente da 

República, além dos juízes cooptados pelo próprio Tribunal, estes dentre os juízes de carreira. 

Uma das críticas mais radicais ao atual sistema português de fiscalização da 

constitucionalidade tem sido feita por Jorge Reis Novais. Segundo esse autor, “esse sistema não 

está bem, não funciona, não é racional”250. Apresenta a seguinte questão: como se explicar um 

sistema de fiscalização da constitucionalidade, que admite violações dos direitos fundamentais 

(inconstitucionalidades), praticadas através de atos individuais e concretos (atos da administração 

e atos do poder judicial), e que nunca chegarão ao Tribunal Constitucional? Em Portugal só é 

possível recorrer ao Tribunal Constitucional quando as lesões de direitos fundamentais são 

atuadas pelo legislador, pela norma. 

Para Jorge Novais, a explicação para esse fenômeno não é convincente porque não 

enfrenta a questão. Apenas se dar uma resposta evasiva: “é assim porque senão o Tribunal 

Constitucional não funciona”. Indaga: “Por que é que nos outros países pode funcionar e em 

Portugal não?” 

Demonstra-se que a questão não é meramente teórica, reflete a vida das pessoas, pois é de 

interesse prático. Veja o exemplo a seguinte: 

Nos últimos seis meses, em Portugal, o grande tema de Direito Constitucional – tirando a 
questão do casamento homossexual que já estava resolvida há muito tempo com o primeiro acórdão 
[Ac. 359/09] do Tribunal Constitucional -, a grande questão jurídica que tem interessado a opinião 
pública é a questão da liberdade de imprensa, designadamente, os conflitos entre o exercício da 
liberdade de imprensa e o segredo de justiça, o exercício da liberdade de imprensa e o bom nome 
das pessoas, a privacidade das pessoas. (...) Uma excitação em torno do tema, colisão entre 
liberdade de imprensa e os outros valores. E é uma questão de constitucionalidade, uma vez que se 
trata de valores constitucionais (NOVAIS, 2012, p. 249).  

E prossegue em sua defesa, esclarecendo que: 

Em Portugal, estas questões chegam aos tribunais judiciais, os tribunais comuns decidem 
estes conflitos e normalmente, em Portugal, os juízes têm grande sensibilidade na avaliação que 
fazem no conflito entre estes dois valores, a este valor do bom nome das pessoas, da privacidade, já 
não tanto do segredo de justiça. Há, então, uma grande tendência, nos juízes dos tribunais comuns, 
para dar prevalência, no caso pontual, aos valores da privacidade, do bom nome, eventualmente em 
prejuízo da liberdade de imprensa.  

Ora, estas questões não são meramente teóricas, são as questões que existem e que a 
sociedade portuguesa debate. O que acontece é que se os particulares afetados consideram que os 
tribunais comuns violaram a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de imprensa, não podem, 

                                                           
250 Cf. NOVAIS, Jorge Reis. Sim ou Não ao recurso de amparo? In: RAMOS, Elival da Silva e MORAIS, Carlos 
Blanco de, op. cit., p. 249. 
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como vimos, recorrer para o Tribunal Constitucional, mas como podem então defender os seus 
direitos fundamentais? O que tem acontecido é que, muitas vezes, nessas situações, os particulares 
vão para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. É a via que lhes resta. E, sistematicamente, 
nos últimos anos, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem condena o Estado português, por 
violação da liberdade de imprensa. 

O que, diga-se, é algo esquisito. Como se pode compreender que chegando oito casos 
deste tipo ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, este Tribunal condene oito vezes o Estado 
português, o que significa que, ao contrário dos juízes comuns portugueses, no conflito entre 
liberdades de imprensa e os outros valores constitucionais, achou sempre que a liberdade de 
imprensa devia prevalecer, portanto, que os tribunais portugueses estavam sempre enganados 
(NOVAIS, 2012, p. 245-246). 

Argumenta Jorge Novais que: “seria mais lógico, quando há dois valores em colisão, que 

numas situações deva prevalecer um, mas em situações diversas prevaleça o outro, ou seja, é 

difícil perceber que a razão esteja sempre do lado dos jornalistas”.   

E reafirma serem estas questões de ordem constitucional, são valores constitucionais que 

estão em causa, são direitos fundamentais. E faz a seguinte pergunta: não seria importante saber o 

que pensa, sobre este tipo de conflito constitucional, o Tribunal que em Portugal, foi 

especificamente criado para defender os valores constitucionais? E responde: a posição do 

Tribunal Constitucional sobre a matéria é “Nada, zero, passa-lhe ao largo”. E o conflito 

desenvolve-se entre o Tribunal Europeu de Direitos do Homem e os juízes portugueses. 

O que se propõe é a criação de um novo recurso de amparo, para possibilitar que o 

cidadão tenha acesso direto ao Tribunal Constitucional em defesa dos seus diretos fundamentais. 

As críticas feitas a essa proposta são as de que o recurso de amparo inviabilizaria totalmente o 

funcionamento do Tribunal Constitucional, pela avalanche de recursos que a ele seria dirigido. 

Entretanto, Jorge Novais rebate essa crítica, argumentando que a Espanha e a Alemanha 

adotam o recurso de amparo. A Espanha tem quatro vezes mais habitante do que Portugal, a 

Alemanha tem oito vezes. E em nesses países o sistema funciona. Por que não funcionaria em 

Portugal? 

O que o recurso de amparo traria a mais no sistema português? Na proposta de Reis 

Novais, o recurso traria uma coisa simples, mas fundamental. E explica da seguinte forma: 

Todas as lesões de direitos fundamentais teriam possibilidade de tutela jurídica e, sendo 
lesões de garantias constitucionais, teriam tutela por parte da justiça constitucional. Mas, no fundo, 
isso é uma exigência de Estado de Direito e deveria ser algo de completamente natural numa ordem 
jurídica de Estado de Direito que tem um Tribunal Constitucional (NOVAIS, 2012, p. 244). 

Mas essa proposta de recurso de amparo implicaria numa reformulação geral do sistema 

português de fiscalização, acabando com o atual modelo de fiscalização concreto, do modo como 
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é hoje, substituindo-o pela solução do reenvio prejudicial. Com isso, sustenta Jorge Novais, o 

Tribunal Constitucional ficaria aliviado, como acontece em outros países, que adotam tal modelo. 

Esta posição que parte do princípio da insuficiência do sistema e a defesa da criação do 

recurso de amparo para a proteção dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, é seguida, 

em parte, por José de Melo Alexandrino. A proposta de reforma do sistema apresentada por este 

autor é mais moderada (ALEXANDRINO, 2006, p. 482-492).  Trata-se de uma dimensão de 

amparo, numa feição minimalista, mas que transformaria, paulatinamente, o sistema de 

fiscalização designadamente por via da migração para um modelo de reenvio. 

Que recurso de amparo é defendido? Em sua defesa, Alexandrino apresenta o instituto do 

amparo em três dimensões ou aspectos: 

Quanto ao objeto, o ‘recurso constitucional para proteção de direitos e liberdades 
fundamentais’ deveria permitir a possibilidade de recursos para o Tribunal Constitucional nos casos 
de violação grave de um conjunto limitado de direitos, liberdades e garantias pessoais (com 
exclusão expressa dos direitos fundamentais análogos não-pessoais e dos puramente processuais) 
por atos do poder judicial; 

Quanto à natureza do instituto, tratar-se-ia de um recurso extraordinário, subsidiário e 
suplementar, com feições mistas (subjetivas e objetivas, com predominância das segundas); 

Quanto às modificações a empreender no sistema existente, numa primeira fase, que não 
requer sequer revisão constitucional, deveria restringir-se a admissibilidade dos recursos de 2º tipo, 
pelo menos em termos equivalente aos agora vigentes na Alemanha, na Suíça e na Espanha, para o 
recurso de amparo, e no Brasil, para o recurso extraordinário (ALEXANDRINO, 2012, p. 259-
260). 

Por outro lado, há autores que defendem a permanência do controle misto de fiscalização, 

com a sua identidade própria, desde o traçado original de 1982, revisto em 1998, com as 

alterações da Lei do Tribunal Constitucional, as quais trouxeram, no “plano processual uma 

expressão mais relevante”. Entretanto, há necessidade de reformas pontuais no sistema de 

fiscalização vigente: precisa-se de alguns retoques de estrutura e fachada, em atenção aos valores 

de Justiça do tempo presente. Em geral, são essas as ideias defendidas por Carlos Blanco de 

Morais. 

Em artigo intitulado “Que reformas para a justiça constitucional portuguesa?”, Blanco de 

Morais apresenta inúmeras propostas, segundo as quais visam o aperfeiçoamento do sistema de 

fiscalização da constitucionalidade portuguesa. 

Em referência ao controle preventivo, deve-se ser ajustado para eliminar aqueles enclaves 

e os resquícios políticos, pois “inquinam a matriz intrinsecamente jurídica da fiscalização, pois se 
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tornaram obsoletos em razão da sua escassíssima utilização e que constituíram heranças do 

período de transição para a democracia (1976-1982)”. Trata-se da faculdade dos órgãos 

parlamentares poderem reverter uma decisão inconstitucional do Tribunal Constitucional e o veto 

translativo. De acordo com o n. 2 e n. 4 do artigo 279º, a Assembleia da República e 

parlamentares regionais podem decidir politicamente acerca de um diploma julgado 

inconstitucional pelo Tribunal Constitucional. 

A sugestão é devolver ao “Tribunal Constitucional, a última palavra sobre a questão de 

constitucionalidade, pelo que deve ser eliminado o poder de confirmação política do diploma 

inconstitucional pela Assembleia da República e parlamentares regionais” (BLANCO DE 

MORAIS, 2012, p. 262). 

No tocante à Fiscalização abstrata sucessiva, merece reformas e ajustes na legitimidade 

ativa, das regiões autônomas; nos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a questão da 

salvaguarda do caso decidido e a fundamentação dos pressupostos da restrição temporal dos 

efeitos da declaração e inconstitucionalidade; na inconstitucionalidade consequente e nas 

sentenças aditivas. 

A proposta de alteração quanto à legitimidade ativa, atinge apenas a representação da 

República nas regiões autônomas, dando maior racionalidade ao sistema, tendo por finalidade: 

(...) corrigir-se a deformidade lógica e teleológica da alínea g) [do n. 2], art. 281º da CRP que 
restringe o objeto do pedido de fiscalização de constitucionalidade do Representante da República 
nas regiões autónomas dos Açores e Madeira a violações de direitos das mesmas regiões 
autónomas, o que não faz o mínimo sentido porque este órgão representa os interesses da República 
nas regiões e não é, por conseguinte, um garante institucional dos interesses e direitos regionais 
contra leis da República. Não parece ser inteligível que o mesmo órgão impugne legislação 
regional, em controlo preventivo, com fundamento em violação de qualquer norma constitucional e 
que em controlo sucessivo deixe de o poder fazer.  

Como tal, considera-se que o pedido de fiscalização de constitucionalidade do 
Representante da República, como órgão comissarial residente do Estado nas regiões deve ter um 
objeto distinto do dos pedidos de fiscalização apresentados por órgão de governo regional: o 
primeiro deve poder sindicar normas regionais que violam a Constituição e os segundos, normas do 
Estado ou das regiões que violem os direitos das regiões e o estatuto de autonomia (BLANCO DE 
MORAIS, 2012, p. 263). 

No que diz respeito aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a questão da 

salvaguarda do caso decidido. É esclarecedor a observação de que: 

(...) Existe uma jurisprudência constante do Supremo Tribunal Administrativo que 
salvaguarda dos efeitos sancionatórios retroativos da declaração de inconstitucionalidade o caso 
decidido administrativo a par do caso julgado, tendo o Tribunal Constitucional acolhido esse 
entendimento sem justificação cabal. Trata-se de uma decisão aditiva de revisão constitucional que 
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modifica o n. 3 do art. 282º da CRP e que cria dúvidas sobre a sua própria constitucionalidade. Os 
efeitos das decisões de inconstitucionalidade são reserva de Constituição e não podem ser 
modificados ou aditados inovatoriamente por lei ou pela jurisprudência. 

Neste sentido cumpriria alterar o n. 3 do art. 282º da CRP no sentido de, em alternativa: 

i) Precisar que a ressalva dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade abrange 
exclusivamente o caso julgado, o que põe termo, de uma vez por todas à salvaguarda do caso 
decidido o qual desfigura a tese dominante da nulidade; 

ii) Ou o mesmo preceito remeter para a lei orgânica do Tribunal Constitucional, a fixação 
de critérios de ressalva de outras situações consolidadas (BLANDO DE MORAIS, 2012, p. 263-
264). 

Merece atenção ao uso generalizado por parte do Tribunal Constitucional, da 

fundamentação dos pressupostos da restrição temporal dos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade. Questão que deve ser melhor disciplinada, para evitar o seu uso político, 

conforme argumenta Blanco de Morais, quando considera que: 

(...). Não faz sentido que uma restrição de efeitos de uma decisão deva ser apenas 
fundamentada se estiver em caso o interesse público de excepcional relevo. Essa fundamentação, 
necessariamente exigente, deve ser alargada à equidade e à segurança jurídica, tanto mais que se 
trata de princípios de grande generalidade e medidas de valor muito indeterminadas que têm sido 
por vezes usadas pelo Tribunal Constitucional, na base dos mesmos pressupostos e sem uma 
justificação satisfatória, havendo que evitar o risco de essas sentenças se converterem em chancelas 
de decisões políticas de favor ao legislador (BLANCO DE MORAIS, 2012, p. 264). 

No que se refere à inconstitucionalidade consequente, um problema relacionado com às 

disposições comuns ao processo abstrato preventivo e sucessivo. É uma situação que traz 

insegurança jurídica, custos desnecessários com a justiça e contribui para uma censurável falta de 

economia processual, a qual pode ser evitada. Como se sabe,  

O n. 5 do art. 51º da LTC consagra o princípio do pedido, vedando ao Tribunal 
Constitucional a apreciação de inconstitucionalidade de normas não impugnadas no pedido. A 
rigidez desta formulação preclude o Tribunal de julgar a inconstitucionalidade consequente de 
normas dependentes ou instrumentais das que foram impugnadas e julgadas em desconformidade 
com a Constituição e que, assim, deverão ser sindicadas autonomamente em novo processo para 
poderem ser eliminadas. Essa situação constitui um fator nocivo de multiplicação e arrastamento 
inútil de processo com objeto idêntico que incidem sobre outras normas da mesma lei e diversos 
regulamentos. Gera, também, incerteza jurídica, custos desnecessários com a justiça e contribui 
para uma censurável falta de economia processual. 

Defende-se, por conseguinte, que o Tribunal Constitucional no processo principal, possa 
julgar oficiosamente a inconstitucionalidade de normas legais ou regulamentares não constantes do 
pedido, mas que sejam estritamente dependentes ou instrumentais das que figuram no mesmo 
requerimento e que o Tribunal estime como inconstitucionais. Para evitar o risco do julgamento de 
normas não impugnadas e que guardem uma relação mais duvidosa de dependência em relação às 
que constem do pedido considera-se que a declaração nos termos expostos implicaria uma decisão 
favorável pela maioria de dois terços dos juízes, em efetividade de funções do Tribunal 
Constitucional (BLANCO DE MORAIS, 2012, p. 265). 

Nas sentenças aditivas. No art. 66º da LTC (efeitos da declaração de inconstitucionalidade 

com força obrigatória geral) deve ser acrescentado um preceito que especifique que a força 
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obrigatória da componente aditiva de decisões de inconstitucionalidade depende da sua natureza 

constitucionalmente obrigatória. 

A reforma da fiscalização concreta implica, segundo Blanco de Morais, na necessidade 

de, por razões de segurança jurídica, de economia, de simplificação processual, de poupança de 

recursos financeiros e de combate à morosidade, por termo à situação de arrastamento da 

vigência de normas já julgadas inconstitucionais em controle concreto pelo próprio Tribunal 

Constitucional. Para tanto, “Haveria que substituir o nº 5 do art. 280º CRP por um preceito que 

conferisse força obrigatória geral ao julgamento de inconstitucionalidade de uma norma em 

controlo concreto pelo Tribunal Constitucional e proceder aos ajustamentos processuais” 

(BLANCO DE MORAIS, 2012, p. 267) necessários. 

Deve ser aplicado, em termos, o regime do n. 4 do art. 282º da CRP ao controle concreto. 

Em defesa dessa proposta, ressalta-se que:  

Tratando-se de um controlo com uma vertente subjetiva, considera-se que, sob pena de 
denegação de justiça, o regime do nº 4 do art. 282º da CRP deve ser aplicado apenas parcialmente 
ao controlo concreto. Assim, a decisão de inconstitucionalidade resultar do provimento um recurso 
de decisão negativa de inconstitucionalidade interposto por um particular ou pelo Ministério 
Público na posição de recorrente ou recorrido, caso o TC resolva restringir os efeitos da decisão 
para o passado, não deveria aplicar os efeitos dessa restrição ao recorrente e aos casos pendentes de 
natureza análoga, salvo se se estiver diante de um processo de massas de expressiva dimensão onde 
possam proceder razões de interesse público de especial relevo (BLANCO DE MORAIS, 2012, p. 
267). 

Por último, sustenta Blanco de Morais, quanto à agilização do processo constitucional e à 

uniformização da jurisprudência no Tribunal Constitucional, ser pertinente uma reflexão sobre as 

seguintes alterações: 

a) Modificação do art. 78º da LTC e criação de uma regra geral de atribuição de efeito 
devolutivo ao recurso de decisão negativa de inconstitucionalidade (sem prejuízo da consagração 
das pertinentes exceções), de forma a evitar que o mesmo sirva de expediente dilatório como forma 
de entorpecimento dos processos principais; 

b) O excesso de rigor do indeferimento liminar do recurso com fundamento no art. 75º-A 
poderia ser temperado com a possibilidade de o Tribunal Constitucional corrigir oficiosamente os 
termos do recurso (quando a imprecisão do pedido possa ser facilmente deduzível da petição) ou de 
alargar o aperfeiçoamento a situação de erro na interposição do recurso para instância 
incompetente, contanto que os prazos legais de interposição tenham sido respeitados; 

c) Os pressupostos substanciais de não admissão de recurso manifestamente infundado, 
por decisão sumária do relator, deveriam ser densificados no sentido do seu alargamento; 

d) O nº 79º-C da LTC deveria ser aditado de forma a: permitir a convolação oficiosa de 
um pedido de controlo de inconstitucionalidade em ilegalidade e vice-versa, se esta relação de 
desvalor se mantiver; permitir que o recorrente possa alargar o objeto da causa de pedir, invocando 
na petição de recurso ou nas alegações novos vícios que firam as normas violadas pelo ato 
normativo impugnado. 
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e) As decisões sumárias do relator devem prever a possibilidade de reclamação, apenas, 
para a conferência de Juízes e não para o pleno da Seção; 

f) O recurso obrigatório do Ministério Público deve ser ampliado às situações em que o 
tribunal “a quo” desaplique, com fundamento em inconstitucionalidade, normas da importância dos 
Regulamentos da União Europeia e Resoluções do Conselho de Ministros os quais não podem ter 
tratamento inferior ao dos decretos regulamentares; 

g) Deve prever-se interposição de recurso para o Tribunal Constitucional da desaplicação 
de convenções internacionais e normas de Direito da UE quando as mesmas contrariem a lei 
ordinária, reformulando-se a alínea i) do nº 1 do art. 70º da LTC; 

h) Devem ser conferidos poderes injuntivos ao TC, junto do tribunal “a quo”, para efeito 
do cumprimento do julgado referente à componente dispositiva da sentença, em caso de não 
acatamento persistente (BLANCO DE MORAIS, 2012, p. 267-268). 

Acerca da Uniformização de jurisprudência, a proposta está resumida nos seguintes 

termos:  

a) As decisões do Plenário que uniformizam jurisprudência deveriam assumir caráter 
vinculativo só podendo ser alteradas, fundamentadamente, após a renovação ordinária da 
composição do Tribunal ou por decisão tomada por maioria qualificada quando se verifiquem 
alterações fundamentais de circunstâncias; 

b) O recurso do Ministério Público para o Plenário para uniformização de jurisprudência 
(art. 79º-D) deve ser obrigatório em todas as circunstâncias (e não apenas quando o Ministério 
Público intervier como recorrente ou recorrido) atento o interesse público que advém da unidade 
jurisprudencial (BLANCO DE MORAIS, 2012, p. 268). 

A falta de um instrumento processual no ordenamento constitucional português, que tutele 

o exercício dos direitos subjetivos, em concreto, quando se encontrem impedidos por uma 

omissão normativa inconstitucional, faz surgir algumas propostas, dentre as quais destaque-se a 

que restringe o objeto da ação para proteger direitos, liberdades e garantais, nos termos seguintes: 

Que essa proteção pode ser conferida pelos tribunais, no contexto do sistema difuso de 
fiscalização da inconstitucionalidade, naqueles casos em que existam omissões normativas 
inconstitucionais lesivas de, pelo menos, direitos, liberdades e garantias. Essa tarefa compete ao 
juiz, em sede de interpretação ou integração, sob pena de denegação de justiça. Não sendo possível 
o recurso à analogia, é legítima a interpretação do artigo 204º da CRP no sentido de nos feitos 
submetidos a julgamento podem os tribunais resolver a situação segundo a norma que o próprio 
interprete criaria, se houvesse de legislar dentro do espírito da Constituição (CASTRO, 2012). 

Finalmente, algumas sugestões de reforma processual, embora não visem necessariamente 

a simplificação processual, poderiam, segundo o seu proponente, Armindo Ribeiro Mendes (Ex-

Juiz-Conselheiro do Tribunal Constitucional), melhorar o nível do debate das questões de 

constitucionalidade. São as seguintes: 

Uma dessas sugestões tem a ver com a possibilidade de se consagrar a figura do amicus 
curiae, um terceiro representativo de interesses conexos com os de recorrente ou recorrido, e que 
pudesse tomar posição sobre a questão de constitucionalidade, nomeadamente apresentando um 
parecer sobre a questão em debate. O amicus curiae é uma figura oriunda dos processos da 
common law, sobretudo do processo norte-americano, mas poderia ser importado, a título 
experimental, para o processo constitucional, desde que a sua intervenção não acarretasse atrasos 
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significativos. O relator sempre poderia não autorizar a intervenção de um amicus curiae, se 
considerasse que não se justificava no caso tal intervenção. A decisão do relator poderia ser objeto 
de reclamação para a conferência. 

Outra possibilidade da alteração – já consagrada na recente reforma dos recursos cíveis – 
poderia ser a consagração de alegações orais em processos de fiscalização concreta de especial 
dificuldade ou complexidade, através de proposta do recorrente e do recorrido, a ser decidia em 
conferência. As alegações orais – longe de promoverem as ‘figuras mediáticas do costume’, como 
sustenta o Conselheiro Amâncio Ferreira – podem contribuir para uma aproximação da Justiça 
Constitucional dos cidadãos, quebrando o tradicional sistema de secretismo que decorre de um 
recurso exclusivamente escrito. 

Por último, valeria a pena questionar se, na fiscalização concreta, se justifica a existência 
de votos de vencido ou se, pelo contrário, se deveria reservar a possibilidade de exarar os votos de 
vencido para os processos de fiscalização abstrata. Com a eventual supressão dos votos de vencido, 
sobretudo nos recursos de constitucionalidade em matéria penal, alcançar-se-ia porventura uma 
maior autoridade das decisões e um mais elevado nível de persuasão. Mas tem de reconhecer-se 
que os votos de vencido são tradicionais no nosso Direito desde tempos imemoriais. 

Por último, na fiscalização abstrata preventiva quanto a diplomas da República haveria 
toda a vantagem em conseguir assegurar em todas as circunstâncias a intervenção do plenário em 
todos os juízes, sendo de todos conhecido que, em período de férias, a intervenção do plenário é 
feita com o quorum mínimo de 7 membros. A solução poderia passar por uma alteração do texto da 
Constituição, suspendendo-se o prazo de decisão no período de férias, salvo posição em sentido 
contrário do Presidente da República, do Presidente da Assembleia da República ou do Primeiro-
Ministro e, eventualmente, do Representante de República nas Regiões Autónomas, quando 
estivesse em causa a fiscalização preventiva de diplomas regionais.251 

 E, arremata concluindo que: “A tramitação do processo constitucional sofreu ao longo 

deste último quarto do século, várias modificações no sentido da sua racionalidade crescente. Daí 

que não se vislumbre a necessidade de benfeitorias urgentes” (MENDES, 2012, p. 280). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
251 Cf. MENDES, Armindo Ribeiro, Reforma do processo constitucional. In: RAMOS, Elival da Silva e BLANCO 
DE MORAIS, Carlos, op. cit., p. 278-279. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de tudo que foi exposto, inúmeras questões ficam evidenciadas, as quais merecem 

algumas considerações finais. Do ponto vista do controle híbrido, o seu surgimento provocou a 

superação da dicotomia estabelecida durante a segunda metade do século XX, entre o controle 

difuso (modelo norte-americano) e o controle concentrado (modelo europeu-kelseniano). Isto 

ficou demonstrado ao longo do trabalho com os dois exemplos analisados: os atuais sistemas de 

controle português e o brasileiro. 

Em Portugal, a Constituição de 1976, fruto da Revolução dos Cravos Vermelhos, de 25 de 

abril de 1974, no texto original adotou o modelo misto (semijurisdicional), segundo o qual a 

fiscalização abstrata da constitucionalidade ficava a cargo do Conselho da Revolução (decisão 

política), enquanto o controle concreto de constitucionalidade era realizado pela Comissão 

Constitucional (decisão jurídica) o qual funcionava como “órgão jurisdicional supremo”, cabendo 

decidir em última instancia, sob a forma de acórdão, dos recursos interpostos das decisões dos 

tribunais comuns. Em 1982, esse modelo misto foi substituído por um modelo jurisdicional 

híbrido, com a criação do Tribunal Constitucional para apreciar a fiscalização abstrata das 

normas, conforme ficou demonstrado.  

Depois de criado o Tribunal Constitucional, através da RC 1/82 e da Lei n. 28/82, o 

sistema de controle híbrido português sofreu alguns ajustes, dentre os quais o mais notável, 

ocorreu em 1998, quando a Lei do Tribunal Constitucional passou por alterações pontuais com a 

aprovação da Lei 13-A/98. 

Mesmo passando por esses ajustes, ao longo desses trinta anos de funcionamento, o 

sistema de controle híbrido português tem sido alvo de inúmeras críticas, mas se mantem fiel ao 

formato instituído em 1982. Para Blanco de Morais, o contencioso constitucional português tem 

se caracterizado pela tensão vivida entre o modelo misto e a tentação do sistema de reenvio. 

Por sua vez, no Brasil, a Constituição de 1988, resultado da redemocratização do país 

depois de um longo período de regime autoritário, trouxe inovações ao sistema de controle 

híbrido de constitucionalidade. Este modelo híbrido tem passado por reformas e ajustes, ao longo 

desses últimos vinte anos. Com a Reforma Constitucional de 1993, por meio da Emenda n. 3, de 

17 de março de 1993 (EC 3/93), introduziu-se, no âmbito do controle concentrado, a Ação 

Declaratória de Constitucionalidade (ADC). Em nível infraconstitucional, a aprovação das Leis 
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9.868/99 e 9.882/99 dispondo, a primeira, sobre o processo e julgamento da ADI e ADC perante 

o STF, e, a segunda, sobre o processo e julgamento da ADPF. Em 2004, a denominada “Reforma 

do Judiciário”, com a EC n. 45, de 8 de dezembro de 2004, se instituiu novos mecanismos no 

sistema de controle concreto de constitucionalidade, como a Repercussão Geral.  

Ao comparar os sistemas de controle de constitucionalidade vigentes no Brasil e em 

Portugal, percebemos semelhanças e diferenças. Ambos os sistemas se caracterizam pela 

complexa relação existente entre elementos do controle concentrado e o controle difuso, dando 

ensejo a um tipo singular de controle de constitucionalidade. 

No que tange ao aspecto abstrato do controle jurisdicional híbrido, a Constituição 

Portuguesa consagrou o sistema que o Brasil já havia adotado desde 1946, mas o ampliou 

consideravelmente, para permitir que, além do Procurador Geral da República, outras autoridades 

de alto nível também possam requerer o controle de constitucionalidade em tese de quaisquer 

normas (Art. 281º, CRP). É bem provável que tal dispositivo tenha servido de inspiração na 

elaboração do artigo 103 da Constituição Brasileira de 1988, mais amplo que seu congênere 

português, ao abrir a várias autoridades e entidades, a propositura das Ações Diretas. 

O controle híbrido de constitucionalidade nesses dois países não opõe os elementos da 

fiscalização abstrata aos da fiscalização concreta. Ao analisar como estes dois modelos de 

controle conseguem combinar aspectos do sistema concentrado com o do sistema difuso, 

promovendo aproximação ou convergência entre ambos, verifica-se uma preponderância do 

controle concentrado em face do controle difuso, mas isso ocorre de forma diferente. 

No Brasil, a aproximação entre os dois sistemas de controle (difuso e concentrado) ocorre 

por meio do uso de institutos típicos do controle abstrato, aplicados ao controle concreto, como a 

Repercussão Geral (art. 102, §3º da CF/88 e Lei n. 11.418/06) e a Súmula Vinculante (art. 103-A 

e a Lei n. 11.417/06).  

Em Portugal, este fenômeno da aproximação chega ao ponto de converter o controle 

concreto em controle abstrato, conforme se verifica no instituto da “repetição do julgado” 

previsto no art. 281º, n. 3 da CRP e art. 82º da Lei n. 28/82 (Lei do Tribunal Constitucional). Essa 

passagem do processo de fiscalização concreta para a fiscalização abstrata, subsequente à terceira 

decisão sobre a matéria, no âmbito das turmas, em conferência ou em decisão sumária, representa 
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um aspecto bastante peculiar de mecanismo encontrado no sistema de fiscalização das leis em 

Portugal, não tendo qualquer parâmetro no sistema de controle brasileiro. 

Entretanto, o controle híbrido de constitucionalidade no Brasil e em Portugal tende à 

“abstrativização” das decisões no controle concreto, frente à repetição do julgamento da mesma 

questão. A repetição do julgado da mesma questão no âmbito dos órgãos jurisdicionais traz um 

custo desnecessário, além de abarrotar os tribunais com demandas idênticas, gerando insegurança 

jurídica e desvirtuando a prestação jurisdicional. No Brasil essas distorções têm sido contornadas 

por meio de reformas e ajustes pontuais, mantendo-se a estrutura híbrida ou dual. Em Portugal, as 

propostas nesse sentido, não avançam. 

Ademais, o controle difuso de constitucionalidade português em muito tem se 

assemelhado ao controle brasileiro, pois permite que todo e qualquer tribunal se recuse a aplicar 

uma lei que entende estar em desacordo com a Constituição. Trata-se, portanto, de um traço geral 

na história constitucional desses dois países. O controle difuso é implantado no Brasil a partir da 

Constituição de 1989; em Portugal, com a Constituição republicana de 1911. 

O Tribunal Constitucional não julga pedido de habeas corpus, como faz o STF no Brasil, 

nem condena ninguém, apenas verifica se uma norma viola ou não a Constituição portuguesa. 

Diferentemente de Portugal, no Brasil, há um sistema Judiciário que tem como vértice o STF. Em 

Portugal, o sistema judiciário tem como vértice o Supremo Tribunal de Justiça (STJ). Ao lado, 

existe o Tribunal Constitucional que tem competência exclusiva, em matéria de controle abstrato 

da constitucionalidade das normas. 

No entanto, os recursos de quaisquer tribunais do país podem subir ao Tribunal 

Constitucional. Para que isso ocorra é preciso que se esgotem os recursos no trajeto ordinário, a 

menos que um tribunal se recuse a aplicar uma norma por considerar que é inconstitucional. Aí o 

Ministério Público pode trazer imediatamente a questão para o Tribunal Constitucional.  

Uma característica do sistema português que se diferencia do sistema brasileiro é a 

possibilidade de um controle prévio abstrato de constitucionalidade de alguns diplomas 

legislativos, por parte do Tribunal Constitucional (art. 278º CRP). Em Portugal, a Corte 

Constitucional analisa uma lei antes que ela entre em vigor. No Brasil, somente o Executivo e o 

Legislativo podem exercer essa prevenção. Um propondo veto a um projeto aprovado pela casa 



247 
 

legislativo e o outro, atuando por meio das comissões de constituição e justiça, podem se 

manifestar no início do processo de elaboração da lei. 

Os efeitos das decisões do TCP no controle abstrato têm força obrigatória geral.  

Conforme prevê o n. 4, art. 282º, quando estiver em jogo a segurança jurídica, razões de equidade 

ou interesse público de excepcional relevo – que deverá ser fundamentado – poderá o Tribunal 

Constitucional fixar os efeitos da inconstitucionalidade ou da ilegalidade com alcance mais 

restritivo do que o previsto nos n. 1 e n. 2 do artigo 282 da CRP. Vê-se que esse dispositivo dá ao 

Tribunal Constitucional maior campo de ação - conformar as leis com a Constituição - que 

transcende os limites dos problemas meramente colocados no âmbito do jurídico, mas também 

suas consequências políticas.  

A concepção doutrinária dominante em Portugal sustenta que não pode o Tribunal 

Constitucional deferir pro futuro a produção dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 

A rejeição da possibilidade de uma declaração de inconstitucionalidade com suspensão de efeitos 

durante certo tempo (v.g., declaração de inconstitucionalidade de leis que concretizam 

imposições constitucionais em termos discriminatórios ou declaração de inconstitucionalidade 

que afete o equilíbrio entre as receitas e as despesas consagrado no orçamento), designadamente, 

subjacente a ideia de que uma limitação de efeitos in futuro, não se encontra previsto no n.º 4 do 

artigo 282.º da Constituição, como também entra em conflito com o princípio da 

constitucionalidade.  

No Brasil, essa complexa temática é, em larga medida, regulamentada por lei (Art. 27 da 

Lei n. 9.868/99 que trata do processo da ADI, ADC, ADO no STF). Neste sentido, o STF tem se 

utilizado desse mecanismo em várias decisões, por exemplo, na ADI 2240/BA e no RE 197.917-

8/SP. 

A Constituição Portuguesa, em seu art. 283º, estabeleceu a fiscalização de 

inconstitucionalidade por omissão das medidas legislativas necessárias para tornar exequíveis as 

normas constitucionais. A Constituição Brasileira de 1988 recepcionou tal dispositivo, também 

criando, no §2º de seu artigo 103, o controle de inconstitucionalidade por omissão.  

Na prática, o instituto da omissão legislativa tem-se demonstrado enfraquecido, porque 

sem fixação de prazo e sem ter como obrigar o legislador a produzir a espécie legislativa, faz do 

preceito, por enquanto, uma “peça decorativa”. 
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Entretanto, no Brasil o problema da “inconstitucionalidade por omissão” tem se destacado 

pela singularidade que lhe foi imprimida, tanto do ponto de vista doutrinário quanto 

jurisprudencial. Nesse sentido, as decisões produzidas pelo STF, acerca do tema, tem sido 

diferente da jurisprudência do Tribunal Constitucional português, no que concerne aos resultados 

práticos.  

Talvez por envolver complexos aspectos jurídico-constitucionais e, principalmente, 

quando envolve colisão de princípios, como o princípio da separação de poderes, a fiscalização 

exercitada sobre a omissão legislativa inconstitucional apresente um deficit de concretização, 

precisando de um acentuado processo de reformulação.  

A inconstitucionalidade por omissão não goza de qualquer efetividade jurídica, sendo uma 

solução normativa de raríssima utilização, conforme se depreende dos Acórdãos: 182/89, 276/89, 

36/90, 359/91, 638/95, 424/01 e 474/02.  

No Brasil, a situação das “omissões legislativas”, o STF, como Corte Suprema, tem 

enfrentado esse problema assumindo uma postura pró-ativa. Em sede de controle concentrado, 

em geral, o STF vem praticando o denominado ativismo judicial, enquanto guardião da 

Constituição, ao ponto de se perguntar, se há uma “Politização do Judiciário” ou uma 

“Judicialização da Política”. Por outro lado, até o momento não se tem verificado essa tendência 

no Tribunal Constitucional Português.  

Finalmente, diante da profunda crise financeira que Portugal atravessa, o Tribunal tem 

sido provocado a tomar decisões polêmicas. De fato, no Acórdão n. 396/2011, o Tribunal 

Constitucional, em fiscalização sucessiva abstrata, diante do pedido de um grupo de deputados da 

Assembleia da República, que solicitava a declaração de inconstitucionalidade das normas 

constantes dos artigos 19º, 20º e 21º da Lei n. 55-A/2010, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento 

de Estado para 2011), no tocante a redução remuneratória, decidiu não declarar a 

inconstitucionalidade da mesma. Pois, para o Tribunal Constitucional não está a falar em 

inconstitucionalidade quando não há “afectação do direito a um mínimo salarial, uma vez que a 

redução remuneratória apenas abrange retribuições superiores a 1.550 €, valor muito superior ao 

do salário mínimo nacional, (...)”. 

Ainda sobre a questão da redução da remuneração dos funcionários públicos, instado a 

comentar tal decisão, o jurista Gomes Canotilho chegou a ressaltar que as várias formalidades 
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constitucionais têm sido ultrapassadas face à emergência em torno das contas públicas, seguindo 

a máxima antiga “a necessidade pública é a última lei”.252 

Entretanto, em face da Lei n. 64-B/2011 (lei do Orçamento do Estado para 2012), 

alegando fatos novos, um grupo de deputados da Assembleia da República requereu ao Tribunal 

Constitucional a declaração da inconstitucionalidade, por violação ao princípio da igualdade. Pelo 

Acórdão n. 353/2012, o Tribunal declarou a inconstitucionalidade dessa norma, mas determinou, 

ao abrigo do disposto no artigo 282º, n. 4 da CRP, que os efeitos desta declaração de 

inconstitucionalidade não se aplicassem à suspensão do pagamento dos subsídios de férias de 

natal, ou quaisquer prestações correspondentes aos 13º e, ou, 14º meses, relacionados ao ano de 

2012. 

A declaração de inconstitucionalidade do corte dos subsídios de férias e de natal dos 

funcionários públicos, aposentados e pensionistas gerou um forte debate no meio jurídico e 

político. O então presidente do Tribunal Constitucional, Rui Moura Ramos, veio a público 

defender que houve uma leitura errada do Acórdão 353/2012. Para ele, que foi voto vencido, o 

problema não está no fato de a medida afetar apenas os trabalhadores do setor público, mas de só 

incidir sobre os rendimentos do trabalho e não sobre os do capital. 

Para Rui Ramos, a medida do corte dos subsídios viola o princípio da igualdade porque 

chama determinados titulares de rendimentos a contribuir e deixa de fora titulares de outros 

rendimentos que não os do trabalho em funções públicas. Mas esclarece que o acórdão poderia 

ter sido mais bem fundamentado. O consenso é que não deixou a fundamentação ir mais longe. 

O primeiro-ministro, perplexo com a decisão do TCP, afirmou que o governo irá 

apresentar o próximo Orçamento do Estado tendo em conta o “chumbo” do Tribunal 

Constitucional ao corte dos subsídios da função pública. Por fim, o projeto de Lei do Orçamento 

do Estado para o ano de 2013, foi entregue à Assembleia da República, em 15 de outubro de 

                                                           
252 Em entrevista concedida à RTP – Rádio e Televisão Portuguesa – ANTENA 1, Gomes Canotilho confessa ter 
sido consultado pelo Partido Socialista Português (PS) para elaborar Parecer Jurídico acerca da constitucionalidade 
da Lei Orçamentária do ano de 2011, que previu a redução remuneratória. Ele se recusou tal tarefa demonstrando sua 
contrariedade com os rumos que Portugal vem tomando, diante da crise na Zona do Euro. Disponível em: 
<http://tv2.rtp.pt/antena1/index.php?/=Entrevista-a-Gomes-Canotilho.rtp&article=4171&visual=11&tm=16&headline=13>. 
Acesso em: 28 out. 2011. 
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2012, e vem gerando uma série de manifestação253. A crise cada dia se aprofunda em Portugal, 

com um dos maiores índices de desemprego da Europa (15,9%, em ago. 2012), PIB em queda, 

privatizações e cortes de gastos, o Governo de Passos Coelho defendeu que Portugal não tem 

outra saída, a não ser cumprir as determinações de austeridade imposta pela Troika (grupo de 

credores), do contrário a situação poderá se tornar insustentável. É um “teste de ferro” para as 

instituições portuguesas, inclusive para o Tribunal Constitucional português, que voltará 

inevitavelmente a apreciar a constitucionalidade dessas medidas. 

 

 

                                                           
253 Cf. “Juízes consideram ‘brutal’ aumento fiscal e vão suscitar inconstitucionalidade”, RTP, 14 de out. 2012. 
Disponível em: <http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=595008&tm=8&layout=121&visual=49>. Acesso em: 
14 de out. 2012. 
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