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RESUMO 
 

 
 
BARROS, Luciano José Pinheiro. Modulação dos efeitos temporais nas decisões de 
controle difuso de constitucionalidade: da possibilidade do uso do art. 27 da lei 9.868/99 na 
defesa incidental da constituição. 2007. 153 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa 
de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008. 

 

 
 
O art. 27 da Lei nº 9.868/99 autoriza o Supremo Tribunal Federal a modular os efeitos 
temporais das decisões de controle de constitucionalidade concentrado, observados os 
requisitos da segurança jurídica e do excepcional interesse social. Tal faculdade possibilita ao 
STF dizer até quando o ato normativo declarado inconstitucional surtiria efeito no plano 
jurídico. A partir do citado comando legal, indaga-se sobre a possibilidade da modulação dos 
efeitos temporais, também no âmbito das decisões de controle de constitucionalidade difuso. 
No presente estudo, lida-se com o dogma da nulidade do direito e, em especial, com o critério 
de validade temporal da norma, enquanto problema atinente ao controle de 
constitucionalidade difuso no Brasil, sua sistemática, procedimentalização e repercussão nas 
vidas das pessoas. Observa-se a aproximação entre os principais modelos de controle de 
constitucionalidade. Assinalam-se os conceitos de segurança jurídica e interesse social. 
Compulsa-se a constitucionalidade do art. 27 da Lei 9.868/99, sua aplicação e vinculação em 
outras instâncias e adequação constitucional do instituto modulatório. Aborda-se a atuação do 
Senado Federal. Verifica-se a possibilidade e as conseqüências da modulação dos efeitos 
temporais em controle difuso, ante o direito à prestação jurisdicional. Conclui-se pela 
aplicação do instituto modulatório também no controle de constitucionalidade difuso. Essa 
perspectiva objetiva a supressão de incertezas, a concretização e a preservação dos valores da 
Constituição, desde a primeira instância, com vistas no exercício mais amplo da jurisdição 
constitucional. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
BARROS, Luciano José Pinheiro. Temporal effects modulation in the constitutionality 
diffuse control decisions: about the 9868/99 law 27TH article use possibility in our 
constitution incidental defense. 2007. 153 f. Dissertation (Master Degree of Law) –  Programa 
de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008. 
 
 
 
 
Article 27 from Law 9.868/99 authorizes the Federal Supreme Court to become modulate the 
temporal effects of concentrated constitutionality control decisions, observing judicial 
security and social interests requirements. Such faculty allows STF to determine the period of 
time when the normative act declared unconstitutional would have its effects preserved on 
judicial level. Based on this legal command, the present study arises the possibility of 
modulating temporal effects also in diffuse control decisions of constitutionality scope. This 
study deals with the law nullity dogma, specially with the norm temporal validity criteria, for 
this problem pertaing to controlling of diffuse constitutionality in Brazil and its systematical 
proceedings as well as the repercussion over people’s lives. It is observed the approach 
between main models of constitutionality control. It is pointed out judicial security concepts 
and social interests. It is examined the constitutionality of article 27 from Law 9.868/99, its 
application and biding in other instances and constitutional adequacy of the modulatory 
institute. It is broached the Federal Senate acting. It is verified the consequences on citizens 
access to justice of the temporal effect modulation on diffuse control. This study concluded by 
applying the modulatory institute also to the controlling of diffuse constitutionality. That 
perspective aims the supression of uncertainties and concretion and preservation of 
Constitution values. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Este trabalho objetiva estudar a possibilidade de modulação do efeito temporal das 

decisões exaradas em sede de controle difuso de constitucionalidade no Brasil. O problema 

enfrentado no presente estudo é a aplicação do artigo 27 da Lei nº 9.868, de 10 de novembro 

de 1999,1 como instrumento de supressão de incertezas na ordem jurídica nacional, também 

no âmbito das lides instaladas, a partir de interesses individuais conflitados. 

 A norma extraída do citado comando, em primeira vista, parece não conciliar com as 

expectativas alimentadas pela abordagem ora proposta, mas a perspectiva de modulação dos 

efeitos temporais, também nas decisões de controle concreto de constitucionalidade, tenciona 

validar um espaço de aceitação2 e aplicação de um instituto jurídico, cujo alcance se afeiçoa 

às lides intersubjetivas e interfere com maior precisão e menos traumas nas relações jurídicas 

construídas na base de uma norma inconstitucional. 

 O problema é que o artigo 27 da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999,3 ao prever 

o emprego da modulação dos efeitos temporais das decisões de controle de 

constitucionalidade, expressamente, restringe-o ao âmbito do processo e julgamento da ação 

direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o 

Supremo Tribunal Federal, ou seja, à seara do controle concentrado de constitucionalidade em 

abstrato, mediante a observância de razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse 

social. 

 Ocorre que o sentido limitador que se extrai da expressão literal do respectivo texto 

legal, não resiste ao enfrentamento com as demandas do mundo real em matéria de controle 

de constitucionalidade. A base teórica que informa o dito dispositivo, a qual se refere 

textualmente apenas ao controle concentrado, revela uma concepção conjectural e provisória. 

 Daí, a necessidade de validar-se um espaço de aceitação e aplicação do instituto 

modulatório – ou, ao menos, de discussão -, proposto neste estudo, uma vez que as vias 

interpretativas volitivas e racionais dos que se ocupam com o direito, são instadas por 

                                                 
1 BRASIL. Lei nº 9868 de 10 de novembro de 1999. Disponível em: <http://www. 
planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lei9868.htm>. Acesso em: 18 nov. 2006.  
2 A validação de um espaço de aceitação para a idéia defendida no trabalho, irmana-se à perspectiva de 
Maturana, ao tratar dos domínios ontológicos, que convida a atitude cognitiva a percorrer domínios que possam 
transformar ou ampliar o alcance do objeto estudado, ver também Maturana (2001, p. 44). 
3 BRASIL, op. cit. 
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elementos abstratos (justiça e paz social, por exemplo) e concretos (segurança jurídica, por 

exemplo), presentes no domínio do exercício hermenêutico. 

 A abordagem concede relevo especial ao critério de validade temporal da norma, 

enquanto problema atinente ao controle difuso de constitucionalidade no Brasil, sua 

sistemática e procedimentalização, bem como à repercussão da declaração de 

inconstitucionalidade sobre a vida das pessoas. Definitivamente, este trabalho não está 

confinado a problemas de ordem teórica, pois sugere soluções práticas para o Direito, 

particularmente situadas no campo do processo de controle de constitucionalidade. 

 As opiniões em torno do tema alcançam aspectos primeiros, condizentes com a 

jurisdição constitucional. Natureza, conceito e função da jurisdição constitucional são 

trabalhados em linhas propedêuticas. A análise sobre o instituto da jurisdição constitucional, 

presentemente, ainda compreende incursões relativas ao direito à inafastabilidade do controle 

judicial e aos modelos ou critérios de controle de constitucionalidade. 

 Em seguida, faz-se uma necessária abordagem ao controle de constitucionalidade 

difuso, contemplando os seus efeitos e a efetividade dos direitos fundamentais por essa via de 

fiscalização constitucional, considerando características de um Estado Democrático e Social 

de Direito. 

 Os presentes estudos lidam com a modulação dos efeitos temporais na declaração de 

inconstitucionalidade e, nesse passo, o dogma da nulidade da norma inconstitucional é tema 

obrigatório no cabedal de matérias que orbitam em torno do instituto modulatório em questão. 

É que, embora a Constituição da República não atribua eficácia ex tunc às decisões que 

declarem a inconstitucionalidade de norma contrária aos seus preceitos, a tradição do Direito 

no Brasil enxerga caráter declaratório e retroativo em tais decisões, com status de princípio 

constitucional implícito, orientado pela doutrina norte-americana da judicial review. Trabalha-

se com a inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade 

 Na esteira da lógica, será desenvolvido um estudo preliminar do art. 27 da Lei nº 

9.868/994 e do alcance do seu texto, já considerando a perspectiva aberta pelo presente 

trabalho: modulação dos efeitos temporais no controle difuso. 

 Na seqüência, faz-se a delimitação do âmbito conceitual e de aplicação do princípio da 

segurança jurídica e do excepcional interesse social, requisitados para a modulação dos efeitos 

temporais das decisões declaratórias de inconstitucionalidade, importando, como corolário de 

tal asserção, abordar a mitigação do princípio da nulidade. 

                                                 
4 BRASIL, 1999a 
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 Dessa feita, não se pode descuidar do manejo jurisprudencial dos ditos princípios, 

tanto no controle concentrado, como no difuso. O entendimento dos tribunais sobre o que 

implica a observância de tais elementos de ordem constitucional será objeto de citação nestes 

estudos, possibilitando explicitar as inter-relações entre as abordagens teórica e empírica da 

matéria. 

 Nesse diapasão, será compulsada, especificamente, a constitucionalidade do art. 27 da 

Lei nº 9.868/99,5 esquadrinhando-se argumentos sobre a matéria. 

 O presente estudo contempla aspectos outros, muito caros à ordem constitucional, 

como o respeito aos princípios da segurança jurídica e do interesse social, além de problemas 

afetos aos modelos de controle de constitucionalidade e sua procedimentalização no Brasil. 

 A contextualização do que será dissertado impõe identificar os fenômenos que 

demonstram a aproximação entre os modelos de controle de constitucionalidade europeu-

kelseniano e o norte-americano. Tal análise, compreende a observação de pontos de 

intersecção entre os dois referidos modelos de controle de constitucionalidade, inclusive em 

sistemas de outros países. Nesta parte, ainda cabe discorrer sobre a experiência do sistema 

misto de controle de constitucionalidade no Brasil e sobre o uso de instrumentos como a 

pertinência temática, o amicus curiae e a designação de perícia no âmbito do controle 

concentrado brasileiro, como tendência de aproximação entre os modelos aqui 

experimentados. 

 O percurso realizado, até então, fornece as condições para uma análise fundamentada 

da possibilidade da modulação dos efeitos temporais, na declaração de inconstitucionalidade 

em via difusa. Na esteira de tais considerações, cumpre abordar o art. 27 da Lei 9.868/99,6 em 

face do controle difuso; a possibilidade de adoção do art. 27 da Lei nº 9.868/99,7 também nos 

Tribunais inferiores, inclusive quanto ao quorum qualificado exigido para a modulação 

prevista no dito comando; a adequação constitucional da multicitada modulação dos efeitos 

temporais, em sede de juízo singular, e a pertinência da declaração modulatória ex officio por 

juiz ou tribunal. 

 O tema da declaração de inconstitucionalidade traz consigo questões pontuais, como a 

atuação do Senado Federal prevista no art. 52, X, da Constituição Federal,8 cujo 

procedimento, no desenvolvimento do presente estudo, é verificado no âmbito do controle 

                                                 
5 BRASIL, 1999a 
6 BRASIL, loc. cit. 
7 BRASIL, loc. cit. 
8 BRASIL. Constituição (1988). Disponível em: <http://www.planalto. gov.br /ccivil_03 /Constituicao /principal. 
htm>. Acesso em: 18 nov. 2006. 
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incidental. Considerando a possibilidade de modulação dos efeitos temporais da decisão que 

declara inconstitucional uma norma, são identificadas as conseqüências jurídicas de uma 

eventual divergência entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal, quanto ao marco inicial 

da cessação dos efeitos da norma declarada inconstitucional. 

 No desenvolvimento do tema, também verifica-se se a modulação dos efeitos 

temporais no controle difuso operada pelo Supremo Tribunal Federal vincula ou não a 

modulação dos efeitos em outros casos de declaração incidental de inconstitucionalidade 

pelos demais juízes. 

 Por fim, insta verificar as conseqüências da modulação prospectiva dos efeitos no 

controle incidental à luz do direito à prestação jurisdicional veiculado pelo princípio da 

inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).9 Investigam-se 

os resultados práticos e processuais de uma demanda que objetive discutir direito assentado 

em norma declarada inconstitucional, cujos efeitos da inconstitucionalidade ainda não sejam 

observados. 

 O estudo da modulação dos efeitos temporais nas decisões de controle difuso de 

constitucionalidade é da maior relevância para a Ciência do Direito, em razão da interferência 

causada por essa possibilidade nos âmbitos de validade material, pessoal e, sobretudo, 

temporal das normas integrantes do ordenamento jurídico pátrio em face da Constituição da 

República. 

 Os problemas suscitados a partir da possibilidade de modulação dos efeitos da decisão 

de inconstitucionalidade no tempo dizem respeito à preservação da unidade do sistema 

jurídico brasileiro, cuja premissa maior atende à otimização dos valores tutelados pela 

Constituição. Nessa perspectiva, tem-se afetada positiva ou negativamente, a supremacia das 

normas e preceitos constitucionais todas as vezes em que se admite a convivência provisória 

entre a Constituição e uma norma que a contrarie. 

 Tal faculdade legal é conferida ao Supremo Tribunal Federal no domínio do controle 

objetivo de constitucionalidade de normas (art. 27 da Lei nº 9.868/99).10 Mas, uma vez 

estendida ao controle difuso, onde os interesses tutelados são de natureza subjetiva e a questão 

constitucional pode ser julgada por qualquer juiz ou Tribunal, a possibilidade de modulação 

dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade pode implicar em maiores 

segurança jurídica e estabilidade social. 

                                                 
9 BRASIL, 1988. 
10 BRASIL, 1999a 
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 O tema é de ampla repercussão e cogita implicar nas esferas sociais, econômicas e 

políticas, envolvendo um grande número de pessoas, a depender do objeto de cada ação. Em 

relação à modulação dos efeitos pretéritos de uma decisão com pronúncia de nulidade, insta 

assinalar a afetação nas relações jurídicas estabelecidas com base na norma julgada 

inconstitucional. Quanto à declaração de inconstitucionalidade com efeitos prospectivos, tem-

se potencial problema na seara da efetividade da prestação jurisdicional (art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal).11

 Do ponto de vista sistemático, os problemas decorrentes do objeto pesquisado são 

igualmente relevantes, porque contemplam abordagem hermenêutica no plano da sintaxe 

normativa, presidida por critérios de ordem constitucional. Há uma abordagem que imbrica a 

existência, a validade e a eficácia, numa perspectiva que enxerga na aplicação do art. 27 da 

Lei 9.868/99,12 também no controle difuso, uma ampliação do exercício da jurisdição 

constitucional. 

 Os critérios de validação13 da pesquisa desenvolvida consideraram fontes doutrinárias 

autorizadas e respeitáveis entendimentos veiculados no âmbito judicial, denotando o alcance e 

a utilidade deste trabalho que tem fundamentos consolidados e não encerra uma exposição 

deslocada da realidade.14

 Assim, servindo-se de processos dedutivos ante a produção legislativa, doutrinária e 

jurisprudencial, tenciona esta pesquisa refletir sobre a modulação dos efeitos temporais nas 

decisões de controle incidental de constitucionalidade, enquanto instrumento de pacificação 

social e afirmação da democarcia, bem assim abordar problemas atinentes a essa assertiva, a 

fim de contribuir para o avanço dos estudos de Direito Constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
11 BRASIL, 1988. 
12 BRASIL, 1999a 
13 ADEODATO, João Maurício. Bases para uma metodologia da pesquisa em direito. Anuário dos Cursos de 
Pós-Graduação em Direito, Recife, n. 8, p. 207, 1997. 
14 MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. Manual de metodologia da pesquisa no direito. 
São Paulo: Saraiva, 2004. p. 67. 
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2  ASPECTOS DE JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

 

2.1 Natureza, conceito e função da jurisdição constitucional

 

 

 A jurisdição constitucional é elemento indispensável à consecução de um Estado 

Democrático e Social de Direito, servindo à defesa e promoção de direitos 

constitucionalmente garantidos. O protagonismo da jurisdição constitucional nos tempos 

atuais denota a superação da concepção clássica da teoria da separação dos poderes, sendo 

certo que a sua incursão em áreas de competência antigamente reservadas a outros poderes, 

sinaliza conquistas democráticas e sociais sistematizadas pelo Direito. 

 A natureza da jurisdição constitucional é jurídica, eis que provém das próprias normas 

constitucionais. Apesar de as suas decisões sofrerem injunções políticas e repercutirem nesse 

ambiente, bem como, de o dito instituto se originar de um poder político, o Poder 

Constituinte, toda a sua lógica tem assento jurídico, sem renunciar, todavia, a um caráter 

dialógico. A Constituição dá feição jurídica superior às opções e decisões políticas mais 

importantes de uma sociedade em determinados espaço e época, sobretudo as que consolidam 

uma jurisdição constitucional efetiva, cuja vida e expressão deve ser definida por fatores 

jurídicos previstos na Lei Maior. 

 O rol das atividades compreendidas pela jurisdição constitucional vai do controle de 

constitucionalidade, com a tutela dos direitos fundamentais, à garantia e à fiscalização dos 

processos de participação democrática; da definição do sistema federativo ao funcionamento 

do Poder Judiciário. 

 O presente trabalho se volta para as atribuições da jurisdição constitucional, dizentes 

com o controle de constitucionalidade de leis ou atos normativos e, nesse diapasão, conceitua-

se tal instituto como uma dimensão do Estado onde são instrumentalizados e tutelados 

interesses em face dos mandamentos constitucionais. Em meio à complexidade e exigências 

da sociedade atual, que se quer democrática e justa, a jurisdição constitucional lida com 

princípios, argumentos e interpretações que aproximam ordenamento jurídico e realidade 

social. As decisões em sede de controle de constitucionalidade têm se legitimado, inclusive, 

por suplantar lacunas jurídicas e temperar verdadeiros dogmas em prol da efetividade da 

Constituição. 
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 Assim, a jurisdição constitucional preconiza uma função desempenhada pelo Estado, 

de realizar os valores presentes na Constituição, velando pela efetivação da ordem jurídica 

nela fundada no mister de pacificar as relações sociais e oferecer condições dignas de vida e 

de desenvolvimento ao homem e à comunidade que a legitima. A jurisdição constitucional 

está investida no propósito de defender e promover a Constituição, assegurando eficácia aos 

seus comandos, sobretudo aos que significam direitos fundamentais. Zela pelo respeito e 

observância da Carta Magna, com a ventura de aprofundar e consolidar uma cultura 

constitucional. 

 Assinale-se que a função da jurisdição constitucional não encerra uma função em si 

mesma, por seu caráter eminentemente subsidiário, uma vez que objetiva garantir a 

concretização do que dispõem as normas constitucionais. Essa perspectiva concretizadora da 

Constituição corresponde à função imediata da jurisdição constitucional, cuja função mediata 

é assegurar a supralegalidade da Carta Magna. 

 É de se ver que a Lei Maior concede autorização e limites para o exercício da 

jurisdição constitucional, a qual, nesse parâmetro, funciona no intuito de realizar atividades 

não só relacionadas ao controle de constitucionalidade, mas também à garantia e fiscalização 

dos processos de participação democrática, ao delineamento do sistema federativo e ao 

funcionamento do Poder Judiciário com fundamentos nitidamente democráticos. 

 

 

2.2 Jurisdição constitucional e justiça constitucional

 

 

 A acessibilidade aos mecanismos de defesa e afirmação de direitos e interesses 

subjetivos, bem como no plano objetivo do controle de constitucionalidade, é destinada a 

todos, indistintamente, mediante a adequada instrumentalização de processo, constituindo a 

efetivação da inafastabilidade do controle jurisdicional. 

 Sobre o tema, Mauro Cappelletti assinala que 

 
Uma das primeiras e mais elementares noções, pelas quais costumamos iniciar o 
ensino do direito processual, é a relativa a seu caráter instrumental: a 
´instrumentalidade` do processo em geral, e do processo civil em espécie. O direito 
processual não é, realmente, um fim em si mesmo, porém instrumento volvido ao 
objetivo da tutela do direito substancial, público e privado; está, por assim dizer, 
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´ao serviço` do direito substancial, do qual tende a garantir a efetividade, ou 
melhor, a observância e, para o caso de inobservância, a reintegração,15

 

e, prossegue dizendo que 

 
Tanto mais um sistema processual será perfeito e eficaz, quanto mais for capaz de 
adaptar-se sem incoerências, sem discrepâncias, àquela natureza e àquela 
finalidade. 
É realmente esta a primeira ´porta` e, direi mesmo, a grande porta, através da qual 
as ideologias penetram no processo. Refiro-me evidentemente às ideologias que 
fundamentam o direito substancial, público e privado, e seus institutos,16

 

o que inclui a jurisdição constitucional, que compreende o controle judiciário da 

constitucionalidade das leis e dos atos da administração, bem como a denominada jurisdição 

constitucional das liberdades, mediante o uso dos remédios constitucionais processuais 

adequados, para afirmação e defesa dos valores democráticos insertos na Constituição, seja na 

forma difusa ou concentrada. 

 Por jurisdição constitucional, entende-se o espaço de atuação estatal destinado à 

efetivação da ordem jurídica fundada na Constituição. É a jurisdição constitucional brasileira 

informada pelo princípio da soberania que investe o Estado na prerrogativa de concretizar o 

direito emanado da Lei Maior, com vistas à pacificação das relações sociais e ao oferecimento 

das condições de desenvolvimento da sociedade a qual a Constituição se dirige. 

 Com efeito, a jurisdição constitucional é palco para instrumentalizar-se a defesa da 

Constituição: o ambiente no qual as normas e preceitos constitucionalmente previstos se 

tornam eficazes e os direitos fundamentais ameaçados ou lesionados são protegidos através da 

judicatura. 

 No desempenho da função jurisdicional reservada ao Estado, tem-se que a ele cabe 

“densificar o princípio da soberania”,17 a partir da apreciação objetiva da constitucionalidade 

ou da solução dos conflitos de interesses subjetivos instalados no plano de aplicação da norma 

constitucional. Daí, decorre a “concretização” das normas contidas na Constituição, corolário 

da soberania, princípio fundamental para a constituição de um Estado Democrático de Direito, 

conforme previsto no art. 1, I, do texto constitucional.18

                                                 
15 CAPPELLETTI, Mauro. A ideologia do processo civil. Revista da AJURIS, Porto Alegre, v. 8, n. 23, p. 16-
33, nov. 1981. 
16 Ibid., p. 17. 
17 AGRA, Walber de Moura. Jurisdição constitucional: diretrizes para o incremento de sua legitimidade. 2003. 
474 f. Tese (Doutorado em Direito)- Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife, 2003. f. 15. 
18 BRASIL, 1988. 
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 A soberania encerra a autoridade suprema do Estado, que é legitimado no poder-dever 

de dizer o direito, de garantir a efetividade do ordenamento jurídico. No caso, interessa a 

defesa e promoção da ordem constitucional, cujos valores se caracterizam por denotar as 

idéias, sentimentos e valores de uma sociedade, em determinado momento histórico, a serem 

tutelados pelo Estado em manifesto exercício de sua soberania, através de provisões 

jurisdicionais. 

 Sobre Justiça Constitucional, a doutrina de J. J. Canotilho afirma que “os tribunais 

ordinários com competência para julgar a inconstitucionalidade de actos normativos 

aplicáveis aos fatos submetidos a julgamento serão tribunais constitucionais”,19 contemplando 

o modelo difuso, de inspiração norte-americana. 

 Já na conceituação de Louis Favoreu, os tribunais constitucionais deveriam conhecer 

exclusivamente a matéria constitucional, situando-se fora do aparato jurisdicional ordinário e 

independentemente dos poderes públicos,20 em apologia ao modelo europeu, para a 

conceituação de justiça constitucional. 

 Com uma visão própria acerca da diferença entre jurisdição constitucional e justiça 

constitucional, José Alfredo de Oliveira Baracho assinala que “a Justiça Constitucional não 

consagra que o procedimento de controle seja feito apenas pela Corte Suprema, ela 

compreende o conjunto do poder judiciário”.21 Afirma, ainda, lastreado em Fix Zamudio, que 

 
Justiça Constitucional deveria ser aplicada quando os órgãos jurisdicionais comuns 
dedicam-se a resolver problemas constitucionais e jurisdição constitucional, quando 
existem órgãos qualificados e especiais para esses fins, isto é, quando são 
consagrados tribunais constitucionais, que se dedicam de maneira específica para 
esta temática.22

 

  Apesar de reconhecer significados diferentes nas duas expressões, o último 

citado autor deixa claro que esse entendimento tem perdido força, ao argumento de que a 

habilitação para decidir matéria constitucional não é restrita a um tribunal constitucional 

independente dos Poderes do Estado. 

                                                 
19 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Externalização ou internalização da ´justiça´ constitucional: introversão 
ou extroversão da legitimidade processual constitucional. In: ENCONTRO NACIONAL DE DIREITO 
CONSTITUCIONAL, 3., 1994, São Paulo. Anais... São Paulo: [s.n.], 1994. p. 6. Digitado. 
20  FAVOREU, Louis. As cortes constitucionais. São Paulo: Landy, 2004. p. 76.  
21 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. As especificidades e os desafios democráticos do processo 
constitucional. In: CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza; SAMPAIO, José Adercio Leite (Coord.). Hermenêutica e 
jurisdição constitucional: estudos em homenagem ao Prof. José Alfredo de Oliveira Baracho. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2001. p. 100. 
22 Ibid., p. 150-151. 
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 A competência para conhecer, processar e julgar matéria constitucional toca a órgãos 

judiciários, cortes especializadas integrantes do Poder Judiciário ou a Tribunais 

Constitucionais situados fora deste, conforme o modelo de fiscalização constitucional adotado 

no país. De toda sorte, e independentemente de quem tiver a atribuição para tanto, dir-se-á 

algo à luz do direito e em face da Constituição. Exerce-se jurisdição constitucional, faz-se 

justiça constitucional. 

 Etimologicamente, o sentido jurídico específico de jurisdição exprime o alcance do 

poder de julgar de um juiz, limitado pela competência; sendo que, em sentido lato, significa 

todo poder e autoridade conferidos a alguém para conhecer e julgar questões de interesse 

público. Nessa perspectiva, a justiça exprime o que se faz consoante o Direito, mas, em 

acepção restrita, designa organização judiciária: justiça civil, justiça penal, justiça 

constitucional, etc. 

 Embora perceba que a justiça constitucional resulte da jurisdição constitucional, para 

efeito do presente trabalho, toma-se jurisdição e justiça constitucional como expressões 

funcionalmente sinônimas, contextualizadas no mister de decidir situações abstratas e 

concretas, conforme a Constituição, presentes as atribuições conferidas ao órgão julgador do 

respectivo sistema de controle de constitucionalidade. 

 

 

2.3 O direito à inafastabilidade do controle jurisdicional

 

 

2.3.1 A Constituição e a inafastabilidade do controle judicial 

 

 

 A inafastabilidade do controle jurisdicional constitui princípio de ordem 

constitucional, encerrando indispensável garantia para assegurar a concreção de direitos na 

ordem jurídica. Efetivamente, a inafastabilidade do controle jurisdicional, também chamada 

de proteção judiciária, garante a apreciação de ameaça ou lesão a direito por um dos Poderes 

constituídos que integram a estrutura da União, o Judiciário. 

 O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional está esculpido no inciso 

XXXV do art. 5º da Constituição da Federal23, a dizer textualmente que “a lei não excluirá da 

                                                 
23 BRASIL, 1988. 
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apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Com efeito, assenta-se no princípio 

da separação dos poderes, pois não se admite que atos legislativos ou executivos privem o 

Poder Judiciário de apreciar lesão ou ameaça a direito. Ao Poder Judiciário foi conferido o 

monopólio da jurisdição. 

 Vê-se que a Constituição concede o acesso à justiça tanto àqueles que sofrem lesão no 

seu patrimônio jurídico, como àqueles que tenham o seu direito simplesmente ameaçado; e, 

nesse último caso, conferindo supremacia constitucional a uma possibilidade que já se fazia 

presente na legislação processual e que contemplava algumas situações específicas, como 

servem de exemplo os arts. 5º e 459 do Código de Processo Civil.24

 O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional é tido pela doutrina como a 

“garantia das garantias constitucionais”,25 pois consagra o direito público subjetivo de invocar 

a atividade jurisdicional não limitado à prerrogativa de apenas acionar o aparato judicial. 

Tem-se o direito de exigir e obter a tutela jurisdicional independentemente da posição 

ocupada no processo. 

 Nesse diapasão, à garantia do controle judiciário estão irmanadas outras garantias 

processuais, como a do juiz natural, da independência e imparcialidade do juiz, do direito de 

ação, do contraditório e da produção de ampla defesa, do devido processo legal, de 

fundamentação das decisões, que traduzem o caráter democrático orientador da atividade 

jurisdicional. 

 No cabedal de garantias processuais que orbitam em torno do princípio da 

inafastabilidade do controle jurisdicional, é de se destacar o direito ao devido processo legal 

(art. 5º, LIV, da Constituição Federal),26 importado da tradição anglo-saxã para o nosso 

ordenamento jurídico. O direito ao devido processo legal impõe a observância das formas 

instrumentais adequadas, aptas ou, ao menos, tendentes a conduzir o processo a um resultado 

justo e que assegurem às partes o exercício de suas faculdades e poderes processuais. 

Modernamente, não deflagra apenas o direito a um procedimento adequado, sob o pálio do 

contraditório ou de outras garantias adjetivas, pois é incontroverso que o processo “há de ser 

aderente à realidade social e consentâneo com a relação de direito material controvertida”.27

                                                 
24 BRASIL. Código de processo civil (1973). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br /ccivil_03 /LEIS / 
L5869.htm>. Acesso em: 22 set. 2006. 
25 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 410. 
26 BRASIL, 1988. 
27 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Candido R. Teoria geral 
do processo. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 83. 
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 No mesmo passo, cumpre realçar o constitucional direito ao contraditório e à produção 

de ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).28 O direito ao contraditório é inerente 

ao processo e materializado na colocação equidistante das partes contendoras em relação ao 

juiz. É assegurado às partes agir no processo, segundo o interesse que as move. A combinação 

das respectivas alegações, autorizada em medidas iguais, servirá à justiça na eliminação do 

conflito que as envolve. O direito à ampla defesa corresponde a atributo imediato da 

personalidade e se digna em garantir às partes a participação em todas as fases do processo, 

bem como o uso de todos os meios de prova disponíveis29 com vistas à elucidação da lide. 

 Não é o caso de se fazer mais digressões sobre outras garantias processuais que se 

irmanam ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, bastando, para o momento, 

o destaque feito aos pré-falados direitos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla 

defesa, na esteira do que se vê estruturado nos manuais que se pronunciam sobre o tema. No 

particular, importa assinalar que o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e 

tudo que o informa ou compõe revela o alcance democrático do seu dispositivo. 

 Atualmente, não há como se fazer um estudo das normas jurídicas, sem que se leve em 

linha de consideração o contexto político, cultural e econômico em que elas estão inseridas. 

No caso do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, o que inspira a sua 

inserção no rol dos direitos fundamentais do cidadão e previstos na Constituição brasileira? 

 A garantia de acesso à Justiça revela o status conferido ao Poder Judiciário nos ares 

democráticos que se buscava respirar com a Constituição da República de 1988, até mesmo 

em face da desconfiança que pairava sobre a eficiência do Poder Legislativo e a tradição da 

estabilidade do Poder Executivo. O constituinte de 1988, após a experiência totalitária vivida 

no Brasil, procurou dar todas as garantias democráticas ao povo ao qual se dirigiria e se dirige 

o texto constitucional. Justifica-se, pois, nesse contexto, a outorga da supremacia 

constitucional ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional e a sua inserção no 

rol dos direitos fundamentais, em reconhecimento à sua densidade e por constituir inalienável 

direito do homem.30

                                                 
28 BRASIL, op. cit.  
29 Há um debate amplo sobre a admissibilidade e eficácia processual de provas obtidas ilicitamente. O presente 
trabalho não vai aprofundar o tema, em vista de o direito à ampla defesa não constituir o núcleo da investigação 
ora empreendida, o que não impede, entretanto, sem maiores digressões, dizer que não seria recomendável 
oferecer uma resposta contundente sobre a matéria do tipo contra ou a favor simplesmente. É que, se for 
apresentada uma situação tal, em que a desconsideração de uma prova obtida ilicitamente conduza o processo à 
prolatação de uma decisão injusta, essa prova deverá ser levada em conta na formação do entendimento 
judicante? Eis o aspecto interessante de tal debate. 
30 SANTOS, Gustavo Ferreira. O princípio da proporcionalidade na jurisprudência do supremo tribunal 
federal: limites e possibilidades. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004. p. 57. 
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 Nesse passo, é pertinente a observação doutrinária acerca dos elementos que 

delimitam o conteúdo ideológico de uma Constituição: a consagração dos Direitos e Garantias 

Individuais e da já aludida Teoria da Divisão dos Poderes.31 Embora tais elementos tenham 

emergido com o surgimento do pensamento liberal, ainda se constata as suas incisivas 

presenças, ao lado das de outros, na formatação dos modelos atuais de Constituição. 

 O direito ao controle jurisdicional constitui um direito fundamental, encerrando um 

direito humano racionalmente consagrado e garantido pelos ordenamentos jurídicos positivos 

do mundo ocidental contemporâneo. Como direito fundamental, o acesso à justiça encerra um 

direito humano anterior ao próprio direito positivo e à idéia de Estado. Deflui de uma idéia 

própria do jusnaturalismo moderno, de que existem direitos naturais anteriores à comunidade 

política ou juridicamente organizada, aceita, atualmente, sem as tradicionais aderências 

jusnaturalistas, na medida em que se recorre a uma concepção da Justiça entendida como 

segmento da moral ou da ética, que se expressa através de direitos morais individuais 

anteriores a qualquer estabelecimento ou incorporação ao direito positivo.32

 Na história do direito ocidental, após a Segunda Guerra Mundial, produziu-se nos 

países que experimentaram regimes políticos totalitários, um fenômeno de 

constitucionalização dos direitos fundamentais da pessoa humana, entre os quais os referentes 

a garantias processuais. O direito à inafastabilidade do controle jurisdicional é uma garantia 

processual. 

 O princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional exsurge como primeira 

garantia processual a ser visualizada no complexo de direitos e garantias processuais, na 

medida em que, primeiramente, deve ser assegurado o acesso ao órgão judiciário, para, em 

seqüência, nesse âmbito, ser observada a concreção do direito ao contraditório e à ampla 

defesa, por exemplo, entre outros direitos e garantias que revelam o conjunto de idéias e 

valores presentes na sociedade brasileira, no que pertine à proteção e promoção da pauta 

deflagrada pela Constituição. 

 

 

2.3.2 A instrumentalidade e o acesso à justiça 

 

                                                 
31 DANTAS, Ivo, Conteúdo político do liberalismo. Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo Horizonte, n. 
46, p. 23-44, jan. 1978. 
32 LAPORTA, Francisco J. El âmbito de la constitución. Doxa: cuadernos de filosofía del derecho, Alicante, n. 
24,2001.Disponívelem:<http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01372719768028837422802/doxa2
4/doxa24_18.pdf>. Acesso em: 10 set. 2005. 
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 O acesso à justiça é instrumentalizado através do processo. Tradicionalmente, o 

processo significa, em sentido amplo, o conjunto de regras e princípios jurídicos instituído 

com vistas à administração da justiça. É um instrumento a serviço da paz social e do bem 

comum. Em sentido estrito, o conjunto de atos a serem praticados ordenadamente, no intuito 

da investigação e solução da pretensão submetida à justiça. É o que interliga o sistema 

processual à ordem jurídica material e à realidade da vida das pessoas e do papel do Estado.33

 O processo se propõe à tutela dos direitos. Assim, não pode o direito sucumbir ao 

processo, como adverte Couture, ao dizer da gravidade que caracteriza o fato de, repetidas 

vezes, o direito sucumbir em face do processo. Ensina o citado doutrinador que 

 
Esto acontece, com frecuencia, por la desnaturalización práctica de los mismos 
principios que constituyen, en su intención, uma garantia de justicia; pero em otras 
oportunidades es la própria ley procesal la que, por imperfección, priva de la 
función tutelar. 
Es menester, entonces, uma ley tutelar de las leyes de tutela, uma seguridad de que 
el proceso no aplaste al derecho, tal como se realiza por aplicación del principio de 
la supremacia de la Constitución sobre la ley procesal. 
La tutela de proceso se realiza por império de las previsiones constitucionales.34

 

 Em vista da supremacia que ostenta o constitucional princípio da inafastabilidade da 

prestação jurisdicional no direito brasileiro, o dispositivo materializado no inciso XXXV do 

art. 5º da Constituição Federal35 serve de fundamento racional, político e jurídico aos 

mecanismos institucionais de proteção aos direitos do cidadão36 e desempenha uma função 

programática, necessária à afirmação de princípios democráticos caríssimos à atual ordem 

jurídica, na medida em que integra o rol dos direitos e garantias fundamentais, inclusive 

constituindo limite material ao exercício do Poder de Reforma ante a Carta Magna de 1988, 

nos termos do seu art. 60, § 4º, IV.37

 A partir do que verticaliza o princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, a 

efetividade do seu alcance - e conseqüente percepção social e realização - dependerá do que 

lhe sucede em termos de estrutura judicial e assistência judiciária e, igualmente, da disposição 

de normas processuais com ele sintonizadas. 

 Presente a consagração dos Direitos e Garantias Individuais e a adoção da Teoria da 

Divisão dos Poderes, não se pode esquecer que o acesso à prestação jurisdicional também 
                                                 
33 CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 1997. p. 41-42. 
34 COUTURE, Eduardo. Fundamentos del derecho procesal civil. 3. ed. Buenos Aires: Depalma, 1993. p. 148. 
35 BRASIL, 1988. 
36 LAPORTA, 2001. 
37 BRASIL, op. cit. 
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deve contemplar mecanismos eficientes de controle de constitucionalidade como 

conseqüência, na definição da ideologia que carrega a ordem constitucional. O foco do 

presente capítulo é o que declina o inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal,38 a edição 

de normas que impliquem qualquer obstrução de acesso à justiça deve ser submetida ao 

controle de constitucionalidade, numa perspectiva estritamente processual; da mesma forma 

que, numa acepção mais ampla, qualquer matéria que contrarie a norma constitucional está 

sujeita à declaração de inconstitucionalidade. 

 A previsão de controle de constitucionalidade no ordenamento jurídico é corolário do 

acesso à justiça e reflete a importância conferida pela sociedade à estabilidade e preservação 

dos preceitos entricheirados na Constituição, presente a distinção do momento constituinte, 

seus mecanismos de representação popular e, principalmente, a natureza dos direitos nela 

vertidos (ou entricheirados, como dito). 

 Com efeito, se uma comunidade aceita uma Teoria da Justiça, cujos princípios 

consagrem determinados direitos básicos ou fundamentais, como é o de acesso à Justiça, tem-

se conseqüências inarredáveis no desenho das respectivas instituições políticas:  

 a) esses direitos básicos ou fundamentais gozarão de primazia ante a atividade 

legislativa;  

 b) os órgãos jurisdicionais protegerão tais direitos básicos, mediante processos de 

controle de constitucionalidade.39

 E se é aceita uma concepção de justiça entendida como segmento da moral ou da ética, 

que se expressa através de direitos individuais morais, consagrados na comunidade a quem se 

dirige ou é destinado o processo, justifica-se a inclusão de normas dizentes com garantias 

processuais - como é o caso do direito à prestação jurisdicional -, no elenco dos direitos 

fundamentais constitucionalmente protegidos. 

 Enfim, o princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional sintetiza o direito 

individual a uma justa tutela de interesses e à criação de uma reserva protetiva de direitos, 

cujo mister de realização é conferido ao Poder Judiciário, inclusive contra violações 

promovidas pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Executivo. 

 As prerrogativas que tocam os indivíduos, no sentido deles poderem se opor ou 

contestar providências ou ações do Estado, caracterizam uma relação dialética. Se o Estado 

                                                 
38 BRASIL, loc. cit. 
39 MORESO, José Juan. Derechos y justicia procesal imperfecta. Discusiones, Alicante, n. 1, 2000.  Disponível 
em: < http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12925071916700495109213/index.htm>. Acesso em: 
22 out. 2005. 
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tem o direito de desapropriar, executar créditos, criar tributos, enfim, de impor condutas ou 

comportamentos, o indivíduo tem assegurado o direito de contestar tais atos oriundos do 

Poder Público, desde o momento em que sinta ameaçado o seu direito ou os perceba afetado 

de forma ilegal ou em face de inconstitucionalidade. 

 Ainda que essa relação dialética encontre premissa no fato de o direito à 

inafastabilidade da prestação jurisdicional estar positivado no ordenamento jurídico e, 

portanto, decorrer da expressão de um dos poderes estatais, é fora de dúvidas que o status 

constitucional que lhe foi conferido é justificado por um imanente caráter democrático, 

anterior à própria Constituição. O direito à inafastabilidade da prestação jurisdicional não 

encerra uma garantia qualquer, mas constitui legítimo direito fundamental, previsto numa 

Constituição que se fundamenta na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição 

Federal)40 e garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem 

das pessoas a quem se dirige (art. 5º, X, da Constituição Federal).41 A Constituição, nessa 

disposição, sinaliza para a necessidade de criar-se uma estrutura adequada e capaz de garantir 

a proteção e a promoção de direitos não patrimoniais, ainda que o princípio do acesso à 

justiça, igualmente, acolha demandas baseadas em ameaça ou violação a direitos patrimoniais. 

 O destaque conferido à proteção judiciária dos direitos não patrimoniais é devido ao 

fato de o multicitado princípio previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal,42 

preconizar o direito fundamental a uma tutela jurisdicional efetivamente capaz de impedir a 

violação ao direito não patrimonial, em face do fundamento constitucional da dignidade da 

pessoa humana. Assim, o indivíduo dispõe de um instrumento como a ação inibitória, entre 

outros, para garantir – e não apenas proclamar - a inviolabilidade dos seus direitos de 

personalidade. Com efeito, seria em vão para o sistema constitucional apenas manifestar a 

vontade de preservação dos direitos de natureza não patrimonial (art. 5º, X, da Constituição 

Federal),43 se não houvesse um vetor de igual hierarquia normativa que a garantisse, como 

garante o que declina a proteção judiciária (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).44

 Apenas pra reforçar o que verticaliza o constitucional princípio fundamental da 

dignidade da pessoa humana, se era possível a proteção da propriedade através de 

procedimentos especiais de tutela preventiva, não haveria porque a Carta Magna negar tal 

                                                 
40 BRASIL, 1988. 
41 BRASIL, loc. cit. 
42 BRASIL, loc. cit. 
43 BRASIL, loc. cit. 
44 BRASIL, loc. cit. 
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faculdade ao indivíduo, sujeito de direitos, no pertinente aos direitos da personalidade45. A 

esse respeito, Ivo Dantas diz que todo o sistema constitucional e infraconstitucional deverá 

girar em torno do que alcança o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.46

 Os instrumentos processuais disponibilizados devem servir como meio e fim operantes 

da garantia constitucional concernente à inviolabilidade do direito à vida, à segurança, à 

igualdade, à propriedade, ou seja, dos direitos de natureza pessoal e patrimonial, eis que os 

respectivos valores, concebidos por uma sociedade pluralista, que se pretende fraterna e livre 

de preconceitos, integram uma pauta que objetiva a paz social idealizada, ao menos, por uma 

geração. É o processo, pois, elemento indispensável à concretização das idéias e dos valores 

predominantes em uma sociedade que os consolida em sua Lei Maior. 

 Por outro lado, vale a advertência de Michelangelo Bovero, em análise paralela ao 

pensamento de Luigi Ferrajoli, a dizer que a defesa e promoção da ordem constitucional nem 

sempre implica na defesa e promoção da democracia, ou encerra uma decisão democrática. 

Embora o respeito devotado por uma sociedade aos direitos fundamentais, ao instituir 

procedimentos para a tutela destes, possa denotar a presença de aspectos democráticos em sua 

concepção, tal instituição não garante o exercício da democracia, mas apenas de um controle 

de constitucionalidade. De fato, se um ato normativo viola um direito estabelecido na 

Constituição, será tido por ilegítimo formal ou materialmente, em face da Lei Maior, 

conforme se desenhar o respectivo sistema. Todavia, além de a invalidade do dito ato 

normativo não significar, necessariamente, que ele seja anti-democrático em sua substância, a 

forma como é construída essa decisão pode não representar o que pensa e quer a maioria – o 

que dependerá dos instrumentos disponíveis para a construção de tal decisão. Nessa linha de 

pensamento, a democracia constitucional, ao definir direitos fundamentais em uma Carta 

Magna, limita o debate sobre determinadas matérias e estabelece foros de discussão, por 

vezes, distanciados da maioria dos cidadãos. 47

 

 

2.3.3 Linhas gerais sobre o controle de constitucionalidade no Brasil 

 
                                                 
45 O presente trabalho assinala que embora, tanto o direito à proteção da propriedade, como o direito à 
inviolabilidade, à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem estejam vertidos na Constituição, este último, 
de natureza pessoal, somente passou a integrar o rol dos preceitos constitucionais através da Assembléia 
Constituinte de 1988. 
46 DANTAS, Ivo. Instituições de direito constitucional brasileiro. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2001. p. 361-388. 
47 BOVERO, Michelangelo. Democracia y derechos fundamentales. Isonomía: revista de teoría y filosofía del 
derecho,Alicante,n.16,abr.2002.Disponívelem:<http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/902506221
01470717765679/isonomia16/isonomia16_02.pdf>.  Acesso em: 08 out. 2006. 
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 No Brasil, cumpre assinalar que o acesso à jurisdição constitucional nunca foi bem 

pavimentado, em razão da tradição que informou os sistemas de controle de 

constitucionalidade instituídos ao longo da História, caracterizando o que Lênio Streck chama 

de “baixa constitucionalidade”.48 Sem dúvida, a defesa da Constituição encontra barreiras que 

dificultam o seu exercício, levando o cidadão, ainda hoje, a uma tímida participação no 

processo de concreção dos valores constitucionalmente consagrados. 

 De fato, na Constituição de 1824,49 outorgada por D. Pedro I, o controle de 

constitucionalidade competia ao Poder Legislativo, nos moldes franceses. Sob a égide desse 

regime, que durou mais de setenta anos, registra-se que o controle foi realizado em apenas 

duas oportunidades. Instalada a República, o Brasil importou o sistema de controle difuso de 

constitucionalidade dos Estados Unidos, mas alheio ao mecanismo do stare decisis. No início 

da experiência de controle de constitucionalidade brasileira, as decisões emanadas pela 

Suprema Corte não produziam efeito vinculante, nem eram dotadas de eficácia erga omnes. 

 Na Constituição de 1934,50 as decisões do Supremo Tribunal Federal, em sede de 

controle difuso de constitucionalidade, passaram a ser remetidas para o Senado, a fim de lhes 

ser concedida eficácia erga omnes, retirando-se do ordenamento jurídico a norma declarada 

inconstitucional cuja execução tinha sido suspensa, o que se vê no art. 52, X, da Constituição 

atual.51

 Entre 1937 e 1945, o pálido avanço verificado em 1934, em sede de controle de 

constitucionalidade, foi comprometido com a produção de disposições que autorizavam o 

Poder Legislativo, por meio do voto de dois terços dos seus membros, a tornar sem efeito a 

decisão de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, revogando-a. A 

Constituição de 194652 nada acrescentou ao controle objetivo da constitucionalidade. E, 

somente em 1965, através da EC 16/65,53 é que se passou a conceder efeitos erga omnes às 

decisões em ações de inconstitucionalidade. 

                                                 
48 STRECK, Lênio. Os meios e acesso do cidadão à jurisdição constitucional, a argüição de descumprimento de 
preceito fundamental e a crise de efetividade da constituição brasileira. In: CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza; 
SAMPAIO, José Adercio Leite (Coord.). Hermenêutica e jurisdição constitucional: estudos em homenagem 
ao Prof. José Alfredo de Oliveira Baracho. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 253.  
49 BRASIL. Constituição (1824). Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Constituicao/ 
Constituiçao24.htm>. Acesso em 22 set. 2006. 
50 BRASIL. Constituição (1934). Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao 
/Constituiçao34.htm>. Acesso em 22 set. 2006. 
51 BRASIL, 1988. 
52 BRASIL. Constituição (1946). Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 /Constituicao/ 
Constituiçao46.htm>. Acesso em 22 set. 2006. 
53 BRASIL. Constituição (1946). Emenda Constitucional nº 16/1965. Disponível em: < 
http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 22 set. 2006. 
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 A pouca importância dada ao direito constitucional, nesse particular, deflagra 

elementos que comprometem a realização do modelo de Estado Democrático e Social de 

Direito previsto na Constituição de 1988. Inobstante, atualmente, dispõe-se de mecanismos 

que oportunizam o acesso à justiça ou à jurisdição constitucional pelo indivíduo que tenha 

ameaçado ou ferido o seu direito previsto na Carta Magna, não se admitindo a interposição de 

estruturas ou mecanismos que afastem-no de exercer tal prerrogativa. 

 O sistema de controle de constitucionalidade brasileiro é misto, admitindo a forma 

concentrada, objetiva, e a forma difusa, subjetiva, cada um com as suas peculiaridades. Na 

prática exposição de Rodrigo César Rebello Pinho,54 tem-se o controle incidental ou via de 

defesa e o controle principal ou via de ação. Cabe distingui-los:  

 a) o controle incidental ou via de defesa se perfaz ao ensejo de ação judicial, cujo 

objeto é a satisfação de um direito individual ou coletivo concreto; no caso, a alegação 

de inconstitucionalidade é feita de forma incidental ao que se está discutindo no 

processo, via preliminar;  

 b) o controle principal ou via de ação decorre da propositura de ação judicial que 

persegue a declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade da lei ou ato 

normativo, objetivamente, alheia a qualquer interesse subjetivo. 

 O controle incidental é instrumentalizado pela via ordinária competente e segue o 

procedimento comum ou especial, dependendo da pessoa, valor ou natureza da causa levada a 

juízo. Não se confundindo com os incidentes processuais previstos no Código de Processo 

Cívil55 (incidente de exceção de competência, por exemplo), o controle incidental deve ser 

argüido em preliminar. Já o controle principal é concentrado no órgão habilitado pela própria 

Constituição para julgar, de forma concentrada e abstratamente, os processos objetivos de 

constitucionalidade. 

 No que interessa ao presente trabalho, pontue-se que o controle incidental de 

constitucionalidade, no Brasil, pode ser suscitado pelas partes envolvidas em processo 

judicial, venham elas a ocupar o pólo ativo, passivo ou figurar como terceiro interessado na 

demanda. 

 Em nosso sistema processual, o controle incidental é sempre argüido pelo autor da 

demanda na petição inicial, ou, pelo réu, preliminarmente à defesa, importando em questão 

                                                 
54 PINHO, Rodrigo César Rebello. Da organização do estado, dos poderes e histórico das constituições. São 
Paulo: Saraiva, 2002. (Sinopses jurídicas, 18). p. 35. 
55 BRASIL, 1973. 
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prejudicial ao mérito da causa posta ao crivo jurisdicional, e que objetiva a satisfação de um 

direito individual ou coletivo. 

 A via de acesso difusa ao controle de constitucionalidade constitui a possibilidade do 

indivíduo suscitar o debate sobre a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo 

isoladamente, na medida em que defende ou busca a realização de um direito seu sem 

intermediários. Trata-se de uma necessária defesa da ordem jurídica, possível através de 

normas claras de controle de constitucionalidade inspiradas pelo princípio da inafastabilidade 

da tutela jurisdicional. 

 No dizer de Clémerson Merlin Cléve, é prescindível a argüição de 

inconstitucionalidade em concreto pelas partes interessadas no processo, para que ela seja 

declarada. O citado autor assinala noção basilar da matéria, ao resgatar que “o juiz ou o 

Tribunal (em face de argüição do relator, do revisor ou de qualquer membro) está autorizado a 

recusar a aplicação de lei ou ato normativo, por inconstitucionais, a despeito do silêncio das 

partes”.56

 Vê-se, pois, que, no Brasil, toda jurisdição é constitucional, dada a possibilidade do 

exercício do controle incidental de constitucionalidade, independentemente da diferenciação 

doutrinária entre justiça e jurisdição constitucional, afeiçoando-se incontroversa a necessidade 

de defesa da Constituição, através de normas claras de controle de constitucionalidade 

inspiradas pelo princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. 

 

 

2.3.4 Meios de controle de constitucionalidade 

 

 

 As vias de instrumentalização do controle de constitucionalidade, principal ou 

incidental, denotam a forma como se dá a fiscalização constitucional. De um modo geral, fala-

se que o controle incidental ou concreto diria respeito apenas ao controle subjetivo, difuso, e 

que o controle principal ou abstrato, ao objetivo, concentrado. 

 Em verdade, não se pode confundir o controle concentrado com o controle abstrato de 

constitucionalidade. Nesse tocante, Clémerson Merlin Cléve afirma que “há países, como a 

Alemanha, que adotam espécie de fiscalização concreta, provocada por meio de ação direta. 

                                                 
56 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro. 2. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.  p. 98. 
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Está-se a referir ao recurso constitucional”.57 Assim, veja-se que o controle concentrado nem 

sempre é sinônimo de controle de constitucionalidade objetivo, abstrato. 

 Exemplo disso pode ser verificado também no Brasil com a Ação Direta Interventiva, 

prevista desde a Constituição de 193458 e mantida na atual Carta brasileira, como típico 

exercício de controle concentrado, porém concreto. Outro exemplo pode ser observado com a 

Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental, quando for manuseada para evitar ou 

reprimir atos do Poder Público que não sejam atos normativos. 

 O fato é que o processo objetivo de controle de constitucionalidade (controle abstrato) 

é exercido de forma concentrada, mas a recíproca não é verdadeira, uma vez que também é 

possível o exercício do controle in concreto pela via concentrada, como exemplificado retro. 

 Por isso, deve-se ter cuidado ao observar expressões designativas de meios de 

controle, uma vez que a doutrina em geral menciona de um lado, o controle por via de ação ou 

abstrato ou em tese ou principal ou concentrado ou direto e, doutro lado, o controle por via de 

exceção ou incidental ou difuso ou concreto ou por via de defesa. A cautela reside no fato de 

que nem todo controle concentrado é abstrato – reitere-se. 

 

 

2.4 Modelos ou critérios de controle de constitucionalidade

 

 

 Faz-se relevante para o presente estudo, uma breve incursão pelos modelos de controle 

de constitucionalidade norte-americano e europeu-kelseniano, os quais demarcam critérios 

bem definidos quanto à fiscalização constitucional. 

 

 

2.4.1 Controle de constitucionalidade objetivo e o modelo europeu-kelseniano 

 

 

 O controle de constitucionalidade na Europa surgiu no Século XX, como resultado 

direto ou indireto de importantes transformações políticas, comumente identificadas com a 

superação de regimes ditatoriais. O modelo europeu-kelseniano foi instituído em 1920, na 

                                                 
57 CLÈVE, 2000. p. 92.  
58 BRASIL, 1934. 
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Constituição da Áustria, e aperfeiçoado em 1929.59 Porém, somente passou a ganhar 

importância após a segunda guerra mundial, influenciando todo o controle de 

constitucionalidade na Europa, ainda que, hoje em dia, não se possa mais falar em apenas um 

único modelo europeu. As Cortes Européias, desde muito, desenvolvem técnicas de controle 

que impedem um tratamento linear em tema de inconstitucionalidade, diante das observadas 

dessemelhanças de ordem político-jurídicas em cada experiência. 

 Mesmo ressalvada a impossibilidade de se falar em um único modelo europeu, é 

preciso registrar que, se há dessemelhanças entre as Cortes Constitucionais européias, há 

também semelhanças que podem ser realçadas. 

 Nesse passo, o que mais marcou a jurisdição constitucional da Europa foi o exercício 

de um controle de constitucionalidade concentrado, operado por meio de um processo 

objetivo. 

 Em regra, o modelo europeu de controle de constitucionalidade confia a uma Corte 

especializada, situada fora do Poder Judiciário, competência para decidir a compatibilidade de 

atos normativos com a Constituição. A atuação dessa Corte não decorre de questões judiciais, 

mas do desempenho de uma atividade orgânica que atenda às demandas através de recursos 

diretamente manejados por autoridades políticas. Pronunciando-se tão-só sobre o princípio 

constitucional em si, a Corte opera um controle objetivo de constitucionalidade e não se limita 

a reconhecer a incompatibilidade detectada em face da Constituição, pois tem a prerrogativa 

de retirar do ordenamento jurídico o ato normativo contrário à Lei Maior. 

 A instituição orgânica do controle de constitucionalidade europeu encontra razões 

concorrentes na então necessária valorização dos parlamentos e das leis, na instabilidade 

política então experimentada na Europa, na rigidez das Constituições, na fraqueza política do 

Poder Judiciário e na crença em um temido governo dos juízes. O modelo proposto visava 

garantir os avanços políticos de caráter democrático contra investidas totalitárias. Na havia 

dúvidas de que as Constituições encerravam conquistas e expectativas que não poderiam estar 

ao alcance difuso de juízes, os quais, na época, constituíam uma classe alheia à representação 

popular, sujeita às influências aristocráticas e de fácil sedução pelo Poder, segundo as 

impressões então dominantes na Europa. 

 Todavia, tinha-se um controle de constitucionalidade acentuadamente formal. 

 Concebido por Hans Kelsen, o controle de constitucionalidade concentrado é exercido 

apenas por um Tribunal Superior ou Corte Constitucional do país, seja esta situada na cúpula 

                                                 
59 CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. 2. ed. 
Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1999. p. 68. 
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do Poder Judiciário ou fora de sua estrutura, à qual é dada atribuição para decidir as matérias 

atinentes à Constituição com independência. Segundo o professor vienense, a decisão dessa 

Corte Constitucional, que afere a inconstitucionalidade da norma, não implicava na nulidade 

desta. O órgão unicamente responsável pelo controle de constitucionalidade também não teria 

funções jurisdicionais, por não decidir lides concretas. Para o modelo kelseniano, a Corte 

Constitucional atuava como um “legislador negativo”, com atribuição apenas de retirar a 

norma inconstitucional do ordenamento jurídico, sem eficácia retroativa.60

 A Alta Corte Constitucional constitui a iniciativa de maior repercussão na Europa, no 

plano do controle de constitucionalidade das leis. De fato, não se acreditava que o controle 

pudesse ser feito pelo Poder Judiciário. Somente um órgão novo e independente poderia 

assegurar o êxito do controle de constitucionalidade das leis nitidamente objetivo: a Corte 

Constitucional. 

 Assinale-se que, em 1920, também a Checoslováquia adotou modelo similar ao da 

Áustria. Na Espanha, em 1931, a Constituição instituiu um Tribunal de garantias 

constitucionais. Na Irlanda, em 1937, foi instaurado um controle de constitucionalidade mais 

complexo que os demais, contudo submetido às mesmas premissas do pensamento 

kelseniano.61

 A dimensão constitucionalista do modelo proposto por Kelsen objetiva a manutenção 

do ordenamento jurídico e o respeito à Constituição, assegurado pelo controle de 

constitucionalidade objetivo das leis. Para Kelsen, a Constituição é a norma fundamental que 

se presume válida, condicionando a validade do conjunto normativo hierárquico a ela 

subjacente. 

 As primeiras experiências européias com as Cortes Constitucionais sofreram o 

impacto das práticas totalitárias adotadas pelos regimes autoritários. O próprio controle de 

constitucionalidade austríaco foi reformado em 1929, deflagrando uma revisão dos 

fundamentos teóricos da jurisdição constitucional européia, passando de uma concepção 

formal a uma concepção material do Estado Democrático de Direito, mas reforçando o seu 

aspecto objetivo. 

 

 

2.4.2 Controle de constitucionalidade subjetivo e o modelo norte-americano 

 

                                                 
60 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 207-304. 
61 CAPPELLETTI, 1999, p. 72-73. 
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 O controle de constitucionalidade subjetivo ou concreto é aquele que se opera no 

âmbito de um processo judicial, promovido em face da existência de uma lide, com interesses 

intersubjetivos resistidos ou conflitados. A matéria constitucional integra o objeto do processo 

e está expressa na norma, fundamentando os interesses aviados na demanda, cuja solução 

pode implicar na declaração de inconstitucionalidade da norma colacionada. 

 O modelo de controle de constitucionalidade norte-americano, a partir do célebre voto 

do Juiz John Marshall, proferido no famoso caso Marbury vs. Madison, ofertou os 

fundamentos do controle de constitucionalidade difuso, em que autoriza qualquer órgão 

investido de jurisdição a não aplicar uma norma inconstitucional, a partir do caso concreto a 

ele confiado. De efeito, o modelo de controle de constitucionalidade gerado nos Estados 

Unidos se caracteriza, em primeiro plano, por não concentrar em um único órgão jurisdicional 

a competência para a apreciação dos temas dizentes com a constitucionalidade das normas. 

Difuso ou desconcentrado por excelência, o modelo norte-americano autoriza todos os juízes 

ou Tribunais a apreciar a constitucionalidade de uma norma. Essa perspectiva oportuniza a 

realização de um controle concreto de constitucionalidade, através dos processos judiciais que 

instrumentalizam os conflitos de interesse submetidos ao crivo jurisdicional. Trata-se, pois, de 

outra característica do modelo de controle de constitucionalidade norte-americano o fato de os 

interesses pessoais controvertidos em um processo serem afetados pela declaração ou não de 

inconstitucionalidade da norma questionada.62

 No modelo norte-americano, todo juiz ou Tribunal com a atribuição/habilitação de 

declarar a inconstitucionalidade de uma norma, fica igualmente obrigado a declarar a sua 

respectiva nulidade. A nocividade que representava (e representa) a inconstitucionalidade de 

uma norma para a ordem jurídica norte-americana era (e é) tão grande, que qualquer juiz 

investido na judicatura deveria (e deve) combatê-la, disseminando a fiscalização 

constitucional através de uma decisão que implicaria na supressão retroativa plena da lei 

contrária à Constituição, bem como de seus efeitos. 

 Mas é a Suprema Corte quem desempenha a jurisdição maior dos Estados Unidos, ao 

lado dos Tribunais dos Estados federados, que dão a última palavra nos seus respectivos 

limites. 

                                                 
62 Acrescente-se, como característica fundamental do modelo de controle de constitucionalidade norte-
americano, que a respectiva aferição só é realizada após a promulgação da norma, não se cogitando de um 
controle anterior. 
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 O sistema político norte-americano reconhece no desempenho da justiça 

constitucional, um aspecto essencial na formação do federalismo nos Estados Unidos. A 

criação do respectivo sistema de controle de constitucionalidade decorreu do pensamento e 

prática de natureza política ali experimentadas. Registre-se que a Constituição norte-

americana de 1787, limitou-se a distinguir as competências federais das estaduais, bem como 

a prever a superioridade da Constituição e das normas federais sobre as Constituições e 

normas estaduais, respectivamente. Não disse a quem competia o controle de 

constitucionalidade. 

 Em 1803, com o advento do citado caso Marbury vs. Madison, a Suprema Corte 

recusou a aplicação de uma lei federal, por entendê-la contrária à Constituição. Tem-se, pela 

primeira vez, o controle de constitucionalidade de uma lei federal. Como dito, esse precedente 

autorizou o juiz norte-americano a recusar a aplicação de uma lei federal que contrariasse a 

Constituição, no âmbito de um processo que encerrasse conflito de interesses. A 

jurisprudência da Suprema Corte teria fundado a judicial review, que fixa a prerrogativa de 

todo órgão jurisdicional interferir no que era produzido pelo órgão legislativo, em face do 

princípio de compatibilidade das leis ordinárias e atos jurídicos em geral, com a Constituição. 

 Nessa época, o Poder Judiciário norte-americano era quase onipotente, chegando 

mesmo a comprometer o equilíbrio das relações com os demais integrantes da estrutura 

republicana, a ponto desse período chegar a ser conhecido como o do “governo dos juízes”. 

 Sobre essa assertiva, Paulo Bonavides, ao assinalar as palavras do juiz Hugles, salienta 

o que pregava e prega a doutrina do judicial review, que ainda hoje influencia a realidade do 

sistema jurisdicional estadunidense de controle de constitucionalidade e de tantos outros 

países: “Vivemos debaixo de uma Constituição, sendo a Constituição porém, aquilo que os 

juízes dizem que é”.63

 Não há dúvida de que essa concepção foi inspirada nas lições de Hamilton, escritas 

quinze anos antes do caso Marbury vs. Madison, na obra O Federalista.64 Nesse clássico da 

literatura política norte-americana, foi defendida a competência do Poder Judiciário para 

exercer o controle da constitucionalidade das leis ordinárias, presidido pelo que preceituava a 

supremacia da Constituição e sob inspiração do dogma da nulidade. 

 Outrossim, é de se registrar a existência de precedentes jurisprudenciais sobre a 

matéria, no âmbito dos Estados norte-americanos. Em 1780, o Poder Judiciário do Estado de 
                                                 
63 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 14. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 
244. 
64 HAMILTON, Alexander; JAY, John; MADISON, James. O federalista. Rio de Janeiro: Ed. Nacional de 
Direito, 1959. 
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Nova Jersey já havia declarado nula uma lei contrária à Constituição Estadual. Em 1786, em 

Rhode Island, no caso Trevett vs Weeden, uma lei também havia sido anulada. 

 John Marshall há muito era partidário do entendimento que consagra o dogma da 

nulidade. Ele mesmo, em 1787, nos debates da Convenção de Virgínia, em volta da 

Constituição Federal dos Estados Unidos, havia sustentado que, se o Congresso elaborasse 

uma lei não permitida por um dos poderes estabelecidos, essa lei deveria ser considerada 

como infringente à Constituição e declarada nula por quem tivesse a responsabilidade e 

habilitação para proteger a Constituição.65

 A partir do caso Marbury vs. Madison, o processo passou a ser palco de interpretação 

da Lei Maior nos Estados Unidos. Estavam criados os mecanismos para o controle de 

constitucionalidade. Na célebre decisão, prudentemente, a Suprema Corte limitou a sua 

competência para apreciar tão-só a constitucionalidade de leis federais, sem pretender a 

exclusividade dessa função e avançar no controle de leis estaduais. 

 No século XIX, foram poucas as decisões que versaram sobre controle de 

constitucionalidade, até mesmo em face da fragilidade do federalismo norte-americano. 

Todavia, aos poucos, a jurisprudência foi definindo o campo do controle de 

constitucionalidade e fixando a respectiva hierarquia para o exercício de tal prerrogativa. Em 

1816, no caso Martin vs. Hunter´s Lesse, a Suprema Corte definiu que caberia a ela 

uniformizar as diferentes interpretações da Constituição, afirmando a sua supremacia em face 

das Cortes Estaduais, quanto ao controle de constitucionalidade. 

 Já no Século XX, em 1910, ao decidir o caso Fletcher vs. Peck, a Suprema Corte 

declarou inconstitucional uma lei do Estado da Geórgia. Com efeito, a Geórgia fazia (e faz) 

parte de uma União, sob o pálio de uma Constituição, cuja supremacia impõe limites às 

legislaturas estaduais. Aqui, o federalismo passa a apresentar maior consistência.66

 Destaque-se que a experiência norte-americana de controle de constitucionalidade não 

confinou o mister da fiscalização constitucional à instância da Suprema Corte, mas se 

estendeu por todo o conjunto do Poder Judiciário estadunidense. O controle de 

constitucionalidade nos Estados Unidos é dotado de um caráter difuso, desconcentrado, com 

uma dimensão processual, cujo procedimento se desenvolve incidentalmente nas jurisdições 

ordinárias. 

                                                 
65 POLLETI, Ronaldo Rebello de Brito. Controle de constitucionalidade das leis. Rio de Janeiro: Forense, 
1985. p. 24. 
66 BARACHO, 2001, p. 92-190.  
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 Nessa perspectiva, destaque-se a via da exceção de inconstitucionalidade, que 

configura o procedimento clássico do controle naquele país. A inconstitucionalidade de uma 

norma, uma vez suscitada e reconhecida no processo, não leva à anulação do respectivo texto 

erga omnes, mas à recusa da sua aplicação no caso concreto. Caracteriza esse controle sua 

expressividade em um litígio intersubjetivo, concreto. 

 Saliente-se também, nesse modelo, o mecanismo da injunção, que permite a todo 

cidadão questionar a constitucionalidade de uma norma promulgada, antes que ela tenha sido 

aplicada. Uma vez aceitos os fundamentos apresentados pela via da injunção, pode o juiz 

decidir pela não aplicação da lei questionada. 

 Por fim, vale pontuar valores intrínsecos ao modelo de controle de constitucionalidade 

norte-americano, a garantir formas de equilíbrio e estabilidade no respectivo sistema político 

onde for aplicado, no que rejeita:  

 a) a ofensa ao devido processo legal, considerado um direito fundamental que toca o 

cidadão;  

 b) a violação à razoabilidade, quando a lei questionada deflagra desequilíbrio, em face 

de sacrifícios surgidos em demandas envolvendo os cidadãos e vantagens que afetem a 

vida em sociedade;  

 c) a agressão à cláusula contratual, para resguardar a manifestação da livre vontade de 

contratar de intervenções legislativas;  

 d) o desrespeito ao direito de igualdade, para evitar qualquer forma de discriminação. 
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3 O CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

 

3.1 Os efeitos

 

 

  Os efeitos das decisões em sede de controle difuso de constitucionalidade 

alcançam apenas as partes da relação processual encetada, fazendo coisa julgada somente em 

relação a elas. 

  Em regra, na hipótese de aferição da inconstitucionalidade da lei 

incidentalmente fustigada, dá-se a nulidade do ato viciado, por meio de decisão dotada de 

efeitos ex tunc. É como se o ato tido por inconstitucional nunca tivesse existido no âmbito das 

relações jurídicas havidas entre as partes. Todavia, tem-se a hipótese de modulação dos 

efeitos temporais da decisão de controle de constitucionalidade, prevista no art. 27 da Lei 

9868/99, cuja possibilidade de aplicação no âmbito do controle de constitucionalidade difuso 

é objeto do presente estudo. 

 

 

3.2 A efetividade dos direitos fundamentais pela via do controle difuso: aspectos de um 

Estado Democrático e Social de Direito

 

 

3.2.1 O Estado Democrático e Social de Direito 

 

 

3.2.1.1 Notas históricas 

 

 

 Inicialmente, é de se considerar uma linha evolutiva consagrada pela doutrina, que 

deflagra a configuração do Estado, a partir do respectivo desenho constitucional, influenciado 

por contextos históricos e filosóficos. 

 As notas seguintes cuidarão de analisar brevemente o Estado de Direito, o Estado 

Democrático de Direito e o Estado Democrático e Social de Direito, nessa seqüência. 



 38

 Em primeiro lugar, registre-se a incursão doutrinária que considera a formatação de 

um Estado de Direito. Decursivo do liberalismo, o Estado de Direito tem fundamento na 

Constituição, como Lei Maior, a definir toda a sua atividade e exercício político e jurídico. 

Preconiza um modelo econômico baseado na abstinência estatal quanto aos negócios dos 

indivíduos, limitado a garantir a ordem, a segurança. Um Estado mínimo, com funções 

reduzidas e ausente da vida econômica, mediante características e elementos próprios que 

assim o definem: 

 
Estado de Direito é o criado e regulado por uma Constituição (isto é, por uma 
norma jurídica superior às demais), onde o exercício do poder político seja dividido 
entre órgãos independentes e harmônicos, que controlem uns aos outros, de modo 
que a lei produzida por um deles tenha de ser necessariamente observada pelos 
demais e que os cidadãos, sendo titulares de direitos, possam opô-lo ao próprio 
Estado.67

 

 É de se notar que um Estado com essas características não é necessariamente 

democrático. O Estado de Direito prevê controle do poder, protege direitos individuais, mas 

não garante a participação dos destinatários ou garantidos pelo Direito no seu exercício. 

 O Estado Democrático de Direito decorre da convergência histórica de três princípios, 

que não necessariamente precisavam estar combinados na mesma formação ou contexto 

histórico-político: o governo representativo, o constitucionalismo e a democracia como 

exercício da soberania popular. 

 O governo representativo encontra as suas origens ainda numa sociedade feudal, sem 

democracia e alheia a um quadro constitucional explicitamente definido. A fragmentação da 

ordem jurídica durante o feudalismo constituía um dos pilares mais importantes da monarquia 

absolutista, que não vislumbrava qualquer horizonte democrático. A idéia de governo 

representativo, todavia, é mais claramente concebida mediante a participação popular no 

exercício do poder. Essa participação popular se dá na medida em que são incorporados 

instrumentos democráticos que possibilitam o exercício do poder político por agentes 

públicos escolhidos direta e periodicamente pelo povo, na condição de seu representante. 

 O constitucionalismo68 surgiu num contexto político de representatividade muito 

limitada, que inicialmente alcançava apenas a nobreza ou, no máximo, a nobreza e a parte 

mais rica da burguesia. 

                                                 
67 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de direito público. São Paulo: Malheiros, 1992. p. 48. 
68 Nessa acepção, o presente trabalho toma o constitucionalismo enquanto pensamento articulado em torno do 
que emana a Constituição; surgido com o liberalismo econômico, com vistas na preservação de direitos 
fundamentais do homem (ênfase na promoção da dignidade da pessoa humana), e na limitação das ações estatais. 
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 A democracia moderna conheceu contornos mais definidos no final do século XIX e 

início do século XX, ao reconhecer a extensão do sufrágio àqueles que não possuíam esse 

direito, até chegar às raias do sufrágio universal e, com isso, constituir o princípio da 

soberania popular. 

 Não obstante as origens diferentes, no tempo e no espaço, desses três fatores 

constitutivos do Estado Democrático de Direito, verificou-se uma harmonização entre eles 

que, mutuamente, fertilizaram-se para construir o ideal jurídico-político da cultura ocidental: a 

democracia.69

 É de se ver que um outro fator, este de natureza econômica, agregou-se no século XIX 

ao cenário das principais nações que implantaram o Estado Democrático de Direito, como 

Inglaterra, França e Estados Unidos: o liberalismo econômico, na base da responsabilidade 

individual e na livre competição de mercado, ante a atividade econômica. 

 Observa-se que princípios como a livre iniciativa, a competição, a remoção do Estado 

da seara econômica, a lógica do mercado, eram muito aproximados daqueles propagados pelo 

liberalismo político: liberdade individual de crença, de opinião, de associação, soberania 

popular, imposição de limites aos poderes do Estado e das instituições públicas. 

 O Estado Democrático de Direito estende-se a mecanismos diretos de exercício 

popular do poder. Assim, o conceito de Estado Democrático de Direito requisita o seguinte: 

 
a) seja criado e regulado por uma Constituição; 
b) os agentes públicos fundamentais são eleitos e renovados periodicamente pelo 
povo e respondem pelo cumprimento de seus deveres; 
c) o poder político é exercido, em parte diretamente pelo povo, em parte por órgãos 
estatais independentes e harmônicos, que controlam uns aos outros; 
d) a lei produzida pelo Legislativo é necessariamente observada pelos demais 
Poderes; 
e) os cidadãos, sendo titulares de direitos, inclusive políticos, podem opô-los ao 
próprio Estado”.70

 
                                                 
69 É importante ressaltar que no artigo intitulado DEMOCRACIA Y DERECHOS FUNDAMENTALES, 
Michelangelo Bovero se refere à palavra “democracia” como uma das formas políticas nas quais pode ser 
organizada a vida em sociedade. O citado autor adverte, porém, que a forma democrática ideal pode não 
corresponder à forma democrática do mundo político real, até porque a pluralidade que marca a sociedade atual, 
a partir das diversas realidades concretas, possibilita que sejam visualizadas variações quanto ao sentido que a 
palavra designa. Diz que a categoria ou substantivo primário que identifica a natureza da democracia entre as 
formas de governo, tanto nos discursos antigos, como nos modernos, é a igualdade; entendendo como 
propriamente democrática a igualdade entre todos os destinatários das decisões políticas, em ter o direito-poder 
de contribuir na formação dessas mesmas decisões. Aduz, ainda, que a liberdade individual constitui outro 
elemento substancial da democracia, elevada a princípio e entendida como capacidade subjetiva e oportunidade 
objetiva de decisão racional autônoma do ser humano em matéria política. O citado autor vê a democracia a 
partir do ponto de vista de uma teoria política que, em termos gerais, dá mais atenção ao mundo do poder, 
diferentemente de quem observa a democracia considerando uma teoria jurídica que, grosso modo, privilegia as 
suas abordagens segundo o mundo das normas. 
70 SUNDFELD, 1992, p. 53. 
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contabilizando, ainda, as idéias somadas e entrelaçadas de constitucionalismo, república, 

participação popular direta, separação de Poderes, legalidade e direitos (individuais e 

políticos). 

 O Estado Democrático e Social de Direito emerge com a crise econômica verificada 

após a primeira guerra mundial do século XX. O Estado foi levado a assumir um papel ativo, 

tanto na economia (com a instalação de indústrias, gerando empregos, ampliando serviços), 

como na intermediação das tensões geradas entre o poder econômico e a pobreza, patrões e 

empregados, consumidores e empresários. 

 O Estado passou a assumir a postura de agente de desenvolvimento e de justiça social, 

incorporando preocupações com o desenvolvimento da sociedade, com a valorização e 

promoção dos indivíduos socialmente inferiorizados, como se verificou nas Constituições do 

México (1917) e de Weimar (1919). Surgem os direitos sociais, como o direito ao salário 

mínimo e as restrições à liberdade contratual entre empregadores e empregados. No mesmo 

passo, o indivíduo passou a ter o direito de exigir prestações positivas do Estado, como o 

direito à educação e à saúde. 

 Os elementos do conceito de Estado Democrático e Social, segundo a sistemática de 

Carlos Ari Sundfeld, são os seguintes: 

 
a) seja criado e regulado por uma Constituição; 
b) os agentes públicos fundamentais são eleitos e renovados periodicamente pelo 
povo e respondem pelo cumprimento de seus deveres; 
c) o poder político é exercido, em parte diretamente pelo povo, em parte por órgãos 
estatais independentes e harmônicos, que controlam uns aos outros; 
d) a lei produzida pelo Legislativo é necessariamente observada pelos demais 
Poderes; 
e) os cidadãos, sendo titulares de direitos, inclusive políticos, podem opô-los ao 
próprio Estado; 
f) o Estado tem o dever de atuar positivamente para gerar desenvolvimento e justiça 
social.71

 

eis que o Estado Democrático e Social de Direito consubstancia, além das idéias de 

constitucionalismo, república, participação popular direta, separação dos Poderes, legalidade, 

direitos individuais políticos e sociais, o compromisso com o desenvolvimento e a promoção 

da justiça social. 

 

3.2.1.2 Aspectos constitucionais do Estado Democrático e Social de Direito  

 

                                                 
71 Ibid., p. 56. 
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 Para uma definição do Estado brasileiro, atualmente, impõe-se apreender a noção de 

Estado Democrático e Social de Direito, assinalada nas últimas notas do item anterior, 

merecendo destaque a missão estatal de atingir objetivos sociais e a atribuição conferida aos 

indivíduos de exigir a observância dos direitos previstos na Lei Maior, pautados sob uma 

perspectiva democrática,72 ou seja, que preveja uma efetiva participação popular nos 

processos decisórios. 

 A Constituição documenta uma realidade e imprime uma pauta de idéias e valores a 

serem preservados ou alcançados, cuja leitura correta impõe um permanente diálogo com o 

texto criado e vigente na busca da sua intencionalidade normativa.73 Esta sofre a interferência 

de fatores culturais, temporais e espaciais, sendo, ao mesmo tempo, repositório e objeto de 

idéias e valores. 

 No próprio texto constitucional, há que se buscar uma concepção básica que o 

fundamente e lhe conceda uma unidade de sentido, em face da multiplicidade de normas que 

o compõe, a fim de se alcançar a respectiva intencionalidade normativa. A Constituição de 

1988 preconiza uma ordem jurídica com base em valores, idéias e cultura democráticos, 

voltados para o desenvolvimento e a promoção da justiça social. 

 O preâmbulo da Constituição Federal de 1988 já indica a sua intencionalidade 

normativa e, via de conseqüência, dimensiona o alcance político e jurídico que se pretende 

com o texto constitucional que precede, ao prever a instituição de “um Estado Democrático, 

destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o 

bem estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 

sociedade”. 

 No Brasil, tem-se um desenho constitucional de um Estado Democrático e Social de 

Direito. Com efeito, o Estado Democrático e Social de Direito, preambularmente anunciado 

na Constituição, fixa os seus fundamentos na soberania, na cidadania, na dignidade da pessoa 

humana, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e no pluralismo político, destaca 

que todo o poder emana do povo, e é exercido através de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos estipulados já no art. 1º da Carta Magna. Tais elementos principiam a 

constituição de um Estado Democrático e Social de Direito e plantam as condições basilares 
                                                 
72 Essa perspectiva democrática, ao tempo em que encerra um pressuposto para a caracterização de um Estado 
Democrático e Social de Direito, sinaliza para a sua não realização, onde não estiverem concretizados os valores 
da liberdade e igualdade previstos na Constituição, presididos pelo princípio da dignidade humana. 
73 SILVA, José Afonso da. Interpretação da constituição e democracia. Interesse Público, São Paulo, v. 7, n. 34, 
p. 13-25, nov./dez. 2005. p. 15. 
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para o exercício da democracia, ao lado da repartição de poderes (art. 2º, da Constituição 

Federal)74 e dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, conforme definido 

no art. 3º da Constituição de 1988. 

 Observa-se, outrossim, que a Constituição de 1988 prevê a realização de plebiscito e 

referendo, bem como, a possibilidade de iniciativa popular das leis.75 Detecta-se a criação de 

mecanismos de participação popular efetiva nos processos de elaboração de normas, decisão e 

defesa da Constituição. 

 Nessa mesma perspectiva, é imperioso pontuar que a previsão de direitos e garantias 

fundamentais na Constituição de 1988 (art. 5º, da Constituição Federal),76 igualmente, 

concorre para a formatação do Estado Democrático e Social de Direito brasileiro, uma vez 

que se integram ao patrimônio do cidadão, escudando-o contra investidas autoritárias e 

ilegítimas - eivadas de inconstitucionalidade freqüentemente patrocinadas pelo próprio Estado 

-, merecendo realce o direito de acesso à justiça77 e de participação nas decisões políticas. 

 Atualmente, os direitos fundamentais ocupam posição destacada no cotidiano da 

jurisdição constitucional, o que se explica a partir de uma visível mudança do próprio 

conceito de Constituição, antes identificado com a ênfase nas normas organizacionais e, 

agora, privilegiando as normas protetivas de indivíduos e grupos em face do poder. Os 

direitos fundamentais encerram um mínimo conteúdo referencial, implicando, em muitos 

casos, na substituição dos debates políticos pela interpretação constitucional e incorporando 

aos discursos de verve política o argumento da (in)constitucionalidade:78 em muitos casos, se 

é constitucional, tudo bem; se é inconstitucional, não há nem que se falar. 

 Sem dúvida, a Constituição de 1988 materializa um sistema de idéias e valores 

essenciais à convivência social e democrática que informa todo o ordenamento jurídico. 

Verifica-se, pois, um condicionamento, tanto na elaboração de novas normas, como na 

interpretação das normas e princípios existentes, em face do que propõe um Estado 

Democrático e Social de Direito, modelado segundo a forma e o conteúdo definidos no texto 

constitucional, cujo ideal é erradicar os males mais característicos e conhecidos das 

                                                 
74 BRASIL, 1988. 
75 BRASIL, loc. cit. 
76 BRASIL, loc. cit. 
77 Na concepção do presente trabalho, pontua-se que no Estado Democrático e Social de Direito é possível 
identificar uma proeminência do Poder Judiciário em relação ao Executivo e ao Legislativo. Sem dúvida, 
inércias do Executivo e falta de atuação do Legislativo podem ser supridas pela via judiciária, mediante a 
utilização de mecanismos jurídicos previstos na Constituição que formatam o Estado Social e Democrático de 
Direito. 
78 SANTOS, Gustavo Ferreira. Constituição e democracia: reflexões sobre a permanência e mudança da decisão 
constitucional. Revista da ESMAPE, Recife, v. 10, n. 22, p. 117-135, jul./dez. 2005. p. 126-127. 
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dominações políticas: a arbitrariedade, o autoritarismo, a exclusão política e a exclusão 

social.79

 É nesse passo que os valores encerrados na Constituição autorizam o controle de 

constitucionalidade pela via difusa, como forma efetiva de fiscalização constitucional, cujos 

efeitos devem se orientar pela concretização desses mesmos valores. 

 

 

3.3 Direitos Fundamentais e Efetividade

 

 

 O movimento do constitucionalismo do período iluminista deflagrou uma concepção 

consolidada nos modelos atuais de democracia, em que o reconhecimento dos direitos 

fundamentais legitima o exercício do poder nas esferas públicas e privadas. Os direitos 

fundamentais constituem o alicerce de toda a atividade humana e social, seja política, 

econômica, religiosa, cultural.80 O pensamento de John Locke já assinalava que os governos e 

os Estados tinham e (têm) a sua razão de ser na proteção de direitos individuais, anteriores a 

eles e ao direito positivo. Nesse diapasão, a Constituição estrutura e delimita o exercício do 

poder nas esferas pública e privada, em um modelo de unidade política, cujo bastião é o 

reconhecimento e a garantia dos direitos fundamentais. 

 Os direitos fundamentais estão inseridos naquilo que o constitucionalismo denomina 

de princípios constitucionais fundamentais: aqueles princípios que guardam os valores 

fundamentais da ordem jurídica preconizada pela Constituição. 

 É indiscutível a interação entre os direitos fundamentais e uma Constituição Social e 

Democrática, cumprindo assinalar que aonde o exercício e a atividade dos direitos 

fundamentais não se consolidaram, de fato, não se verifica o respeito à Constituição. Diz-se 

até que, sem essa consolidação, não haveria Constituição, mas um “substrato normativo sem 

alma, sem qualquer sopro de vida”.81 O reconhecimento e a proteção dos direitos 

fundamentais do homem se encontram na base das Constituições modernas. 

                                                 
79 REGLA, Josep Aguiló. Sobre la constitución del estado constitucional. Doxa: cuadernos de filosofía del 
derecho,Alicante,n.24,2001.Disponívelem:<http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/013727197680
28837422802/index.htm>. Acesso em: 10 set. 2005. 
80 CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. Processo constitucional e a efetividade dos direitos fundamentais. In: 
_______; SAMPAIO, José Adercio Leite (Coord.). Hermenêutica e jurisdição constitucional: estudos em 
homenagem ao Prof. José Alfredo de Oliveira Baracho. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p 195-196. 
81 Ibid., p. 195-196. 
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 O respeito e a afirmação dos direitos fundamentais condicionam a realização do 

programa ou regime social e democrático previsto na Constituição, numa integração vital que 

não é concebida sem os instrumentos ou mecanismos que constituem a própria garantia de 

realização dos direitos fundamentais.82 Constitui convicção comum que a Constituição deva 

reconhecer e garantir os chamados direitos individuais básicos e os direitos sociais, elencados 

no rol dos direitos fundamentais, disponibilizando os respectivos instrumentos ou 

mecanismos que possibilitem a efetiva participação popular na elaboração, decisão e defesa 

das matérias inseridas na Constituição. 

 Francisco Laporta apresenta uma classificação dos direitos fundamentais quanto à sua 

natureza, então categorizados como postulados morais:  

 a) direitos pré-políticos imunes ao alcance do poder público democrático ou não, e 

não sujeitos a fatores temporais ou mesmo a interesses da maioria; dizem respeito aos 

tradicionalmente chamados direitos da personalidade, tidos como intocáveis e tendo 

como exemplo o direito à liberdade, a proibição da escravidão, entre outros;  

 b) direitos que fundamentam os mecanismos institucionais constituem ponto de 

apoio ao “edifício institucional” e, expressos no direito de acesso à justiça, ao 

contraditório, por exemplo, denotam a intenção individual e social de se construir uma 

comunidade política dotada de poderes coativos, mas sob a condição de que seus 

conflitos sejam resolvidos com eficácia e imparcialidade, bem como que haja a 

garantia na elaboração das leis a serem aplicadas na solução desses conflitos;  

 c) direitos de prestação que não só se garantem ou se realizam com um 

reconhecimento jurídico, mas também dependem de um conjunto de infra-estrutura e 

atividades econômicas e sociais para garantir aos respectivos titulares a sua realização, 

com os bens que são a condição para essa satisfação (educação, saúde, por 

exemplo).83, 84

 Quanto à efetividade dos direitos fundamentais, Norberto Bobbio pontua que 

 
[...] o problema que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico e, num 
sentido mais amplo, político. Não se trata de saber quais e  quantos são esses 
direitos, qual é a sua natureza e seu fundamento. Se são direitos naturais ou 
históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-
los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente 
violados.85

                                                 
82 LAPORTA, 2001, p. 477. 
83 Ibid., p.476-477. 
84 Ibid., p. 474. 
85 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campos, 1996. p. 25. 
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 No Brasil, os direitos fundamentais estão assinalados na Constituição Federal. São, 

pois, direitos constitucionais e assumem uma dignidade formal que expressa uma relevância 

jurídica positiva, consagrada pela jurisdição constitucional, que os coloca em posição 

hierárquica superior à lei – o que também vem a ser observado em diversos países. 

 A mera figuração no texto constitucional, de efeito, não significa garantia de 

efetividade. Como visto, a efetividade dos direitos fundamentais é dependente da 

disponibilização de mecanismos que os torne acessíveis aos seus titulares, a fim de que estes 

possam exercê-los ou defendê-los. É, nesse passo, que mais se percebe a necessidade de 

garantia de acesso à justiça, direito fundamental que aponta o sentido para a efetiva 

reivindicação de direitos, mas que apenas se realiza na medida em que materializa e estrutura 

procedimentos adequados para o desempenho da atividade jurisdicional.86

 Nesse diapasão, insta pontuar que as abordagens orientadas pelo 

neoconstitucionalismo ideológico não se limitam a descrever o que se alcançou com o 

processo de inserção de matérias ou temas no texto constitucional, ainda que no rol de direitos 

fundamentais. Dá-se relevo ao valor positivo que encerra a respectiva inserção na 

Constituição, mas sugere-se a sua defesa e ampliação, bem como se destaca a importância dos 

mecanismos institucionais de tutela dos direitos fundamentais, sublinhando-se a exigência de 

que as atividades do Legislativo e do Judiciário estejam comprometidas com a concretização, 

a atuação e a garantia dos direitos fundamentais.87

 Alexy, Dworkin e Zagrebelsky, pensadores do neoconstitucionalismo ideológico, 

entendem que dos ordenamentos democráticos e constitucionalizados contemporâneos ressai 

uma necessária conexão entre direito e moral, de modo a ser nítida uma inclinação ao 

entendimento de que pode subsistir, atualmente, uma obrigação moral de obedecer a 

Constituição e as leis que estão de acordo com a Constituição.88 Em todo caso, essa 

perspectiva hermenêutica só se consolida se operacionalizada através dos instrumentos 

disponibilizados para a promoção e defesa da Constituição. 

 É consenso, numa democracia, que a tutela dos direitos fundamentais seja a base para 

a sua sustentação. As ações constitucionais ou garantias procedimentais constitucionais, na 

denominação de José Afonso da Silva, que se expressam também pelas vias do controle 
                                                 
86 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto alegre: Sérgio Fabris, 1988. p. 11-12. 
87 COMANDUCCI, Paolo. Formas de (neo)constitucionalismo: un análisis metateórico. Isonomía: revista de 
teoría y filosofía del derecho, Alicante, n. 16, abr.  2002. Disponível em: 
<http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/90250622101470717765679/isonomia16/isonomia16_06.
pdf>. Acesso em: 08 out. 2005. 
88 Ibid., p. 100. 
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difuso de constitucionalidade, constituem, numa concepção atual de cidadania, direitos 

fundamentais de relevante importância. 

 Assim, os direitos fundamentais, entre os quais (e principalmente) o que consagra o 

direito de acesso à justiça, gozam de primazia ante a atividade legislativa. 

 

 

3.4 O controle difuso

 

 

 A Constituição estabelece um programa de idéias e valores a ser concretizado. Os 

direitos fundamentais elencados no texto constitucional consagram garantias imanentes à 

dignidade do homem e à vida em sociedade, encerrando, ainda, uma perspectiva voltada para 

o desenvolvimento e afirmação da democracia e da justiça social. 

 Todavia, não é suficiente a mera normatização de direitos fundamentais, ainda que ao 

nível da Constituição, para a sua realização. Repise-se a necessidade de tornar mais acessível 

ao cidadão os mecanismos que façam os direitos fundamentais efetivos, concretos. Nesse 

diapasão, a formatação do Estado Democrático e Social de Direito, nos termos da 

Constituição de 1988, garante a inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário de lesão ou 

ameaça a direito. Decorre do princípio informativo de um Estado Democrático e Social de 

Direito a exigência de acesso à justiça. Ainda assim, saliente-se, insta requisitar que a justiça 

seja acessível a todos, através de instrumentos adequados. 

 O sistema de controle de constitucionalidade brasileiro apresenta as vias da 

fiscalização concentrada e da fiscalização difusa com vistas à preservação e realização dos 

direitos fundamentais. De acordo com Bruno Noura de Moraes Rego, “o controle difuso, no 

Brasil, mostra-se mais adequado para garantir os direitos fundamentais, o que não significa 

que o controle concentrado também não o faça”,89 cabendo esclarecer que o presente estudo 

limitará a sua abordagem ao controle difuso de constitucionalidade, não sem antes transcrever 

o panorama do controle de constitucionalidade brasileiro, traçado pelo citado autor: 

 
Traçando breve quadro comparativo entre o controle de constitucionalidade difuso e 
o controle de constitucionalidade concentrado, no Brasil, pode-se dizer que o 
controle difuso é aquele que permite que diversos órgãos se pronunciem a respeito 
de uma relação de constitucionalidade, enquanto, no controle concentrado, apenas 
um órgão tem competência para apreciar a inconstitucionalidade. Assim, no controle 

                                                 
89 RÊGO, Bruno Noura de Moraes. Ação rescisória e a retroatividade das decisões de controle de 
constitucionalidade das leis no Brasil. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 2001. p. 259. 



 47

difuso, o poder de apreciar a inconstitucionalidade distribui-se a vários órgãos e, no 
controle concentrado, a competência é específica de um órgão.90

 

Em regra, o controle difuso é levado a efeito no âmbito do debate judicial em torno de 

um caso concreto, cotidianamente, ao ensejo da defesa de interesses pessoais ou de algum 

direito. Está ao alcance e se presta mais à defesa do cidadão. Já o controle concentrado, no 

mais das vezes, é exercido com vistas à verificação da validade da lei, objetivando garantir 

um certo equilíbrio entre os órgãos estatais com elevado ingrediente político. 

 O controle difuso concede aos órgãos jurisdicionais a livre prerrogativa de proteger a 

Constituição, resolvendo as questões constitucionais colocadas mais em face da sua natureza 

jurídica do que da política. 

 A Constituição de 1988 prevê expressamente o controle difuso em, pelo menos, dois 

dispositivos: no inciso XXXV do art. 5º,91 que assegura o acesso ao Poder Judiciário, e no art. 

97,92 relativo ao procedimento dizente com a declaração de inconstitucionalidade pelos 

tribunais. Intimamente ligado à garantia de acesso à justiça, o controle difuso é manejado 

através dos instrumentos colocados à disposição dos cidadãos para garantirem a efetividade e 

reagirem contra violações a seus direitos fundamentais. 

 Sem dúvida, o controle difuso oportuniza ao cidadão buscar e obter a declaração de 

inconstitucionalidade, desonerando-o da espera e da dependência da manifestação das 

entidades legitimadas a propor as ações no âmbito do controle concentrado de 

constitucionalidade. 

 A importância do controle difuso pode ser aferida, na prática, na medida em que, por 

meio da defesa de interesses subjetivos, dá-se a defesa da Constituição. Presente a inércia das 

entidades legitimadas a propor as chamadas ações constitucionais, diante de questões que 

suscitam a declaração de inconstitucionalidade, o cidadão pode se valer do mandado de 

segurança, por exemplo, para recorrer ao controle difuso, a fim de ver respeitado o seu direito 

fundamental e não ser obrigado a cumprir o ato normativo inconstitucional. 

 A fim de ilustrar a assertiva contida no parágrafo anterior, foi no controle difuso, 

mediante a interposição de mandados de segurança, que muitos cidadãos afetados pelo 

bloqueio patrimonial promovido no Plano Collor, em primeira instância, viram restaurado o 

seu direito fundamental à propriedade. É que, apesar da manifesta inconstitucionalidade do 

Plano Collor, nenhum dos entes legitimados propôs ação direta de inconstitucionalidade, em 

                                                 
90 RÊGO, 2001, p. 266. 
91 BRASIL, 1988. 
92 BRASIL, loc. cit. 
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tempo hábil, para caracterizar o periculum in mora, que autorizasse a concessão de liminar 

para afastar a aplicação das respectivas regras econômicas confiscatórias.93

 Há as críticas feitas ao controle difuso, sendo a principal a relativa à incerteza 

supostamente gerada por decisões divergentes sobre a mesma questão constitucional. De fato, 

a apreciação da inconstitucionalidade de leis, em face de interesses subjetivos (controle em 

concreto), sinaliza para a convivência de decisões conflitantes num mesmo sistema, presente a 

possibilidade de cada órgão judicial emanar entendimento diverso sobre o mesmo ato jurídico, 

bem como, em razão de decisões proferidas em controle de constitucionalidade abstrato. Tais 

críticas enxergam prejuízo ao caráter sistêmico da Constituição. 

 A doutrina de Marcelo Neves diz que 

 
[...] a pluralidade de órgãos (legislativos, executivos e judiciários) encarregados de 
interpretar e aplicar a Constituição, enquanto característica pragmática, impossibilita 
uma uniformidade na determinação da inconstitucionalidade das leis, especialmente 
nos sitemas orgânicos de controle simplesmente difuso da constitucionalidade: em 
certas esferas oficiais a lei é inaplicada por ser declarada inconstitucional, enquanto 
em outras é regularmente interpretada e aplicada como norma conforme a 
Constituição. Revela-se, assim, o caráter relativo da supremacia constitucional.94

 

 Outro problema hodiernamente debatido em torno das decisões sobre questões 

constitucionais emanadas por órgãos judiciários (incluindo aí, os de todas as instâncias), diz 

respeito à legitimidade desses órgãos e ao caráter democrático de suas decisões. Seria 

adequado confiar aos juízes ordinários decisões que versem sobre direitos fundamentais? 

Máxime a um juízo monocrático? Não se estaria banalizando a defesa e a promoção de 

valores democráticos tão caros à ordem constitucional? 

 Responde a essas questões a assertiva de o controle difuso permitir a defesa da 

Constituição pelo cidadão, de forma mais eficaz, eis que, nesse âmbito, as normas e preceitos 

constitucionalmente previstos e os direitos fundamentais ameaçados ou lesionados são 

protegidos desde a judicatura de primeira instância. Aliás, revisite-se que, no Brasil, é a 

própria Constituição que habilita o Poder Judiciário a resolver questões constitucionais. 

 Ora, o fato de qualquer juiz estar investido no poder/dever de aplicar ou deixar de 

aplicar as normas constitucionais, sobrepondo-as a qualquer outra regra, com a obrigação de 

                                                 
93 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 534. Lei nº 8.024/90. 
Requerente: Partido Socialista Brasileiro. Requerido: Congresso Nacional. Relator: Ministro Celso de Mello. 
Brasília, DF, 26 de agosto de 1992a. Disponível em: <http://www.stf.gov.br /jurisprudencia /nova 
/pesquisa.asp>. Acesso em: 13 dez. 2005. 
94 NEVES, Marcelo. Teoria da inconstitucionalidade das leis. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 67. 

http://www.stf.gov.br/
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considerar nula e sem nenhum valor a norma jurídica contrária à Constituição, caracteriza a 

unidade do sistema de controle difuso de constitucionalidade.95

 No controle difuso, o Estado desempenha o soberano mister jurisdicional, 

aprofundando o sentimento de constituição entre os cidadãos, na medida em que lhe é 

confiada a solução de conflitos de interesses subjetivos, em face da Lei Maior. 

 A Carta Magna constitui a norma jurídica basilar do ordenamento jurídico. E, nessa 

disposição, a sintaxe hermenêutica articulada na seara jurisdicional não pode tolerar violação 

ou contrariedade ao texto constitucional. Assim é que, o sistema constitucional se encarrega 

de afastar o que com ele não se compatibiliza, estabelecendo critérios e meios para garantir a 

supremacia das normas e preceitos constitucionais e sua respectiva efetividade (conceito 

material), presente a supralegalidade da Constituição (conceito formal), que se manifesta, 

segundo a doutrina de Ivo Dantas,96

 
[...] por três canais: 1) no fato de a Constituição ser elaborada por um poder 
constituinte e daí o caráter de supernormas fundadoras de uma ordem jurídico-
política estatal; 2) pelo controle de constitucionalidade das leis e atos que deverão 
estar de acordo com o texto constitucional; 3) pela existência de normas próprias, 
fixadas na própria constituição, a serem seguidas pelo Poder de Reforma quando 
este intervém no processo constitucional, e que, em si, diferem daquelas outras 
existentes para elaboração da legislação complementar e da legislação ordinária. 

 

 O controle difuso se caracteriza por se debruçar sobre interesses subjetivos e 

especificidades de casos concretos levados a juízo. Nesse âmbito, o pronunciamento judicial 

leva em consideração um fato previsto na norma e na sua significação, que coexistem em uma 

unidade concreta.97 Tem-se um julgamento sob medida em que se realiza o direito específico 

a ser aplicado naquele caso concreto, sob a perspectiva da conformidade ou não com a 

Constituição. 

 A ampliação do acesso à justiça atende a uma necessidade óbvia de efetivação ou 

“concreção” dos direitos fundamentais na sociedade a que se dirige a Constituição. É por 

intermédio das chamadas ações constitucionais que se viabiliza a defesa e o respeito aos 

direitos e garantias fundamentais constitucionalmente previstos, cumprindo assinalar que os 

órgãos judiciários de instância inferior abrigam a maior parte das ações que versam sobre 

questões constitucionais, onde são discutidos direitos subjetivos. 

                                                 
95 AGRA, 2003, p. 46. 
96 DANTAS, 2001, p. 138-139. 
97 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. São Paulo: Saraiva, 1979. p. 67. 
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 Amparado pelo princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, o julgador pode 

desempenhar o controle de constitucionalidade na medida em que observe lesão ou ameaça a 

direito. Dessa forma, o cidadão sempre terá à disposição as vias pavimentadas para a proteção 

dos seus direitos fundamentais. Essa perspectiva deixa claro que o controle difuso é a regra 

para a proteção ou afirmação dos direitos fundamentais no sistema de fiscalização 

constitucional brasileiro, uma vez que - ao menos, em tese - é acessível a quem a ele necessite 

recorrer. 

 É por meio do controle difuso que o cidadão, independentemente de representante, 

busca a defesa dos seus direitos ante o Poder Judiciário. É de se ver que se a justiça 

constitucional nas democracias parlamentares se presta à defesa das minorias parlamentares, 

corresponde à verdade que o controle difuso se presta à defesa do indivíduo. 

 Com efeito, o controle difuso se apresenta muito próximo da Constituição. Com seus 

diversos instrumentos, constitui mecanismo destinado ao cidadão para a defesa da 

Constituição e dos seus direitos, sendo certo que não serve apenas para protegê-lo ante o 

poder do Estado, mas também para resguardar e promover a cidadania.98

 Desse modo, é verdadeiro afirmar que o controle difuso desempenha papel relevante a 

serviço da democracia e da consolidação do Estado Democrático e Social de Direito, uma vez 

que é por intermédio de seus instrumentos que o cidadão obtém proteção dos seus direitos 

fundamentais. 

 

 

4 MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS NA DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE 

 

 

4.1 O dogma da nulidade

 

 

4.1.1 O caso Marbury vs. Madison. Necessária referência 

 

 

                                                 
98 O presente trabalho tenciona demonstrar que os instrumentos do controle difuso servem à ampla fiscalização 
do exercício do Poder, limitado pela própria Constituição. 
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 Predomina na doutrina que o dogma da nulidade da norma inconstitucional encontra as 

suas origens no sistema jurídico dos Estados Unidos, mais precisamente, no clássico 

julgamento do caso Marbury vs. Madison, pelos idos de 1803, confiado à Suprema Corte 

daquele país. 

 O então presidente da Suprema Corte, John Marshall, imprimiu o sentido retroativo 

nulificador da norma inconstitucional, por meio do voto proferido na histórica decisão, que 

serviu de marco fundamental para a teoria do controle de constitucionalidade das leis, 

instituindo o dogma da nulidade. 

 Desde já, cabe transcrever um fragmento da famosa decisão, bastante para ilustrar o 

alcance de sua significação. Declarou Marshall que 

 
A Constituição é a lei suprema e a lei que a contraria é nula. Tal teoria está 
essencialmente ligada a uma Constituição escrita e, conseqüentemente, deve ser 
considerada por esta Corte como um dos princípios fundamentais da nossa 
sociedade. Não deve, por isso, ser perdida de vista na ulterior consideração desse 
assunto. Se uma lei do Congresso, contrária à Constituição, é nula, obriga, apesar de 
sua invalidade, os tribunais, devendo estes dar-lhe efeito? Ou, em outras palavras, 
embora não seja lei constitui regra operante, como se lei fosse? Admiti-lo 
corresponderia a negar, de fato, o estabelecido na teoria; e pareceria, ao primeiro 
golpe de vista, absurdo tão grosseiro que sobre o mesmo é desnecessário insistir.99

 

As conclusões vertidas no célebre julgado parecem encerrar lógica irrefutável: se é 

postulada a supremacia da norma constitucional, não se poderia admitir a validade de uma 

norma que contrariasse a Lei Maior. Se uma decisão declaratória de inconstitucionalidade não 

fosse dotada de plenos efeitos retroativos, mas de efeitos apenas desconstitutivos, o seu 

condão importaria no reconhecimento de certa eficácia da norma declarada inconstitucional, 

ao menos, até o advento da decisão, permitindo que uma norma infraconstitucional se 

sobrepusesse aos ditames da Constituição100 - idéia não tolerada, segundo os fundamentos em 

que se apoiou Marshall. 

 Registre-se que alguns doutrinadores divergem em relação à origem do dogma da 

nulidade da norma inconstitucional, que emergiu no mundo jurídico junto com a noção de 

controle de constitucionalidade, imprimindo uma orientação inflexível quanto ao tratamento 

de atos jurídicos que contrariassem ou não a Constituição, na base do tudo ou nada: se o ato 

jurídico está de acordo com a ordem constitucional, tudo; do contrário, nada. Cite-se Ronaldo 

Poletti, que enxerga as raízes da instituição do dogma da nulidade na Grécia, com expressão 
                                                 
99 RODRIGUES, Leda Boechat. A corte suprema e o direito constitucional americano. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1992. p. 37. 
100 SARMENTO, Daniel. A Eficácia temporal do controle de constitucionalidade das leis.  Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 212, p. 27-40, abr. 1998. 
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seguinte na Inglaterra, onde, sob os cânones do direito natural, eram anuladas as normas 

contrárias ao common law.101

 Em que pese o valor investigativo desses registros históricos, é incontroverso que o 

marco fundamental da instituição do dogma da nulidade foi a célebre decisão de John 

Marshall, no caso Marbury vs. Madison, em 1803. 

 

 

4.1.2 O dogma da nulidade no Brasil 

 

 

 A teoria do dogma da nulidade do ato inconstitucional foi aplicada no Brasil, 

encontrando na doutrina de Ruy Barbosa importante ressonância e pleno acatamento. Dizia o 

autor baiano que “toda medida legislativa, ou executiva, que desrespeitar preceitos 

constitucionais, é, de sua essência, nula. Atos nulos da legislatura não podem conferir poderes 

válidos ao executivo”.102

 A jurisprudência produzida pelo Supremo Tribunal Federal, ao longo dos anos, retrata 

a aplicação da referida teoria em larga escala. Gilmar Mendes opina que a irrefreada aplicação 

do dogma da nulidade no Brasil é creditada a dificuldades encontradas no cenário 

constitucional, desde meados do século passado. 

 É que, em razão da inexistência de um comando constitucional ou com força legal, que 

conferisse a vinculação das decisões do Supremo Tribunal Federal com as emanadas nos 

demais tribunais em matéria de controle de constitucionalidade; e, sob a premissa da 

manutenção da unidade do sistema jurídico brasileiro, tanto a doutrina como a jurisprudência 

nacional se contentou em ressaltar a evidência do dogma da nulidade da lei inconstitucional e 

a obrigação de não aplicar o ato jurídico declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal 

Federal,103 inquestionavelmente, à luz do stare decisis norte-americano. 

 O dogma da nulidade tem sido levado a efeito pela tradição do direito brasileiro, à qual 

se incorporou. Alfredo Buzaid dizia que 

 
A função do judiciário, ao apreciar a lei, ou o ato normativo eivado de 
inconstitucionalidade, limita-se a negar-lhe obediência, liberando o ofendido do 

                                                 
101 POLLETI, 1985, p. 9. 
102 BARBOSA, Rui. Os actos inconstitucionais do congresso e do executivo. Rio de Janeiro: Cia. Impressora, 
1893, p. 47. 
103 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e na 
Alemanha. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 289-290. 
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dever de se sujeitar à sua autoridade. Essa atividade consiste não tanto em anular ou 
revogar, quanto em deixar de aplicar a lei, incompatível com outra lei 
hierarquicamente superior ou com a Constituição.104

 

sendo esta a orientação, ainda hoje dominante, mas que passou a ser questionada ou a sofrer 

temperamentos. 

 

 

4.1.3 O dogma da nulidade: uma tentativa de conceituação 

 

 

 Por dogma, entende-se o ponto indiscutível e até fundamental de uma doutrina ou 

sistema. 

 O dogma configura um princípio em que se apóiam atitudes, concepções e processos 

religiosos, filosóficos e científicos, senão as próprias crença, filosofia e ciência (ainda que não 

se apóiem apenas em dogmas), que implicam, ao lado de outros fatores, em expressões de fé, 

ideologia e conhecimento. 

 No curso da história, o dogma apresentou conotações diversas sob o olhar filosófico. 

Dogma, para Platão, correspondia à opinião, à crença. O filósofo antigo circunstancia o 

dogma, na existência de um juízo sobre a bondade ou maldade dos sentimentos, segundo ele, 

compartilhado pela comunidade como uma espécie de crença pública e com status de lei. Na 

definição de Kant, dogma correspondia a um juízo sintético e direto de conceitos (e só). Na 

esteira do seu pensamento racional, a dogmática estava excluída do processo de construção 

dos conceitos, uma vez que o método utilizado pela filosofia, no particular da conceituação, 

era a sistemática (e não a dogmática). 

 O dogma, na acepção teológica, cuja conotação é observada em várias passagens do 

Novo Testamento, traduz a idéia de decreto ou ordem de uma autoridade, é tido como uma 

opinião evidente ou uma verdade totalitária, na medida em que revela um sentido emanado 

por uma Divindade absoluta ou que é condicionado conforme a Sua vontade. 

 A idéia do dogma, ao longo do tempo, atravessou filosofias e teologias, assumindo 

feições e importância variáveis, dependendo do momento histórico e do respectivo corte 

epistemológico. Todavia, concebe-se o dogma sempre como algo que não se discute, 

aceitando-o ou não. Há, inclusive, quem se filie ao dogma de não admitir verdades absolutas. 

                                                 
104 BUZAID, Alfredo. Da ação direta de declaração de inconstitucionalidade no direito brasileiro. São 
Paulo: Saraiva, 1958. p. 81. 
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 Ainda que o dogma se apresente suscetível a questionamentos racionais, por exemplo; 

e, nessa perspectiva, possa ser refutado enquanto argumento ou demolido enquanto 

fundamento de doutrinas ou sistemas, não há como negar o seu engajamento e 

instrumentalização na sedução e mobilização intelectual, social, científica, religiosa, etc, 

mediante o uso de técnicas e recursos imanentes a cada seara. 

 Nas igrejas pentecostais, os dogmas religiosos são comunicados na base do grito e da 

histeria. Na política - e em outras áreas -, a retórica cria dogmas ideológicos de colorações 

diferentes. 

 No campo do direito, tem-se indiscutível criação dogmática, cujo objeto 

tradicionalmente emerge em dois momentos distintos:  

 a) o da elaboração científica dos princípios que, em parte, concretizam-se nos sistemas 

de direito positivo;  

 b) o da interpretação, construção e sistematização do direito. 

 Nada há de sobrenatural na dogmática jurídica, que é a parte da ciência do direito 

enredada nos processos de interpretação e materialização jurídica da realidade e das 

experiências de um povo, em época e local determinados, desdobrando-se na construção de 

normas, costumes ou institutos articulados em um sistema ou simplesmente presentes no 

mundo. Os referidos momentos da criação do direito se interpenetram, a ponto de se poder 

dizer que não há interpretação de norma ou preceito jurídico que não remeta à ressonância dos 

fatos da vida concreta e, igualmente, não há apreciação de fatos que não sofra a refração do 

sistema jurídico vigente. 

 A dogmática é realidade prenhe na sistematização do direito, impondo sentidos que 

servem de fundamento à ordem jurídica. 

 Na seqüência da exposição, cumpre traçar considerações acerca do instituto da 

nulidade. O termo nulidade tem origens no latim medieval (nullitas, de nullus) e encerra a 

idéia de ineficácia de um ato jurídico viciado, por inobservância à norma de regência, no qual 

não se veja a condição material ou formal, requisitada para a sua validade. 

 Nessa perspectiva técnico-jurídica, a nulidade exprime inexistência, uma vez que o ato 

ineficaz, ou despido de valor, é considerado sem existência legal. Falta-lhe a força vital para 

que possa, válida e procedentemente, produzir os efeitos jurídicos desejados. 

 Ao teorizar sobre validade e os limites materiais e formais da norma, Norberto Bobbio 

entende que, se não houver o atendimento a critérios que a definam jurídica, como a 

emanação de autoridade competente e a compatibilidade com a ordem jurídica, especialmente, 
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com a norma hierarquicamente superior,105 a norma agitada está sujeita a ser declarada 

ilegítima e a ser expulsa do sistema.106

 A nulidade decorreria, pois, da inobservância de preceitos formais ou materiais de 

direito, tidos como necessários para a produção de efeitos no mundo jurídico; o que gera, 

como conseqüência, a invalidade do ato alheio a tais preceitos, o qual resultará ineficaz. 

 Nulidade, então, seria a situação do que não atende ao previsto em um sistema jurídico 

como apto a produzir efeito. 

 Apuradas as noções retro declinadas e alinhando-as ao propósito desse trabalho, 

cumpre pontuar que o dogma da nulidade teria implicação no âmbito de validade do direito, 

ostentando uma condição de verdade inquestionável. O preceito do dogma da nulidade orienta 

os meios de interpretação e criação do direito em seu raio de ação. É desembainhado e 

aplicado no contexto do controle de constitucionalidade, produzindo efeitos retroativos que 

excluem do ordenamento jurídico o ato ou norma que se incompatibilizem com a ordem 

constitucional e o que se construiu baseado nesses atos ou normas viciados. 

 Como se vê, a aplicação do dogma da nulidade requisita um marco fundamental em 

face do qual o ato ou a norma é considerado nulo. Esse marco fundamental, no caso, é a 

Constituição. Segundo a doutrina tradicional, a necessidade de se preservar a unidade da 

ordem jurídica fundada na Constituição implica em repudiar o ato ou a norma 

inconstitucional, e decorre da supremacia que encerra os valores vertidos na Carta Magna, 

cuja vigília é exortada no que preceitua o dogma da nulidade. 

 Poder-se-ia dizer que o dogma da nulidade é manejado no domínio do controle de 

constitucionalidade, com vistas na “purificação” da ordem jurídica. A respectiva liturgia 

purificadora impõe uma análise verticalizada dos atos ou normas de menor grau de 

positividade em relação à Constituição. Em se constatando o “pecado” da desobediência aos 

cânones constitucionais, ter-se-ia deflagrada a ineficácia e conseqüente “excomunhão” do ato 

ou norma viciada, do ordenamento jurídico. 

 Nesse passo, o dogma da nulidade corresponde a um instituto jurídico pertencente à 

tradição do controle de constitucionalidade, cuja aplicação objetiva a preservação da 

supremacia constitucional, extirpando do ordenamento jurídico o ato ou norma agressivo à 

Constituição e tornando sem efeito as relações jurídicas convoladas na base de atos ou normas 

declaradas inconstitucionais. 

 

                                                 
105 BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. Bauru: Edipro, 2003. p. 46-47. 
106 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Brasília: Unb, 1997. p. 54. 
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4.1.4 A norma jurídica e seus planos de validade, existência e eficácia 

 

 

 A norma jurídica reveste os atos e fatos da vida de juridicidade, a eles conferindo a 

feição de jurídicos ou antijurídicos, conforme atendam ou não à respectiva hipótese 

normativa, que imprime significados de dever ser, reconhecidos pelo grupo social. No 

pensamento de Kelsen, “com o termo ‘norma’, se quer significar algo que deve ser ou 

acontecer, especialmente que um homem se deve conduzir de determinada maneira”.107

 Nessa perspectiva, caracteriza-se a norma jurídica como importante instrumento de 

controle social, na medida em que encerra uma linguagem comum reveladora de um 

entendimento geral, com vistas na realização efetiva de certos atos sociais.108

 Dessa feita, os enunciados normativos têm uma finalidade prática, cabendo assinalar 

as suas dimensões de existência, validade e eficácia em relação à sociedade a que se dirigem. 

Apesar dos conteúdos ético e obrigatório que carrega, a norma jurídica não depende do seu 

cumprimento para que exista, valha ou produza efeitos. O comportamento individual ou social 

contrário à norma, emprega-lhe sentido, na medida em que está sujeito a uma sanção 

prescrita. 

 Sobre o tema, Adrualdo de Lima Catão consolidou num conceito análises feitas em 

textos de Hans Kelsen, Norberto Bobbio e Tércio Sampaio, dizendo que 

 
A norma jurídica é aquela inserida em um sistema que se possa chamar de Direito. 
Este sistema é um complexo normativo no qual a execução de seus preceitos é 
garantida por sanções organizadas que estão previstas no próprio sistema. Desta 
maneira, a norma jurídica é a que está inserida em um sistema que contém outras 
normas que estabelecem órgãos capazes de, dado o seu grau de institucionalização, 
fazer valer os preceitos normativos através de uma sanção organizada.109

 

 

4.1.4.1 Plano da validade 

 

 

                                                 
107 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 4. 
108 SOUTO, Cláudio; SOUTO, Solange. Sociologia do direito. Rio de janeiro: Edusp, 1981. p. 3. 
 
109 CATÃO, Adrualdo de Lima. O critério identificador da norma jurídica: a necessidade de um enfoque 
sistemático. Jus Navigandi, Teresina, ano 5, n. 51, out. 2001. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2249>. Acesso em: 23 out. 2006. 
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 Para se alcançar ou definir o plano de validade de uma norma, o caminho a ser 

percorrido é variável, conforme a visão adotada. Pontuando as correntes de pensamento mais 

difundidas e admitindo que validade, vigência e eficácia, embora situadas em planos 

diferentes, estão plasmadas na mesma perspectiva de estabelecimento e efetividade de um 

dever ser, toma-se em consideração que o sistema jurídico é formado pelo conjunto de normas 

válidas, e que a validade constitui critério indispensável para a respectiva concepção. 

 Do ponto de vista dogmático, para ser válida, uma norma jurídica deve estar integrada 

ao ordenamento jurídico, observados os seus processos de formação e produção, consoante os 

requisitos previstos no próprio ordenamento.110

 Luiz Antônio Rizzato assinala que, além dos aspectos eminentemente formal e 

material, em que a norma jurídica é considerada válida, se for criada consoante os critérios 

definidos no sistema jurídico, também se atribui à validade da norma, o aspecto de sua 

legitimidade a partir de um “fundamento axiológico, cuja incidência ética seria a condição 

que daria legitimidade à norma jurídica, tornando-a válida”.111

 Na visão de quem compreende o Direito como um sistema de linguagem, afirma-se 

que o jurista desempenha um papel fundamental no preenchimento do conteúdo semântico de 

uma norma. Nessa perspectiva, a norma jurídica seria válida se estivesse de acordo com o 

critério adotado pelo jurista que a interpreta, autorizando dizer que a validade não encerraria 

uma propriedade da norma, mas o resultado da relação entre a norma e o critério eleito, no 

âmbito do respectivo sistema jurídico; sendo essa uma proposição que se aplica a qualquer 

modelo ou concepção referente à validade da norma. 

 Com efeito, os conceitos fundantes do instituto da validade são de difícil delimitação, 

pelo que se experimenta uma acentuada variação quanto ao seu significado, a partir dos 

diversos modelos e concepções existentes, cumprindo salientar, todavia, a importância da 

implicação entre o que confere validade às normas jurídicas e o atendimento a critérios 

insertos no sistema jurídico, qualquer que seja este. 

 Cabe transcrever a assertiva doutrinária de Paulo de Barros Carvalho, no particular, eis 

que “ao dizermos que uma norma ‘n’ é válida, estaremos expressando que ela pertence ao 

sistema ‘S’. Ser norma é pertencer ao sistema, o ‘existir’ jurídico específico’ a que alude 

Kelsen”.112

                                                 
110 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. São Paulo: Atlas, 1994. p. 196. 
111 NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. Manual de introdução ao estudo do direito. 6. ed. São Paulo, 2005. p. 
175. 
112 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 2.ed. São Paulo: 
Saraiva, 1999. p. 49. 
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4.1.4.2 Plano da existência ou vigência 

 

 

 No pensamento kelseniano, 

 
[...] com a palavra ‘vigência’ designamos a existência específica de uma norma. 
Quando descrevemos o sentido ou o significado de um ato normativo dizemos que, 
com o ato em questão, uma qualquer conduta humana é preceituada, ordenada, 
prescrita, exigida, proibida; ou então consentida, permitida ou facultada. Se, como 
acima propusemos, empregarmos a palavra ‘dever ser’ num sentido que abranja 
todas estas significações, podemos exprimir a vigência (validade) de uma norma 
dizendo que certa coisa deve ou não deve ser, deve ou não ser feita.113

 

 Vigência não se confunde com validade. Uma norma pode ser válida se atende aos 

critérios de validade eleitos no sistema jurídico ao qual se integrou, regularmente, mas pode 

não ser vigente se depende da verificação de uma condição suspensiva ou de vacância, por 

exemplo, ou mesmo se teve a sua vigência exaurida ou encerrada. 

 Por outro lado, toda norma vigente deverá ser válida, uma vez que a sua validade é 

decorrente do atendimento aos critérios eleitos no sistema jurídico ao qual está integrada, e 

essa integração é pressuposto para a vigência. 

 A vigência da norma é deflagrada no momento em que o respectivo dispositivo 

emerge ou produz os seus efeitos no mundo jurídico – ainda que vigência também não se 

confunda com eficácia. Pode-se falar em vigência imediata, futura e até retroativa, que é 

aceita em casos específicos, mas cuja citação não será objeto dessa exposição. 

 Vigência revela a qualidade do que está em vigor. No caso da norma, a que está em 

voga e pronta para ser aplicada. 

 

 

4.1.4.3 Plano da eficácia 

 

 

 A abordagem sobre a eficácia da norma impõe a compreensão de dois sentidos 

diversos consagrados na doutrina, que apontam as chamadas eficácia social e eficácia jurídica. 

 A eficácia social “designa uma efetiva conduta acorde com a prevista pela norma”,114 

dizendo respeito à obediência e à aplicação da norma pela comunidade a quem ela se dirige. 

                                                 
113 KELSEN, 2000, p. 11. 
114 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 65. 
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 No caso das normas jurídicas, a eficácia consiste na capacidade de se atingir os 

objetivos nelas traduzidos ou fixados como metas. Assim, a eficácia jurídica designa a 

qualidade que toca à norma de produzir em maior ou menor grau, efeitos jurídicos, a partir do 

seu objeto. Nesse sentido, a eficácia pertine à aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade 

da norma, como possibilidade de sua aplicação jurídica.115

 Validade, vigência e eficácia interagem no plano normativo, mas se expressam 

diferentemente e não requisitam coexistência como garantia de legitimidade da norma. De 

efeito, e aproveitando o que foi declinado, uma norma pode ser válida, vigente e eficaz ao 

mesmo tempo; pode ser válida e vigente e não ser eficaz; ser válida e não possuir vigência 

nem eficácia; e, igualmente, estar destituída de todas essas qualidades. 

 A eficácia jurídica decorre dos efeitos atribuídos ao ato ou norma jurídica. 

 

 

4.1.5 O dogma da nulidade da norma inconstitucional 

 

 

 Ao se investigar o dogma da nulidade da norma inconstitucional, lida-se com uma 

perspectiva de preservação de dispositivos constitucionais ou de valores constitucionalmente 

protegidos, em face de atos de menor grau de positividade jurídica que os contrariam. 

 Essa perspectiva pressupõe o exercício de uma jurisdição constitucional, que dá vazão 

ao dogma da nulidade, presentes os meios de fiscalização de atos e normas que devem estar 

de acordo com a Constituição. Embora a jurisdição constitucional decorra de um ato que 

sintetiza uma ideologia política, a sua natureza é eminentemente jurídica. Os preceitos 

versados numa Constituição, apesar do caráter político que encerram, são revestidos de 

supremacia e supralegalidade e condicionam todo o ordenamento jurídico, verticalizando 

qualquer análise ou relação semântica ou sintático-normativa,116 a partir dos princípios então 

esculpidos. 

 Enquanto a supremacia da norma constitucional e sua respectiva efetividade dizem 

respeito ao aspecto material da Constituição, na medida em que consagra valores tão 

relevantes, em determinados espaço e época, a ponto de serem elevados ao nível da Lei 

Maior, a supralegalidade da Carta Magna traduz um conceito formal que se manifesta através 

da sua elaboração por um Poder Constituinte - a conferir-lhe um status de norma fundadora de 

                                                 
115 Ibid., 1999, p. 66. 
116  FERRAZ JÚNIOR, 1994, p. 107.  
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uma ordem jurídico-política de um Estado -, da fiscalização constitucional e da previsão de 

normas específicas, previstas na própria Constituição, a serem observas pelo Poder de 

Reforma. 

 A Carta Magna constitui a norma jurídica basilar do ordenamento jurídico. E, nessa 

disposição, a sintaxe hermenêutica articulada na seara jurisdicional não pode tolerar violação 

ou contrariedade ao texto constitucional. O sistema constitucional se encarrega de afastar o 

que com ele não se compatibiliza material e formalmente, mediante a aplicação de regras 

próprias de controle de constitucionalidade. 

 O dogma da nulidade respeita o que informa a assertiva contida no parágrafo anterior, 

figurando como princípio de ordem constitucional - ao menos no Brasil -, que orienta a 

medida sancionadora aplicada à norma contrária à Constituição, fulminando-a. 

 No Brasil, o entendimento que considera nula a norma inconstitucional e produz 

efeitos retroativos, articula o princípio da soberania do Estado de Direito - pressuposto do 

exercício jurisdicional - com a aplicação imediata das normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais, ressaltando a supremacia da Constituição e vinculando os órgãos 

estatais à sua observância. A presente abordagem, reserva-se a não digressar no campo da 

dogmática jurídica, assinalando que “não apenas os direitos fundamentais, mas todos os 

demais direitos subjetivos constitucionalmente assegurados, vinculam os órgãos estatais”.117

 Assim, a prerrogativa que alcança todo juiz ou tribunal, para não aplicar a norma 

inconstitucional, pressupõe a nulidade desta. 

 Observa-se que na hipótese de prevalecimento de normas ou atos viciados, com a 

mácula da inconstitucionalidade; a Carta Magna não serviria de fundamento de validade a tais 

atos ou normas, o que vulneraria a unidade do sistema jurídico correspondente. Esse é o 

entendimento da doutrina tradicional, bem representado por Guasque, ao dizer que 

 
os atos legislativos e normativos que não forem compatíveis com os preceitos da lei 
superior são inválidos, pois a incompatibilidade vertical se resolve em favor da 
norma de grau mais elevado, que fundamenta a validade das inferiores.118

 

 De efeito, segundo a tradição do direito brasileiro, a aplicação do dogma da nulidade 

da norma inconstitucional implica em que se determinada norma é considerada nula, mediante 

a declaração de inconstitucionalidade, desfazem-se retroativamente os seus efeitos. 

                                                 
117 MENDES, Gilmar Ferreira. Controle de constitucionalidade: aspectos jurídicos e políticos. São Paulo: 
Saraiva, 1990. p. 256. 
118 GUASQUE, Luiz Fabião. O controle de inconstitucionalidade das leis. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
2004. p. 45. 
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 Como visto na parte relativa aos planos de validade, existência e eficácia da norma, 

não deve haver espaço para confusões sinonímias no âmbito das decisões declaratórias de 

inconstitucionalidade de uma norma. Freqüentemente, diz-se que a norma judicialmente 

declarada inconstitucional teria sido “revogada”, “perdido a eficácia”, “anulada”, ou então, 

que a declaração de inconstitucionalidade teria reconhecido que a norma seria “írrita”, “nula” 

ou “inexistente”, como se cada termo desses significasse a mesma coisa. Tal imprecisão 

confunde. 

 A norma inconstitucional existe e goza da mesma presunção de legitimidade que toca 

a todas as demais normas integrantes do ordenamento jurídico. Todavia, segundo o dogma da 

nulidade, uma vez declarada inconstitucional, judicialmente, a norma é aniquilada desde a sua 

origem, como se o ato inconstitucional que ela encerra nunca tivesse existido. Dir-se-ia que a 

norma declarada inconstitucional seria destituída de qualquer eficácia jurídica. Tal norma, que 

já era inválida, torna-se retroativamente ineficaz, por meio de uma decisão declaratória que 

fulmina, inclusive, as relações jurídicas construídas na sua base, corroída pela 

inconstitucionalidade. 

 Esse entendimento guarda uma lógica aparentemente irrepreensível, eis que a 

admissão de qualquer efeito no curso da existência da norma inconstitucional significaria que 

ela ofenderia a Constituição, comprometendo toda a estrutura verticalizada do sistema 

jurídico. E, nesse diapasão, não só a norma inconstitucional, mas também os atos praticados 

sob a égide desta, desafiariam a Lei Maior. 

 Por outro lado, atualmente, é possível entender que a nulidade não é necessariamente 

inerente à inconstitucionalidade. Pontue-se que a nulidade decorre da inconstitucionalidade, 

mas não configura uma conseqüência lógica desta. De fato, apesar de predominar o 

entendimento de que o ato inconstitucional é nulo, não se pode descuidar de que essa 

perspectiva desfaz conquistas e afeta interesses constitucionalmente tutelados, que não 

autorizam pensar apenas na nulidade, enquanto efeito imanente à inconstitucionalidade. 

 A nulidade posta ou pressuposta na ordem jurídica, conforme o respectivo sistema 

jurídico, é apenas o grau máximo da anulabilidade. Se não existe uma implicação logicamente 

inamovível entre inconstitucionalidade e nulidade, admite-se que as sanções dirigidas ao ato 

ou norma inconstitucional sejam variáveis, tomando-se como critério de graduação a extensão 

da incompatibilidade e da impropriedade da norma viciada, ante a Constituição. Trata-se de 

uma noção amplamente compartilhada na doutrina européia, cujo marco teórico encontra em 

Kelsen o seu maior expoente. 
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 Segundo a difundida doutrina de Kelsen, a decisão que afere a inconstitucionalidade 

da norma é constitutivo-negativa e não declaratória.119 Todavia, destaque-se o pioneirismo do 

português Jorge Miranda em estruturar a graduação da sanção aplicada ao ato 

inconstitucional, consoante a gravidade e a evidência do vício,120 chegando ele a dizer que 

toda violação à Constituição conduz à invalidade do ato violador, com exceção dos casos em 

que se verifica uma violação formal de menor importância, que não demande a sua 

invalidação. 

 Assim, concebe-se que o ato inconstitucional, dependendo do modelo adotado no país 

aonde foi praticado, pode ser considerado até inexistente, hipótese em que ele nunca produz 

efeitos e sua observância é recusada por qualquer pessoa, a despeito da declaração de 

inconstitucionalidade. O ato inconstitucional, como vem sendo visto, também pode ser tido 

como nulo e, apesar de haver produzido efeitos, desde o seu nascimento, tudo o que nele 

havia se baseado é refutado, o que se dá mediante a aplicação de sanção pelo órgão judicial 

competente; o ato inconstitucional ainda pode ser classificado como anulável, cujos efeitos só 

deixam de ser produzidos após decisão que declare a sua inconstitucionalidade, cumprindo 

assinalar que, por ser anulável, uma vez suprida a incompatibilidade de tal ato, ele pode ser 

convalidado; e, por fim, o ato inconstitucional pode ser meramente irregular, quando, apesar 

de viciado, continua a produzir efeitos, sem embargos. 

 As asserções doutrinárias que dizem respeito ao dogma da nulidade não podem 

desconsiderar classificações da espécie, relativas à norma ou ato inconstitucional, matizadas 

em experiências diversas de controle de constitucionalidade ou a partir de diferentes modelos 

ou critérios da fiscalização de que ora se trata. 

 Na prática, observa-se que a aplicação irrefreada do dogma da nulidade da norma 

inconstitucional suscita situações de verdadeiro caos jurídico, despertando insegurança nas 

pessoas que praticaram atos ou convolaram relações jurídicas baseadas em norma 

inconstitucional. A eliminação retroativa de uma norma inconstitucional, ao promover o 

esvaziamento do ordenamento jurídico quanto ao seu objeto, pode fazer surgir problemas de 

difícil equação que atropelam a paz social e a boa fé de quem se pautou na norma viciada, 

mas que encerrava presunção de legitimidade. 

                                                 
119 KELSEN, 2000, p. 157-159. 
120 MIRANDA, Jorge. Contributo para uma teoria da inconstitucionalidade. Coimbra: Coimbra, 1996. p. 
209. 
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 Eis uma crítica ao dogma da nulidade, uma vez que a sua imponderada aplicação pode 

acarretar injustiças e ferir interesses e valores tutelados pela ordem constitucional e que a esta 

são caros121 (v.g. segurança jurídica, por exemplo). 

 

 

4.1.5.1 Os efeitos nas decisões de inconstitucionalidade 

 

 

 Avançando na presente exposição, cabe discorrer mais um pouco sobre os efeitos 

decorrentes da decisão que declara a inconstitucionalidade de um ato jurídico. 

 Primeiramente, saliente-se que no caso do controle concentrado, exercido por uma 

Corte Especial, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade são erga omnes, ou seja, 

impostos a todos os que se encontram sob o pálio da norma viciada. No caso do controle 

difuso, em que a inconstitucionalidade é provocada ao ensejo de um conflito de interesses 

intersubjetivo, ante qualquer juiz, em princípio, a decisão que declare uma norma 

inconstitucional obriga apenas as partes litigantes. 

 À luz do dogma da nulidade, a decisão que declara a inconstitucionalidade de uma 

norma produz efeitos retroativos, os chamados efeitos ex tunc. Tais decisões são emanadas 

nos países que adotaram a orientação patenteada no sistema de controle de 

constitucionalidade norte-americano. 

 Os efeitos ex tunc alcançam a norma declarada inconstitucional, desde o momento do 

seu ingresso no respectivo ordenamento jurídico, cumprindo assinalar que todos os atos 

realizados com base na norma inconstitucional também são afetados, como se nunca tivessem 

gozado de fundamento jurídico que os sustentasse. No caso de decisão proferida em sede de 

controle concentrado, os efeitos ex tunc obrigam a todos os afetados pela norma 

inconstitucional indistintamente; no caso do controle difuso, apenas as partes litigantes.  

 Segundo Jorge Miranda, a eficácia ex tunc da declaração de inconstitucionalidade 

decorre do fato de 

 
[...] a Constituição (ou a lei) como fundamento de validade, como base da força 
intrínseca da norma em causa, dever prevalecer incondicionalmente desde o 
momento em que esta é emitida ou em que ocorre a contradição ou desconformidade 
e, não apenas desde o instante em que a contradição é reconhecida; 
[...] a mera eficácia futura da declaração poder acarretar diferenças de tratamento das 
pessoas e dos casos sob o império do mesmo princípio ou preceito constitucional, 

                                                 
121 CLÈVE, 2000, p. 168. 
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uns sujeitos ao seu comando e outros (os considerados antes da declaração de 
inconstitucionalidade ou de ilegalidade) subordinados, ao cabo e ao resto, ao sentido 
da norma inconstitucional ou ilegal, ao sentido de uma norma juridicamente 
válida.122

 

 A produção de efeitos ex tunc pelas decisões declaratórias de inconstitucionalidade, 

ressalta que o valor jurídico da norma inconstitucional seria nenhum ou que esta seria 

desprovida de qualquer eficácia no plano do Direito. Nula. 

 Na Áustria, a norma inconstitucional não é nula, mas anulável. Nesse caso, a 

inconstitucionalidade da norma implica apenas em sua ineficácia a partir da data em que é 

decretada inconstitucional ou da data fixada para que isso ocorra, produzindo efeitos ex nunc, 

meramente desconstitutivos, na esteira da concepção do “legislador negativo”, cumprindo 

assinalar que a Corte Constitucional, no caso, funciona como um órgão de caráter político-

administrativo de expressão superior.123

 A título de ilustração, enquanto o modelo norte-americano sobreleva a supremacia do 

Poder Judicial, presente a singular tradição de luta pela liberdade nos Estados Unidos; no 

modelo europeu, o Poder Judiciário salvaguarda a supremacia do Parlamento, em razão do 

caráter político antevisto por Kelsen no contexto constitucional.124

 É, de fato, minoritária a corrente que entende ser constitutivo-negativa a natureza das 

decisões emanadas em sede de controle de constitucionalidade. Na perspectiva do legislador 

negativo, somente a partir da retirada da norma inconstitucional do ordenamento jurídico, os 

seus efeitos deixam de ser produzidos. Nessa concepção, a decisão que declare a 

inconstitucionalidade de uma norma teria caráter desconstitutivo e não declaratório. 

 É de se atentar para o fato de que toda declaração de inconstitucionalidade, sem 

eficácia ex tunc, deixa de pronunciar a nulidade completa da norma viciada, admitindo a 

produção dos efeitos da norma inconstitucional, conforme o marco passado ou futuro 

estabelecido no julgado, produzindo efeitos ex nunc. 

 O dogma da nulidade, como se vê, declina efeitos ex tunc, voltados para trás, atingindo 

todos os atos produzidos com base na norma declarada inconstitucional, desde o seu 

                                                 
122 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Coimbra: Coimbra, 1988. p. 489. 
123 SEGADO, Francisco Fernández. La Obsolescencia de la Bipolaridad Tradicional (Modelo Americano – 
Modelo Europeo-Kelseniano) de Los Sistemas de Justicia Constitucional. Revista de Direito Público, Brasília, 
n. 2, p. 79, out./dez. 2003. Disponível em: < http://www.idp.org.br/caderno_virtual_revista_direito02.asp#>. 
Acesso em: 20 set. 2005. p. 79. 
124 SEGADO, 2003, p. 60. Ainda afirma que, além do revestimento político do modelo de controle constitucional 
kelseniano, essa doutrina identificava no parlamento, um viés de representatividade mais democrática do que o 
observado na magistratura, não entendendo por confiar a essa casta aristocrática o poder para judicializar as 
decisões em matéria constitucional. Por isso a ausência do controle difuso, como forma de retirar dos juízes o 
poder de exercer a jurisdição sobre a Constituição.  



 65

nascimento. Se a decisão declaratória da inconstitucionalidade não pronuncia plenos efeitos 

retroativos (ex tunc), não está ela orientada pelo dogma da nulidade. 

 

 

4.1.5.2 Posições contrárias ao dogma da nulidade 

 

 

 Tradicionalmente, os argumentos que se posicionam contrariamente ao dogma da 

nulidade da norma inconstitucional defendem a natureza constitutivo-negativa da decisão que 

pronuncia a inconstitucionalidade. Tal decisão não teria efeitos retroativos e apenas retiraria 

do sistema as normas editadas em desconformidade com a ordem constitucional. A doutrina 

de Kelsen influenciou esse entendimento, pontuando, entre outros aspectos, que enquanto a 

norma “não for revogada, tem de ser considerada como válida; e, enquanto for válida, não 

pode ser inconstitucional”.125

 No Brasil, filiando-se ao pensamento kelseniano, Regina Maria Macedo Nery Ferrari 

investe contra o dogma da nulidade, ao dizer que: 

 
A norma constitucional é simplesmente anulável, visto que esta qualidade lhe é 
imposta por um órgão competente, conforme o ordenamento jurídico, que opera, 
eficaz e normalmente, como qualquer disposição normativa válida até a decretação 
da sua inconstitucionalidade,126

 

realçando a insegurança jurídica que desperta o condão absoluto dos efeitos retroativos das 

decisões declaratórias de inconstitucionalidade, pois, segundo a citada jurista, admitir 

 
[...] que a norma inconstitucional é nula, e que os efeitos desse reconhecimento 
devem operar ex tunc, estendendo-os ao passado de modo absoluto, anulando tudo o 
que se verificou sob o império da norma assim considerada, é impedir a segurança 
jurídica, a estabilidade do Direito e sua própria finalidade.127

 

 Pontes de Miranda já havia se posicionado em sintonia com os que doutrinavam a 

natureza constitutiva das decisões proferidas em controle de constitucionalidade128. 

                                                 
125 KELSEN, 2000, p. 300. 
126 FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Efeitos da declaração de inconstitucionalidade. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1992. p. 82, 90. 
127 FERRARI, loc. cit. 
128 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários à constituição de 1967 com a emenda nº 1, de 
1969. Rio de Janeiro: Forense, 1987. t. 3, p. 615-626. 
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 Houve também quem argumentasse assinalando a desnecessidade inexorável de 

retroação dos efeitos declaratórios de inconstitucionalidade até o nascimento da norma, uma 

vez que não havia liame lógico entre a data do surgimento da ofensa constitucional e a 

fulminação do ato que a veiculava. Essa é a visão de Celso Ribeiro Bastos, apoiada no fato de 

o direito não estar adstrito a uma dimensão lógico-formal, pois se encontra com as realidades 

presentes na dinâmica da vida e do próprio direito, em que a desconstituição de relações 

jurídicas construídas sob presunção de validade, ao longo do tempo, poderia causar um mal 

maior que o bem que se pretende fazer com a exclusão absoluta da norma inconstitucional e 

de seus efeitos do sistema jurídico. 

 Sobre o dogma da nulidade, o referido autor diz que “essa retroação pode provocar 

verdadeira calamidade jurídica atingindo um sem-número de situações já consolidadas, sob a 

vigência da lei agora tida por inconstitucional”.129 Com efeito. 

 

 

4.1.5.3 Mitigação ao dogma da nulidade 

 

 

 A lógica que encerra o efeito retroativo da declaração de inconstitucionalidade informa 

que se a respectiva decisão se restringisse à aplicação do efeito apenas desconstitutivo (ex 

nunc), estar-se-ia admitindo a validade dos efeitos da lei inconstitucional até o advento da 

decisão, convalidando ofensa à Constituição durante determinado período, em contrariedade 

ao que postula a supremacia da Lei Maior. 

 A sistemática sob a qual se desenvolveu o raciocínio exposto no parágrafo anterior se 

apega a uma técnica de interpretação e exegese preocupada tão só com os aspectos semântico 

e sintático das normas em conflito, concentrando as suas premissas nos conteúdos formal e 

material das normas enfeixadas no sistema jurídico-positivo e considerando os respectivos 

níveis hierárquicos – tudo à luz do dogma da nulidade. 

 Ocorre que o contexto de um sistema jurídico ainda contabiliza o sentido pragmático 

da norma, consistente na sua efetiva observância e repercussão social. Tal acepção parece 

esquecida pela doutrina tradicional, em tema de efeitos temporais da declaração de 

inconstitucionalidade, na medida em que adota o dogma da nulidade e se ignora a 

possibilidade de sua eficácia ex nunc. 

                                                 
129 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à constituição do Brasil. São 
Paulo: Saraiva, 1995. v. 4, t. 3, p. 85. 
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 A cega aplicação de efeitos ex tunc sobre a norma declarada inconstitucional pode 

resultar em problemas de difícil contorno. Daniel Sarmento destaca que  

 
[...] a eliminação retroativa de normas vigentes no ordenamento, pode gerar 
situações de verdadeiro “caos” jurídico ou de injustiça flagrante, ocasionando 
tremenda insegurança para aqueles que pautaram seus atos pela lei 
inconstitucional.130

 

 De fato, a declaração de nulidade da norma inconstitucional, produzindo efeitos ex 

tunc, pode implicar em injustiça e instabilidade social, violando interesses e preceitos 

inscritos na própria Constituição – o que não é desejável e autoriza a mitigação do dogma da 

nulidade. 

 Nessa perspectiva, a flexibilização da eficácia temporal da decisão declaratória de 

inconstitucionalidade deve ter como pressupostos materiais para a sua aplicação, razões de 

segurança jurídica ou de relevante interesse social, entre outros elementos presentes na 

sociedade, a deflagrarem uma necessária abordagem que contemple a multiplicidade de 

fatores insertos na realidade. A declaração de inconstitucionalidade de uma norma sem 

pronúncia de nulidade, depende da mensuração dos efeitos que irá produzir na sociedade, a 

exclusão da norma inconstitucional do mundo jurídico. 

 A possibilidade de flexibilização da eficácia temporal das decisões proferidas em sede 

de controle de constitucionalidade, mitigando o dogma da nulidade, importa em efetivo 

instrumento de pacificação social. 

 Gilmar Ferreira Mendes se refere às chamadas lacunas jurídicas ameaçadoras 

(bedröhliche Rechtslücken), que poderiam, em caso de uma pronúncia de nulidade, ter sérias 

conseqüências, ensejando eventual “caos jurídico”,131 sendo certo que, se a declaração de 

inconstitucionalidade dotada de efeito retroativo para supressão da norma inconstitucional, 

implicar um vazio que acarrete sérios problemas a ponto de ferir outros princípios de guarida 

constitucional, ela não se justificaria. 

 Nesse caso, ainda Gilmar Ferreira Mendes, aduz que 

 
[...] a declaração de nulidade levaria a uma minimização (Minimierung), ao invés de 
levar a uma otimização (Optimierung) na concretização da vontade constitucional. A 

                                                 
130 SARMENTO, Daniel. A eficácia temporal das decisões no controle de constitucionalidade. In: CRUZ, Álvaro 
Ricardo de Souza; SAMPAIO, José Adercio Leite (Coord.). Hermenêutica e jurisdição constitucional: estudos 
em homenagem ao Prof. José Alfredo de Oliveira Baracho. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 11. 
131 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional:   o controle abstrato de normas no Brasil e na 
Alemanha. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 219.  
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lacuna resultante da declaração de nulidade poderia fazer surgir uma situação ainda 
mais afastada da vontade constitucional .132

 

 A justificativa de uma declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, 

está em se considerar mais adequado que a norma inconstitucional mantenha-se válida 

provisoriamente, a fim de evitar que o direito antigo substitua o declarado inconstitucional ou 

para obstar o surgimento de um vácuo jurídico prejudicial à ordem constitucional133 e social. 

 Assim, observada a necessidade de demarcação da validade de uma norma julgada 

inconstitucional, seja preservando a sua eficácia em certo período pretérito, seja assegurando-

lhe alguma sobrevida, tem-se, em nome da paz social, a admissão de um fenômeno jurídico 

que tolera a convivência de preceitos que se excluem. 

 Presente que não haveria força capaz de imprimir concretude e eficácia a uma decisão 

que resulte em desprestígio à justiça ou à vontade constitucional, verifica-se que ao lado da 

ortodoxa declaração de nulidade, há de se por limites, admitindo-se a declaração de 

inconstitucionalidade com eficácia ex nunc ou pro futuro, caracterizando – repita-se - uma 

necessária mitigação do dogma da nulidade. 

 

 

4.2 A inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade

 

 

 A inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade é tema que integra a pauta do 

debate dizente com a flexibilização dos efeitos temporais da decisão emanada em âmbito de 

fiscalização constitucional. Conforme assinalado em passagens anteriores, a tradição do 

direito brasileiro deflagra a nulidade da norma declarada inconstitucional e aniquila os atos 

praticados sob o seu fundamento, inspirada nos princípios informativos do célebre caso 

Marshall (Estados Unidos 1803). 

 Importa notar, todavia, que, mesmo nos Estados Unidos, onde se arraigou plenamente 

o princípio da nulidade da lei inconstitucional e se propagou, na doutrina, que a expressão “lei 

inconstitucional” encerra contradição, passou-se a admitir, após o período da grande 

depressão, a necessidade de se estabelecerem limites à declaração de inconstitucionalidade. 

 A Suprema Corte norte-americana vem lidando com o tema em face de decisões 

proferidas em processos criminais, como o já citado caso Linkletter V. Walker. Ora, na esteira 
                                                 
132 MENDES, loc. cit. 
133 Ibid.,1999, p. 221. 
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do princípio da nulidade, considerando que as leis inconstitucionais nunca existiram, as 

condenações nelas baseadas afigurar-se-iam ilegítimas. Tem-se que as decisões de 

inconstitucionalidade ensejariam a possibilidade imediata de impugnação das condenações 

respaldadas na lei declarada inconstitucional, deflagrando uma situação de total descrédito 

quanto aos atos policiais e judiciários, praticados sob padrões normativos então vigentes, 

posteriormente considerados inconstitucionais. É de ser levado em conta, em casos como tais, 

um juízo de ponderação, às vezes chamado de política judiciária, que abrande o alcance da 

nulidade da lei inconstitucional ou lhe imponha limites. 

 Vale traçar um breve panorama sobre a matéria, no modelo tedesco, onde a declaração 

de nulidade da norma inconstitucional está prevista no § 78 da Lei do 

Bundesverfassungsgericht.134 Na Alemanha, a inconstitucionalidade sem pronúncia de 

nulidade ganha contornos em 1954, pois, nessa época, a Corte Constitucional já adotava a 

decisão de apelo ao legislador. Essa decisão possibilitava à Corte Constitucional afirmar que 

determinada lei se encontrava em processo de inconstitucionalização, autorizando-lhe 

recomendar ao legislador que corrigisse as respectivas discrepâncias, em face da Constituição. 

Em 1970, § 31 da Lei do Bundesverfassungsgericht,135 prevê a possibilidade de a Corte 

declarar a constitucionalidade, a nulidade ou a inconstitucionalidade sem a pronúncia de 

nulidade de uma lei. 

 A construção jurisprudencial na Alemanha admitia a aplicação provisória de uma lei 

declarada inconstitucional. Em caso conhecido da jurisprudência tedesca, dizente com a 

nacionalidade dos filhos nascidos dos chamados “casamentos mistos”, foi firmado o 

entendimento que equiparou, a declaração de nulidade à declaração de inconstitucionalidade 

sem pronúncia de nulidade, apenas no contexto da aplicação subseqüente da lei 

inconstitucional: a lei declarada inconstitucional, mas que não teve a sua nulidade 

pronunciada, não poderia mais ser aplicada após a decisão. 

 Em Portugal, razões de segurança jurídica, equidade ou interesse público relevante, 

autorizam o Tribunal Constitucional a estabelecer o alcance dos efeitos da 

inconstitucionalidade declarada, no art. 282, nº 4, da Constituição.136 A doutrina portuguesa, 

no particular, opinava que 

 

                                                 
134 ALEMANHA. Constituição (1949). Disponível em: <http://www.jura.uni-sb.de/BIJUS/grundgesetz/>. 
Acesso em: 22 set. 2006. 
135 ALEMANHA, loc. cit. 
136 PORTUGAL. Constituição (1976). Disponível em: < http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/cplp/ 
constituicaoPortugal.html>. Acesso em: 10 out. 2006. 
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A fixação dos efeitos da inconstitucionalidade destina-se a adequá-los às situações 
da vida, a ponderar o seu alcance e a mitigar uma excessiva rigidez que pudesse 
comportar; destina-se a evitar que, para fugir a conseqüências demasiado gravosas 
da declaração, o Tribunal Constitucional viesse a não decidir pela ocorrência de 
inconstitucionalidade; é uma válvula de segurança da própria finalidade e da 
efetividade do sistema de fiscalização. 
Uma norma como a do art. 282, nº 4, aparece, portanto, em diversos países, senão 
nos textos, pelo menos na jurisprudência.137

 

 De fato. No Brasil, em sintonia com a evolução observada no Direito Constitucional 

comparado, o art. 27 da Lei nº 9.868/99138 possibilitou ao Supremo Tribunal Federal, por 

maioria qualificada, flexibilizar os efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, 

mediante o exercício de um juízo de ponderação, entre o princípio da nulidade da lei 

inconstitucional, de um lado, e os da segurança jurídica e do interesse social, de outro. Os 

efeitos retroativos sobre a norma inconstitucional podem não ser aplicados se implicarem em 

vulneração da segurança jurídica ou contrariar interesse social relevante, eis que, assim, estar-

se-iam afastando da vontade constitucional. 

 Eis a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, 

objeto do presente trabalho. As decisões declaratórias de inconstitucionalidade com eficácia 

ex nunc ou a partir de outro momento que venha a ser fixado, passado ou futuro, estão 

autorizadas, pois, nos casos em que a aplicação de efeitos retroativos se mostre inadequada, 

nas hipóteses em que o vácuo resultante da declaração de nulidade dê ensejo a uma situação 

de caos jurídico ou se afaste ainda mais da vontade constitucional do que o que inspiraria a 

convivência parcial com a norma írrita no sistema jurídico. 

 A verdade é que havia a necessidade, utilidade e importância de se prever, no direito 

constitucional brasileiro, a possibilidade de se estabelecer limites à eficácia retroativa da 

declaração de inconstitucionalidade, tendo o art. 27 da Lei nº 9.868/99139 suprido um espaço 

importante no sistema jurídico, no particular, com a ventura de condicionar tal limitação à 

observância de valores constitucionalmente consagrados. 

 Assim, considerando que o objeto desse estudo é o art. 27 da Lei nº 9.868/99140 e o 

debate em torno da eficácia dos efeitos temporais da decisão de inconstitucionalidade, limita-

se a presente abordagem a lidar com uma das conseqüências da declaração de 

                                                 
137 MENDES, Gilmar Ferreira. Lei 9868/99: processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da 
ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Jus Navigandi, Teresina, ano 4, n. 
41, maio 2000. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=130>. Acesso em: 18 maio 2006. 
138 BRASIL, 1999a 
139 BRASIL, 1999a 
140 BRASIL, loc. cit. 
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inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade: a suspensão de aplicação da lei 

inconstitucional. 

 

 

4.3 O art. 27 da Lei 9.868/99

 

 

 Como visto, a Lei nº 9.868/99, em seu artigo 27,141 implica na declaração de 

inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. A referida lei dispõe sobre o processo e 

julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de 

constitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, ou seja, diz respeito a ações 

constitucionais que preconizam uma fiscalização objetiva e abstrata da Carta Magna sem 

regular, explicitamente, a matéria da declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de 

nulidade, embora, em seu art. 27, possibilite a restrição dos efeitos nulificadores da declaração 

de inconstitucionalidade, ao se atender a requisitos de estirpe constitucional invocados no 

mencionado dispositivo. 

 É o art. 27 da Lei nº 9.868/99 e o que ele inspira o objeto do presente estudo. Diz o 

referido comando que 

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

 

Vê-se, pois, que o controle de constitucionalidade objetivo, no pertinente aos efeitos da sua 

decisão, tem regulação específica, no âmbito de validade temporal, prevista no art. 27 da Lei 

nº 9.868/99.142

 O mecanismo que possibilita a flexibilização da eficácia temporal das decisões 

proferidas em sede de controle de constitucionalidade importa em efetivo instrumento de 

pacificação social, inclusive no âmbito do controle difuso, em concreto, como se verá adiante. 

                                                 
141 BRASIL, loc. cit. 
142 BRASIL, 1999a. No caso, não se faz referência à Lei nº 9.882/99, em especial ao seu art. 11, por ter o 
presente trabalho por objeto dispositivo específico (art. 27) da Lei nº 9.868/99. Inobstante, a Lei nº 9.882/99, 
dispõe sobre o processo e julgamento da argüição de descumprimento de preceito fundamental, prevista no § 1º 
do art. 102 da Constituição Federal. O referido art. 11 da Lei nº 9.882/99 contém norma idêntica à do art. 27 da 
Lei nº 9.868/99, a demonstrar uma tendência racional, no âmbito da legislatura, à flexibilização dos efeitos das 
decisões de inconstitucionalidade. 
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A aplicação imponderada de efeitos retroativos sobre a norma declarada inconstitucional e as 

relações celebradas, respaldadas nessa norma, poderiam suscitar situações de insegurança 

jurídica e instabilidade jurídica e social, o que reclamava mecanismos de abrandamento do 

princípio da nulidade. 

 Daniel Sarmento amplia a gravidade do problema, ao visualizar a “imprescritibilidade 

do vício de ilegitimidade constitucional”,143 sinalizando para a possibilidade de uma norma 

somente ser declarada inconstitucional muito tempo depois da sua edição, após ter servido de 

esteio à convolação de inúmeras relações jurídicas. De fato, a declaração de 

inconstitucionalidade, com eficácia retroativa, de norma aplicada há muito tempo, preconiza 

situações de difícil contorno. Muito comumente, os tribunais deixam de declarar a 

inconstitucionalidade para evitar um mal maior à sociedade. Vale salientar que a declaração 

de nulidade da norma inconstitucional, produzindo efeitos ex tunc, pode implicar em injustiça 

e instabilidade social, violando interesses e preceitos inscritos na própria Constituição. 

 A aplicação do art. 27 da Lei nº 9.868/99144 requisita a observância de razões de 

segurança jurídica ou de excepcional interesse social, princípios esculpidos na Constituição 

Federal, em aberto exercício de juízo de ponderação, que deve ter em vista a manutenção da 

unidade do sistema jurídico. Cumpre pontuar que os pressupostos para a modulação dos 

efeitos temporais não se submetem ao uso discricionário do julgador, valendo assinalar que as 

decisões judiciais devem ser fundamentadas para se fazerem legítimas, de acordo com o 

mandamento constitucional esculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal;145 e, nesse caso, 

não pode ser diferente. A gravidade e o risco de atribuir tal prerrogativa a um tribunal, ainda 

que ao Supremo Tribunal Federal – ao menos, em princípio -, em razão do caráter aberto e 

indeterminado dos conceitos de segurança jurídica e de excepcional interesse social, impõe 

uma advertência ao julgador, de que a superação do precedente da nulidade requer não só a 

apresentação das razões de fato e de direito que fundamentam a mudança no seu 

entendimento, mas também uma justificativa adicional dos motivos que o levaram a negar a 

aplicação dos efeitos retroativos. Ora, a tradição do direito brasileiro não considerava lei 

aquela que fosse declarada inconstitucional. A lei inconstitucional era tida como nula e não 

produzia qualquer efeito, inclusive com base em argumentos lógicos e fundamentos 

doutrinários e jurisprudenciais consistentes. 

                                                 
143 SARMENTO, 2001, p. 11. 
144 BRASIL, op. cit. 
145 BRASIL, 1988. 
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 De sua parte, Manoel Gonçalves Ferreira Filho vê afetada a rigidez da Constituição e 

sente golpeadas as medidas de fiscalização constitucional disponíveis, pela possibilidade de 

flexibilização dos efeitos temporais da decisão de inconstitucionalidade. Sobre o tema, o autor 

afiança que 

 
[...] o ato inconstitucional não é mais nulo ex natura... Seus efeitos poderão persistir 
mesmo depois de reconhecida a infração à Constituição; ele poderá persistir como 
norma obrigatória depois deste reconhecimento... Ou seja, o ato inconstitucional 
ganha uma sobrevida que significa em termos crus que modifica, ou modificou a 
Constituição, pelo tempo em que foi tolerado.146

 

 A crítica de Manoel Gonçalves Ferreira Filho ainda alcança o viés político do instituto 

legalmente inaugurado no art. 27 da Lei 9868/99,147 eis que, na sua concepção, não mais se 

declara simplesmente a inconstitucionalidade que macula a norma, cuja desconstituição 

dependerá da aplicação de critérios de oportunidade e conveniência denotados na fixação do 

marco de validade da norma declarada inconstitucional. 

 A doutrina dominante e a jurisprudência majoritária no Supremo Tribunal Federal 

entendem que a lei declarada inconstitucional é nula de pleno direito, sendo a respectiva 

decisão de inconstitucionalidade dotada de efeitos ex tunc, com o condão de invalidar todos os 

atos praticados sob a égide da lei inconstitucional. O repúdio ao ato inconstitucional decorre 

do princípio que consagra a supremacia da Constituição: 

 
esse postulado fundamental de nosso ordenamento normativo impõe que preceitos 
revestidos de menor grau de positividade jurídica guardem, necessariamente, relação 
de conformidade vertical com as regras inscritas na Carta Política, sob pena de 
ineficácia e de conseqüente inaplicabilidade. Atos inconstitucionais são, por isso 
mesmo, nulos e destituídos, em conseqüência, de qualquer carga de eficácia 
jurídica.148

 

 Todavia é de se ver que a competência do Supremo Tribunal Federal, no pertinente ao 

controle de constitucionalidade, não autoriza a que ele seja indiferente às conseqüências dos 

seus julgados, e nem poderia. A ele incumbe uma responsabilidade política na manutenção da 

ordem jurídica estatal. O art. 27 da Lei 9868/99 deu ao Supremo Tribunal Federal um 

necessário “poder de manobra”,149 para que ele pondere sobre a provisoriedade da existência 

                                                 
146 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Aspectos do direito constitucional contemporâneo. São Paulo: 
Saraiva, 2003. p. 241. 
147 BRASIL, 1999a 
148 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 652. Controle Normativo 
Abstrato. Natureza do Ato Inconstitucional... Relator: Ministro Celso de Mello. Brasília, DF, 2 de abril de 
1992b. Disponível em: <http://www.stf.gov.br /jurisprudencia /nova /pesquisa.asp>. Acesso em: 13 dez. 2005. 
149 SARMENTO, 2001, p. 31.   

http://www.stf.gov.br/
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de uma norma inconstitucional em face dos danos que causaria a sua supressão retroativa, 

presentes as razões de segurança jurídica e excepcional interesse social, a vontade 

constitucional expressa em dois valores caríssimos à ordem jurídica. 

 Do multicitado comando legal, extrai-se que a atribuição conferida ao Supremo 

Tribunal Federal para flexibilizar os efeitos temporais da inconstitucionalidade por ele 

declarada é dependente do voto da maioria de dois terços dos seus membros. A estipulação de 

um quorum qualificado dimensiona a importância de tal prerrogativa, objetivando evitar a 

banalização das decisões com efeitos não retroativos ou prospectivos, bem como a sua 

contaminação por interesses políticos de ocasião, no âmbito do controle de 

constitucionalidade. 

 O art. 27 da Lei nº 9.868/99150 funda-se no fato de a Constituição não proibir nem 

exigir efeito retroativo nas decisões declaratórias de inconstitucionalidade. A solução 

legislativa que encerra o dito dispositivo, inspirada na Constituição Portuguesa de 1976, mas 

historicamente amadurecida na experiência de nossa jurisdição constitucional, objetiva 

abrandar as conseqüências dos pronunciamentos de inconstitucionalidade, nas palavras de 

Inocêncio Mártires Coelho, “em ordem a impedir que, por amor aos princípios, os juízes 

acabem contrariando a natureza das coisas”. Prossegue o citado autor, sobre o tema, dizendo 

que o abandono do velho e confortável entendimento que preconiza o princípio da nulidade, 

mesmo apoiado numa respeitável estrutura lógica, deve ser suplantado “porque assim o exige 

a natureza das coisas e porque a vida do direito não tem sido lógica, tem sido 

experiência...”.151

 A possibilidade aberta pelo art. 27 da Lei nº 9.868/99152 constitui uma mudança de 

perspectiva no processo de controle de constitucionalidade, cuja abertura enseja a que o 

Supremo Tribunal Federal, ciente das conseqüências das suas decisões, promova, sem 

contorcionismos, a elaboração de uma jurisprudência de resultados, próxima da realidade e 

arrimada nos valores da segurança jurídica e do interesse social, que são imanentes à idéia de 

direito. 

 Eis a chave para a manipulação dos efeitos temporais da declaração de 

inconstitucionalidade, desde que presentes os requisitos de ordem formal, decisão da maioria 

                                                 
150 BRASIL, 1999a 
151 COELHO, Inocêncio Mártires. Constitucionalidade/Inconstitucionalidade: uma questão política? Revista 
Jurídica Virtual, Brasília, v. 2, n. 13, p. 12-13, jun. 1999. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_13/ques_politica.htm>. Acesso em: 23 out. 2006.  
152 BRASIL, 1999a 
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de dois terços dos membros do tribunal, e material, razões de segurança jurídica ou de 

excepcional interesse social. 

 Ilustre-se que a Constituição da Áustria tem como regra a desconstituição dos efeitos 

da lei declarada inconstitucional, a partir do dia da promulgação da decisão de 

inconstitucionalidade, mas admite que o Tribunal Constitucional fixe um prazo de até um ano 

para extinguir a vigência dessa lei (art. 140.5).153

 Apesar do tradicional entendimento no direito brasileiro que consagra a implicação do 

juízo de inconstitucionalidade na nulidade da norma impugnada, a Lei nº 9.868/99,154 em seu 

art. 27, desvinculou a inconstitucionalidade da nulidade, de modo a não se poder mais atribuir 

a existência de uma relação de causa e feito entre as duas figuras ou uma conexão inseparável 

entre elas, ao permitir que, em casos especiais, o Supremo Tribunal Federal flexibilize os 

efeitos da sua decisão. 

 Após essas considerações, interessa-nos destacar a elasticidade de que dispõe o 

Supremo Tribunal Federal para definir o efeito temporal de suas decisões em sede de controle 

de constitucionalidade. Primeiramente:  

 a) o Supremo Tribunal Federal conserva a possibilidade de atribuir efeitos retroativos 

integrais ao seu julgado para aniquilar o ato viciado;  

 b) pode também o Supremo Tribunal Federal fixar data pretérita, mas posterior à 

edição da norma, para que ela deixe de produzir os seus efeitos;  

 c) a Corte Suprema ainda tem a prerrogativa para conceder eficácia ex nunc à sua 

decisão, dando validade aos efeitos da norma tida por inconstitucional, até a data da 

respectiva declaração;  

 d) o Supremo Tribunal Federal pode conferir eficácia prospectiva ao seu decisum, 

demarcando até quando, no futuro, a norma julgada inconstitucional terá validade. 

 Sobre a possibilidade de eficácia futura das decisões proferidas em controle de 

constitucionalidade, poderia suscitar críticas o fato de não haver limite temporal para a 

vigência da lei inconstitucional. 

 Inobstante, sobreleve-se a acepção teleológica da norma, limitada a possibilitar a 

prospecção dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de 

constitucionalidade, preocupado que estava o legislador em evitar que a nulidade da norma 

                                                 
153 AUSTRIA. Constituição (1920). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 /Constituicao/ 
intenacional1.htm>. Acesso em: 10 out. 2006. 
154 BRASIL, op.cit. 
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julgada inconstitucional gerasse um vácuo legislativo que pudesse resultar em maiores 

prejuízos para a ordem jurídica do que a sua manutenção provisória no ordenamento jurídico. 

 

 

4.3.1 Os requisitos da segurança jurídica e do excepcional interesse social, delimitação 

conceitual 

 

 

4.3.1.1 Da segurança jurídica – delimitação conceitual 

 

 Nesta parte do trabalho, toma-se como ponto de partida a necessidade de conceituação 

ou de delimitação conceitual do instituto da segurança jurídica, com vistas à adoção de um 

referencial preciso que sirva à interpretação e à criação do direito, mais especificamente, à 

perspectiva de flexibilização dos efeitos temporais das decisões emanadas em sede de 

controle de constitucionalidade. 

 No mundo moderno, um referencial de segurança jurídica deve atender a um 

pressuposto axiológico que transcenda aos umbrais da dogmática tradicional e se 

contemporize com elementos presentes na ordem jurídica, como a moral, a justiça, a paz 

social, entre outros, imersos na realidade. 

 Decerto, a multiplicidade de situações e nuances hoje apresentada desafia qualquer 

tentativa de uniformização do pensamento e até desaconselha a elaboração de conceitos ou 

apostas em concepções modeladas, que tenham a pretensão de, apenas por essa via, conferir 

cientificidade ao empreendimento intelectual.155

 Por outro lado, esse estudo não tenciona esgotar a matéria abordada, até porque se está 

trabalhando com tema de dimensões enciclopédicas, sobre o qual muito já se falou. 

 A segurança jurídica é uma verdade do direito e sua aferição impõe que se trafegue 

pelas vias que esse instituto, verdadeiro direito fundamental, designa e inspira. 

 Presentemente, e no plano dogmático, cogita-se de segurança jurídica como princípio 

de estatura constitucional, que aponta para uma verdade objetiva, a qual se pretende alcançar. 

Cite-se o inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal,156 que objetiva conceder certeza e 

segurança às relações jurídicas. No convívio social, os atos jurídicos praticados resultam em 

                                                 
155 É que se deu a superação do positivismo puro, cujos métodos ignoram os elementos da realidade no exercício 
de racionalidade. 
156 BRASIL, 1988. 
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direitos e obrigações que podem ser objeto de litígios judiciais. Muitos desses atos são 

praticados de boa-fé, em face da presunção de constitucionalidade que toca às normas que os 

fundamentam. Haveria grave insegurança e ameaça aos fundamentos da vida social, se esses 

atos passassem a ser questionados ou a ter a sua validade discutida a qualquer tempo, valendo 

salientar que um dos interesses fundamentais do Direito é a estabilidade das relações 

constituídas e a pacificação dos vínculos estabelecidos, com vistas à preservação da ordem.157 

Aliás, em casos de atos normativos declarados inconstitucionais, o ordenamento jurídico 

brasileiro assegura, por razões de segurança jurídica, a proteção de situações consolidadas e 

praticadas de boa-fé, com base na norma viciada, presente a possibilidade de flexibilização 

dos efeitos temporais das ações declaratórias de inconstitucionalidade. 

 Cumpre pontuar que não é objeto dessa investigação dissecar ou mesmo citar 

dispositivos insertos no direito positivado que expressem a vontade do legislador em elevar a 

segurança jurídica ao status de princípio constitucional ou que a situem no patamar de 

princípio geral do direito. Em que pese a materialização da vontade158 do legislador em 

normativos positivados assegurar a existência de determinados referenciais ou oferecer limites 

à contextualização do argumento, a segurança jurídica não se limita apenas às estruturas 

formais, pois atende a critérios eleitos no sistema em que ela se expressa, donde não se pode 

perder de vista outros elementos axiológicos presentes no mundo real e necessários a uma 

abordagem racional completa ou próxima da completude que encerre uma verdade – se 

possível for. 

 Dir-se-ia que a segurança jurídica seria o estado de garantia que se atribui ao direito, 

cuja função principal seria pavimentar a viabilidade de uma vida em sociedade. Essa primeira 

noção sobre o instituto da segurança jurídica sinaliza um valor intrínseco ao direito, que se 

manifesta na possibilidade de se alcançar garantias para a coexistência humana, ou seja, para 

a vida em sociedade, a partir da proteção de direitos tidos como fundamentais pela ordem 

jurídica. 

 É nessa perspectiva garantidora que o direito preconiza a realização de outros valores 

que lhe são caros e se reputam imprescindíveis na consecução de uma vida social harmoniosa, 

mediante a observância de padrões mínimos de dignidade humana. É por meio do direito que 

a dinâmica humana, individual e social, encontra-se com a liberdade, com a justiça e com a 

segurança. 
                                                 
157 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 416. 
158 KELSEN, 2003. A norma encerra um sentido subjetivo e outro objetivo. O sentido subjetivo decorre do fato 
dela emanar da vontade do legislador. Alcança um sentido objetivo apenas quando ela é dirigida ao(s) seu(s) 
destinatário(s). 
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 O direito dispõe de mecanismos condicionantes da conduta humana, asseguradores do 

exercício da liberdade, o que é pressuposto para a formação de uma sociedade justa e que, 

conseqüentemente, compartilhe ou experimente a segurança, perceptível já no nível sensorial. 

Liberdade e justiça constituem critérios de valoração crítica do direito, assim como a 

segurança. 

 Razões de segurança jurídica devem ser levadas em consideração nas decisões e 

conclusões acerca de direitos em discussão, em nome da paz individual e social. De efeito, se 

o direito não inspira ou desperta a segurança na comunidade à qual se dirige, falta-lhe 

elemento essencial. 

 Não se pode descuidar do fator de segurança na composição do discurso jurídico, 

assim como dos fatores que preconizam a liberdade e a justiça, no complexo de elementos 

capazes de constituir uma ordem jurídica voltada para o bem comum e a paz social, este 

último, tradicionalmente, considerado como um dos fins do direito. 

 Não existe uma receita com medidas de liberdade, justiça e segurança para se alcançar 

o bem comum e a paz social. Há construções que visualizam a justiça como fim essencial do 

direito – e o direito, resgate-se, na essência romana, objetivava a coisa justa. 

 Quando a ordem jurídica é justa (o aparente pleonasmo é de ser mantido, por ser 

possível a existência de ordens jurídicas injustas), a segurança jurídica apresenta-se como 

conseqüência natural desta, na medida em que encerra valor imanente ao direito, revelando a 

sua validez e eficácia. 

 Se, no contexto de uma determinada ordem jurídica, a justiça não se fizer presente, a 

necessária concreção da segurança que dela emane dependerá do uso de mecanismos, cuja 

eficiência não repelirá certa artificialidade dessa segurança, imposta por meios repressivos ou 

coativos, quiçá para atender interesses econômicos, políticos, ocasionais. Se a segurança não 

ressai de um direito justo e não contempla o bem comum e a paz social, refoge à sua verdade 

essencial e fica confinada numa dimensão apenas ideal, sem correspondência no plano da 

realidade – o que não é desejável. A segurança deve ser verificada na prática. 

 Todavia tem-se consciência de que nem sempre é possível compatibilizar a justiça 

estrita com a segurança jurídica ou com o bem comum. Nem sempre um implica o outro, 

máxime ante o alcance que a linguagem concede às abordagens jurídicas, diante de fatores ou 

referências morais, ideológicos, culturais diversos e que nem sempre são compreendidos no 

ato da interpretação ou da criação do direito. De efeito, em face do subjetivismo axiológico 

que caracteriza os tempos atuais, não se admite uniformidade ao se tratar de elementos que 
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transitem pelo campo da moral, por exemplo. E, revisitando o pensamento de Alexy, o direito 

é parte específica da moral. 

 A manipulação desses elementos, segundo a abertura que os tempos atuais requisita, 

não está livre de problemas. Daí, a importância da dogmática na delimitação do contexto 

argumentativo e na fundamentação de um direito que se oriente pela pluralidade. Há de se 

considerar que o arcabouço intelectual e social em que está imersa a vida moderna, traz como 

elemento indissociável a subjetividade de idéias e valores, sendo certo que o intérprete do 

direito, mesmo cioso dos seus referenciais ideológicos,159 não pode ignorar o sentido 

apontado pela segurança jurídica. 

 Em que pese a dificuldade de precisar o que é direito ou moral, a ordem jurídica 

requisita segurança e, por isso, socorre-se em sistemas normativos que, ao tempo em que 

delimitam a ação interpretativa ou argumentativa, devem estar abertos a outros elementos 

presentes no mundo, como forma de garantia da racionalidade no discurso a ser empreendido. 

 De efeito, não há norma capaz de, sozinha, dar preeminência a valores160 como 

liberdade, justiça ou segurança, sendo liberdade e justiça valores transcendentes, por não se 

reduzirem ao direito positivo; e a segurança, valor imanente ao direito, por lhe exprimir 

validez. 

 É de se pontuar que a jurisprudência gaulesa julga a segurança jurídica mais 

importante que a própria legalidade. Sem dúvida. A segurança jurídica fundamenta e estrutura 

o Estado de Direito, presente a necessidade de uma certa estabilidade nas relações convoladas, 

com base na eficácia e efetividade dos direitos conferidos pela ordem jurídica. A legalidade 

seria apenas uma especificidade da segurança jurídica que não se expressa apenas por essa 

via. 

 É a segurança jurídica elemento de racionalidade eleito no sistema jurídico em que é 

operada – em harmonia com fatores materiais, temporais, culturais, entre outros que 

interagem no mundo real -, com vistas na preservação de direitos e garantias fundamentais e 

implicação positiva na estabilidade das relações jurídicas, com a conseqüente paz individual e 

social. 

 

 

4.3.1.2 A segurança jurídica e a sua verdade 

                                                 
159 Ideológico aqui é tratado como característico do conjunto de idéias e valores. 
160 Não há dúvida de que liberdade, justiça e segurança são valores do direito, todavia, sujeitos a valoração ou 
graduação por parte de quem se defronte com eles. 
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 A resposta ao que é verdade está sempre condicionada a uma situação. Não se divorcia 

uma proposição de uma situação para tal aferição, devendo haver uma adequação entre uma e 

outra, acomodando-se os sentidos racional e real do ser sobre o qual se debruça a respectiva 

abordagem, sendo indispensável que a verdade buscada esteja medida pela sua 

funcionalidade, operatividade e prática, a fim de ser confirmada, uma vez que o homem e seu 

entendimento estão mergulhados na vida em situações concretas. 

 A verdade que a segurança jurídica emana ou inspira decorre, de maneira geral, de um 

direito justo, consoante assinalado. Em suma, se não houver justiça, a segurança jurídica fica 

ameaçada ou se mostra vulnerável. 

 A verdade da segurança jurídica é sintonizada com o desejo popular de maior ou 

menor estabilidade, em vista das garantias individuais e sociais que o direito oferece, 

alcançando as relações construídas na base de uma ordem jurídica. 

 A segurança jurídica exprime a validade e a eficácia do direito que se dirige à 

sociedade, como um direito geral à segurança, ao lado de outros direitos tidos por 

fundamentais no plano jurídico-positivo, protetivos contra atos violadores de direitos 

individuais e sociais, oriundos do poder público ou de esferas particulares. 

 No direito positivo brasileiro, por exemplo, a segurança jurídica integra o rol dos 

direitos fundamentais. Essa aferição dogmática, que atesta a situação da segurança jurídica no 

rol de princípios e direitos fundamentais previstos na Constituição, tenciona demonstrar que 

“o reconhecimento, a eficácia e a efetividade do direito à segurança cada vez mais assume 

papel de destaque na constelação dos princípios e direitos fundamentais”.161 Isto porque se 

tem experimentado grande insegurança institucional, social, econômica, num contexto 

marcado por incertezas que podem ser traduzidas como insegurança. Daí, a sua previsão e 

disposição na Lei Maior refletirem a importância do seu significado. 

 As razões de segurança jurídica devem ser aquelas que assegurem a justiça e uma certa 

(ou mínima) estabilidade individual e social. A aferição da verdade que a segurança jurídica 

encerra depende da ampliação do horizonte racional, para além dos limites formais 

concedidos pelo direito positivo que a manifestem, e deve estar atenta aos elementos 

presentes na realidade que também demandem e inspirem segurança. 

 Ao lidar com a segurança jurídica e imprimindo a este instituto a insígnia de uma 

verdade, o presente estudo não adota, como ponto de partida de suas observações, a convicção 

                                                 
161 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia do direito fundamental à segurança jurídica: dignidade da pessoa 
humana, direitos fundamentais e proibição de retrocesso social no direito constitucional brasileiro. Disponível 
em: < http://www.mundojuridico.adv.br/sis_artigos/artigos.asp?codigo=54>. Acesso em: 20 set. 2005.  
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normativa do povo brasileiro em face da Constituição. E nem poderia, uma vez que a maior 

parte da nossa população não alcança ou ignora as letras legais. Inobstante, vale ressaltar que 

não é pelo flagelo do analfabetismo, alienação ou descompromisso, que o povo sente ou deixa 

de sentir segurança ou de fazer jus a esse instituto que é inarredável à condição humana, 

sendo legítima a previsão da segurança no cabedal de direitos e princípios constitucionais.  

 Aliás, é também essa referida legitimidade que autoriza falar em razões de segurança 

jurídica, a partir do texto constitucional como elemento de racionalidade válido para se chegar 

à verdade ou modular os efeitos temporais das decisões declaratórias de inconstitucionalidade. 

 É de se esclarecer que a adoção de um referencial normativo não se confunde com a 

convicção normativa de um povo, enquanto ponto de partida para uma argumentação ou 

formatação de um discurso jurídico. 

 A adequação de critérios racionais com a segurança jurídica, contemporizando 

subjetivismos e parâmetros objetivos em torno da real expressão “segurança jurídica”, resulta 

em um sentido garantidor da ordem jurídica, fundamental à dignidade humana, que expressa a 

validade e a eficácia do direito na busca da paz individual e social. 

 Diferentemente do que pensa Alexy, influenciado pelo pensamento harbemasiano, que 

estrutura uma “situação ideal de fala” correspondente à idéia de “auditório universal”,162 em 

que os participantes de um debate estariam investidos nas mesmas condições de partida e 

numa mesma disposição consensual sobre as regras do debate, a exigência de racionalidade 

atual no discurso jurídico acolhe a interferência de fatores presentes no mundo, cuja 

consideração consagra a multiplicidade de perspectivas na identificação de um objeto. 

 Assim é que, a segurança jurídica, atendendo à delimitação conceitual já expendida, 

encerra uma verdade que se impõe verticalmente - até por força normativa -, mas que se 

deseja horizontalmente no âmbito dos direitos individuais e das relações sociais, formando 

uma encruzilhada cujas saídas são informadas por uma dogmática jurídica que admite a 

multiplicidade, a partir dos critérios de racionalidade utilizados em conformidade com a 

realidade. Essa verdade transborda os limites do direito positivo e se deixa perceber na 

estabilidade que a sociedade e cada pessoa deseja e compartilha em suas relações e projetos 

de vida, mediados por sistemas jurídicos que devem contemplar valores morais e ideológicos 

na criação de um direito em contato com a realidade. 

 Ora, a segurança jurídica é imanente ao direito. É bem verdade que o desafio de 

compatibilização de perspectivas e expectativas no mundo moderno convive com tensões em 

                                                 
162 ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teorias da argumentação jurídica. São Paulo: Landy, 2000, p. 238. 
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torno até da noção de justiça. Todavia não se pode abrir mão de um mínimo de segurança nas 

questões pessoais e relações sociais construídas na base de uma ordem jurídica. 

 O direito deve assegurar a proteção da confiança nos planos individual e social, para 

garantir um mínimo de segurança jurídica, até porque esta (a segurança jurídica) diz respeito à 

validade daquele (do direito). Objetivamente, essa validade deve atender a uma continuidade, 

a ponto de ser consolidada na prática, redundando na eficácia (do direito). Subjetivamente, o 

indivíduo ou a sociedade a que se dirige o direito deve(m) perceber ou sentir(em) protegida a 

sua confiança na continuidade da validade da ordem jurídica. Em uma palavra, segurança 

jurídica designa estabilidade. 

 A proteção da confiança atua como importante fator para a aferição da legitimidade do 

direito, chegando às raias da proteção das chamadas expectativas de direitos. 

 É de se atentar que a proteção da confiança é elemento material constitutivo da boa-fé. 

E os atos praticados, bem como as relações convoladas na base de uma ordem jurídica, 

guiados pela boa-fé dos indivíduos, na presunção de validade do direito que fundamentaria a 

respectiva conduta, devem ser protegidos por razões de segurança jurídica. 

 Aliás, não é por acaso que razões de segurança jurídica são tomadas como critério de 

flexibilização dos efeitos temporais nas decisões de controle de constitucionalidade no Brasil 

(vg. art. 27 da Lei nº 9.868/99).163 A declaração de inconstitucionalidade e seus efeitos 

retroativos podem gerar situações de verdadeiro caos jurídico e social, deflagrando 

instabilidade e desarrumando situações construídas de boa-fé, sob os alicerces de um direito 

presumidamente válido. No caso, as razões de segurança jurídica devem encerrar um 

conteúdo de verdade que corresponda à vontade constitucional, em prol da unidade do sistema 

jurídico, de modo a garantir a paz social. 

 Outrossim, a verdade da segurança jurídica vai além da vontade constitucional (ainda 

que se possa falar racionalmente em verdade dentro dos limites da Lei Maior e constituir uma 

verdade constitucional), pelo que a sua aferição depende da coordenação ou aproveitamento 

dos múltiplos fatores presentes na realidade, em vista das garantias fundamentais requisitadas 

pelos planos da vida individual ou social, no mundo moderno. Seria humanamente impossível 

alcançar ou considerar tudo o que diz respeito a um determinado objeto, mas um esforço do 

empreendimento intelectual para garantir a racionalidade do discurso jurídico, nessa era de 

pluralismo, não pode abrir mão de tal perspectiva e deixar de manipular o que se apresente à 

interpretação ou criação do direito. 

                                                 
163 BRASIL, 1999a 
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 O risco de uma abertura calendária na abordagem deve ser diminuído com a adoção de 

referenciais objetivos na construção do discurso, mediante cortes epistemológicos. Em face da 

segurança jurídica, objetivamente, deve-se buscar a adequação da sua expressão racional e a 

situação real a que se refere tal instituto, ou seja, a conformidade entre o complexo de normas 

que a informa (jurídicas ou não) e o desejo individual e social de estabilidade ou de proteção 

da confiança individual e social na ordem jurídica. 

 

 

4.3.1.3 Do excepcional interesse social – delimitação conceitual 

 

 

 Uma tentativa de delimitação conceitual do que vem a ser interesse social, depende da 

compreensão de peças fundamentais, presentes no campo da interpretação e criação do direito 

e que indicam sentidos a serem levados em conta, na perspectiva da flexibilização dos efeitos 

temporais das decisões emanadas em sede de controle de constitucionalidade. 

 Não dá para falar em interesse social sem considerar as noções de bem comum, cujo 

princípio não se limita a um âmbito meramente formal ou teórico. Assinale-se que o bem 

comum não encerra generalidade ou indeterminação no seu conteúdo, pois, objetivamente, 

decorre da natureza das coisas e deflagra conseqüências práticas na convivência social. 

 O bem comum corresponde ao bem particular de cada indivíduo, na medida em que o 

indivíduo faz parte de um todo, ou integra uma comunidade. O bem comum é o fim das 

pessoas individuais presentes na comunidade, do mesmo modo que o fim do todo é o fim de 

cada parte. O bem comum, ou da comunidade, é também o bem do indivíduo que a compõe. 

 Na busca da satisfação de necessidades e vontades, o indivíduo investe esforços, 

tempo, dinheiro, na obtenção da coisa ou do bem que lhe interessa. O objeto formal da 

vontade é a coisa ou o bem, dispensada qualquer especificação. Até bens universais, como a 

felicidade ou a estesia, podem atender aos reclamos da vontade, plenamente, servindo ao seu 

desiderato, cada vez melhor, na medida em que sejam mais democratizados ou alcançados por 

mais pessoas. 

 A noção de interesse social afina-se à de bem comum. Ao princípio ético do bem 

comum corresponde o princípio jurídico do interesse social. 

 Etimologicamente, interesse é a relação existente entre um indivíduo e um bem, em 

que este (o bem) se revela capaz de satisfazer a uma necessidade ou vontade daquele (o 

indivíduo). O interesse é a ponte entre o indivíduo e o bem. Já o vocábulo “social” pode 
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designar diferentes significações. Em geral, “social” corresponde ao que interessa à sociedade 

ou o que a esta se refere, mas fala-se em “assistência social”, “elevador social”, “capital 

social”, entre outras expressões conhecidas, que dão uma idéia dos diversos sentidos em que 

se aplica o termo. Presentemente, é de se considerar uma acepção mais ampla do que vem a 

ser “social”, evocando a sociedade civil como um todo na perspectiva de um contingente 

populacional organizado e a ser afetado pela interpretação ou criação jurídica. 

 Se o interesse encerra uma manifestação de vontade de um indivíduo unicamente 

considerado, ou de uma pessoa jurídica - que reúne interesses individuais exercidos 

coletivamente -, em relação a um bem específico, tem-se que um interesse privado dirige-se a 

um bem particular próprio, adequado à natureza do indivíduo ou da pessoa jurídica, com a 

ventura de satisfazê-lo. De outra parte, se é uma comunidade ou um corpo social que busca 

realizar um bem, caracteriza-se o interesse social, materializado na relação existente entre a 

sociedade e o bem comum por ela almejado. 

 O bem comum deve ser sempre almejado pela coletividade, independentemente da 

investidura em algum cargo de autoridade. Como um dos fins do Direito, o bem comum se 

constitui numa premissa importante na interpretação e criação jurídica, bem como, ao menos 

em tese, de toda ação política ou administrativa numa sociedade organizada. Mesmo em uma 

análise do Direito enfeixada no âmbito de um conflito de interesses privados, os 

procedimentos, as técnicas de ponderação e os meios de solução desse conflito, seja pela via 

judicial, arbitral, política ou administrativa, atendem à consecução de algo superior ao próprio 

Direito: a paz social ou o bem comum. 

 O interesse individual e o interesse social não se antagonizam, nem se excluem. O fato 

de o interesse ser manifestado individualmente ou pela via coletiva não altera a sua essência, 

que decorre da finalidade à qual está afetado. Ainda que o interesse de um indivíduo ou de 

uma pessoa jurídica objetive uma vantagem pessoal ou a obtenção de lucros, o seu exercício, 

mediante o uso de tecnologias adequadas, pode contemporizar-se com o objeto do interesse 

social, que diz respeito à maioria da sociedade civil. 

 O bem comum denota o interesse social mediante ações e comandos voltados à 

afirmação deste (o interesse social), que se materializa na proteção da coisa pública, na defesa 

e realização dos valores tidos como os mais importantes pela sociedade e, assim considerados, 

o seu acesso deve ser comungado por todos os integrantes do respectivo corpo social. O 

interesse social reflete o que uma sociedade entende por bem comum. 
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 Cumpre salientar o tratamento doutrinário dado ao tema que, ao tomar o adjetivo 

“coletivo” no seu sentido mais amplo, atribui um conceito a interesse social como sendo algo 

equivalente ao “exercício coletivo de interesses coletivos”.164

 A presente tentativa de delimitação conceitual de interesse social tem como ponto de 

partida a previsão do art. 27 da Lei 9.868/99,165 que se refere as razões de excepcional 

interesse social, para autorizar a flexibilização dos efeitos temporais nas decisões emanadas 

em sede de controle de constitucionalidade. Nesse diapasão, a qualificação conferida pela 

norma ao interesse social, para o fim da sua aplicação, aponta para um alcance que não está 

subsumido a perspectivas volitivas corriqueiras, comumente verificadas no âmbito de toda e 

qualquer sociedade organizada. Ao designar o excepcional interesse social, a norma 

dimensiona vertical e horizontalmente a gravidade e o alcance de situação, cuja deflagração 

geraria incomum comoção social, afetando a vida de um número considerável de pessoas e, 

por esse motivo, deve ser levado em conta, em nome da paz social e do bem comum. 

 

 

4.3.1.4 O uso na jurisprudência da segurança jurídica e do excepcional interesse social, para 

a modulação dos efeitos temporais 

 

 

 No Brasil, o tratamento jurisprudencial acerca dos efeitos temporais das decisões 

declaratórias de inconstitucionalidade sempre tem como premissa o dogma da nulidade, que 

postula uma verdadeira equiparação entre inconstitucionalidade e nulidade, como se o 

reconhecimento de qualquer efeito da norma inconstitucional implicasse na suspensão 

provisória da Constituição. 

 Tradicionalmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora sem muita 

nitidez, confere um status constitucional ao princípio da nulidade da lei inconstitucional, com 

a declaração de inconstitucionalidade produzindo efeitos retroativos absolutos. É exemplo 

elucidativo o aresto extraído da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.434, a dizer que 

 
A declaração de inconstitucionalidade, no entanto, que se reveste de caráter 
definitivo, sempre retroage ao momento em que surgiu, no sistema de direito 
positivo, o ato estatal atingido pelo pronunciamento judicial (nulidade ab initio). É 

                                                 
164 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos: conceito e legitimação para agir. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1994. p. 25. 
165 BRASIL, 1999a 
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que atos inconstitucionais são nulos e desprovidos de qualquer carga de eficácia 
jurídica166

 

 Se, de um lado, não há nitidez quanto ao fundamento constitucional do dogma da 

nulidade – em que pese o seu uso consagrado -; de outro, na Constituição brasileira, também 

não há norma expressa que autorize a restrição dos efeitos retroativos das decisões de 

inconstitucionalidade. Mas, a experiência tem indicado o temperamento do dogma da 

nulidade em algumas situações, como nos casos de inconstitucionalidade de lei estadual de 

efetivação de servidores sem concurso público. Em situações como tais, a jurisprudência tem 

levado em consideração a distinção entre validade e eficácia da norma jurídica, uma vez que, 

mesmo inválida, no plano da realidade fática, a norma inconstitucional pode ter produzido 

efeitos.167

 A aplicação da norma inconstitucional, ao produzir efeitos no tempo, até a declaração 

de inconstitucionalidade, por vezes, gera situações irreversíveis ou de difícil reversão, a ponto 

de as conseqüências da decisão jurisdicional não poderem ser ignoradas. A irreversibilidade 

na ordem dos fatos, ao aconselhar a restrição dos efeitos ex tunc da declaração de 

inconstitucionalidade, não encerra aspectos meramente pragmáticos, mas princípios de 

natureza constitucional, como o da segurança jurídica, além do interesse público e social na 

preservação da paz. Tais elementos vêm presidindo e devem presidir o juízo de ponderação no 

exercício da jurisdição constitucional. O Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos 

temporais nas decisões de inconstitucionalidade, guiando-se por razões de segurança jurídica 

ou de interesse social relevante, ainda que não as cite explicitamente, concede assento 

constitucional ao entendimento que veicula, mediante essa perspectiva. 

 Nessa mesma linha, o Supremo Tribunal Federal teria asseverado a legitimidade dos 

atos praticados por oficiais de justiça investidos na função por força de lei posteriormente 

declarada inconstitucional. A segurança jurídica é invocada para impedir a repercussão da 

decisão de inconstitucionalidade sobre as situações jurídicas concretas. O excepcional 

interesse social pode se materializar em diversos dispositivos constitucionais. 

                                                 
166 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.434. Servidor público: 
remuneração: equiparação, por norma constitucional estadual, de Procuradores Autárquicos e Procuradores do 
Estado, em vencimentos e vantagens: inconstitucionalidade formal e material.  Requerente: Governador do 
Estado de São Paulo. Requerido: Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Sepúlveda 
Pertence. Brasília, DF, 10 de novembro de 1999c. Disponível em: <http://www.stf.gov.br /jurisprudencia /nova 
/pesquisa.asp>. Acesso em: 13 dez. 2005. 
167 É suficiente ter sido cumprida pelos destinatários ou aplicada pela administração pública para a norma 
inconstitucional ter produzido efeitos. 

http://www.stf.gov.br/


 87

 Há o registro de decisão do Supremo Tribunal Federal, em que o então Ministro Leitão 

de Abreu, preocupado com a segurança jurídica, defendeu a natureza constitutivo-negativa 

das decisões de inconstitucionalidade.168 No caso, a tentativa de temperamento do dogma da 

nulidade da lei inconstitucional não prosperou, mas tinha como objetivo resguardar a 

segurança jurídica do ato normativo, tido por legítimo pelo agente que, fundado nele, agiu na 

presunção de que o fazia sob a guarida do direito objetivo. A boa fé do agente que, na 

presunção da legitimidade do ato normativo, convola relações jurídicas, sempre constituiu 

premissa a ser considerada nessa análise, como essencial à configuração de situações que 

reclamam a garantia da segurança jurídica. A boa fé constitui um substrato ético da segurança 

jurídica. 

 Em face do princípio da segurança jurídica, os atos praticados com base na lei 

inconstitucional, que não mais se afigurem passíveis de revisão, não são atingidos pela 

declaração de inconstitucionalidade. É o caso da rescisão da sentença proferida com 

fundamento em lei posteriormente considerada inconstitucional, cuja instauração obedece ao 

prazo prescricional de dois anos, a contar do trânsito em julgado da decisão rescidenda (arts. 

485 e 495 do Código de Processo Civil).169 A nulidade da decisão transitada em julgado só 

pode ser declarada por via de ação rescisória, sendo incabível, para esse fim, o manejo de 

mandado de segurança e a oposição de embargos à execução, em respeito à coisa julgada, 

corolário da segurança jurídica. Trata-se de um limite à idéia de retroatividade, por decisão do 

legislador ordinário. 

 No controle difuso, o Supremo Tribunal Federal registra o acórdão do Recurso 

Extraordinário nº 197.917-8-SP,170 nos autos de ação civil pública promovida pelo Ministério 

Público do Estado de São Paulo, objetivando a redução (de onze para nove) do número de 

vereadores da Câmara Municipal do Município de Mira Estrela. Nesse caso, que ganhou 

repercussão nacional, foi detectada a incompatibilidade entre a população do Município de 

Mira Estrela e o número de vereadores daquela cidade, em prejuízo ao erário local, tendo sido 

                                                 
168 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 79.343/BA. Declaração, pelo plenário do 
Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade do Decreto Lei nº 322, de 7 de abril de 1977. Relator: 
Ministro Leitão de Abreu. Brasília, DF, 31 de maio de 1977. Disponível em: <http://www.stf.gov.br 
/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp>. Acesso em: 05 nov. 2006. 
169 BRASIL, 1973. 
170 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 197.917/SP. Recorrente Ministério Público 
Estadual. Recorridos Câmara Municipal de Mira Estrela e outros. Relator: Ministro Maurício Correa, Brasília, 
DF, 6 de junho de 2002. Disponível em: < http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp>. Acesso em: 
05  nov. 2006. 

http://www.stf.gov.br/
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decretada, incidentalmente, a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 6º da Lei 

Orgânica do Município, em face do art. 29, IV, “a” da Constituição Federal.171

 No caso, a declaração de inconstitucionalidade haveria de ter limitação de efeitos. 

Eventual decisão com efeitos retroativos plenos repercutiria em todo o sistema vigente, 

afetando decisões tomadas em momento anterior ao pleito, que resultou na então composição 

da Câmara Municipal: fixação do número de vereadores, de candidatos, definição do 

coeficiente eleitoral. No mesmo passo, restariam atingidas as decisões posteriores ao pleito, 

bem como a validade das deliberações da Câmara Municipal nos diversos projetos e leis 

aprovados. 

 A fim de não se distanciar da vontade constitucional, a declaração de 

inconstitucionalidade produziu efeitos para o futuro, considerando a excepcionalidade da 

situação, mediante razões de segurança jurídica e relevante interesse social, com base no art. 

27 da Lei 9.868/99,172 cuja aplicação, também no âmbito do controle difuso, é inerente ao 

modelo de controle de constitucionalidade amplo verificado no Brasil. 

 Sem dúvida, o Supremo Tribunal Federal abriga inúmeras ações declaratórias de 

inconstitucionalidade, com decisão pendente, cujos efeitos devem ser temperados, em razão 

das repercussões fáticas de uma declaração de inconstitucionalidade, considerando-se a 

possibilidade de modulação do art. 27 da Lei 9.868/99,173 sob pena de inobservância e 

conseqüente descumprimento da decisão. Desconsiderar a possibilidade aberta pelo citado 

comando, denotaria um apego excessivo ao formalismo, em prejuízo da segurança jurídica e 

do interesse social, preceitos que orientam o ordenamento jurídico e orientaram o constituinte 

originário na elaboração do texto constitucional de 1988. 

 

 

4.4. A (in)constitucionalidade do art. 27 da Lei 9.868/99

 

 

 A presente abordagem, relativa à (in)constitucionalidade do art. 27 da Lei 9.868/99,174 

repercute os argumentos aviados nas duas ações declaratórias de inconstitucionalidade em 

                                                 
171 BRASIL, 1988. 
172 BRASIL, 1999a 
173 BRASIL, loc. cit. 
174 BRASIL, 1999a 
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tramitação no Supremo Tribunal Federal - a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.154,175 

proposta pela Confederação Nacional das Profissões Liberais – CNPL, e a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 2.258,176 proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados 

do Brasil -, cujo objeto é a incompatibilidade do referido comando, em face da Constituição, e 

tramitam com os respectivos autos apensados, aguardando o pronunciamento do plenário do 

Supremo Tribunal Federal. 

 O art. 27 da Lei 9.868/99177 positiva a possibilidade da declaração de 

inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, o que se materializa no fato de o Supremo 

Tribunal Federal, por maioria qualificada, julgar mais adequada a validade parcial ou 

provisória de uma lei inconstitucional, seja para evitar que o direito antigo substitua o novo, 

seja para impedir o surgimento de uma situação prejudicial à ordem jurídica ou social. Ora, 

presente a necessidade de delimitação da validade de uma lei inconstitucional, resguardando-

lhe a eficácia em determinado período pretérito ou fixando-lhe efeitos prospectivos, observa-

se um fenômeno jurídico que não está isento de problemas de ordem prática e hermenêutica. 

Prova disso, é a existência das referidas Ações Diretas de Inconstitucionalidade. 

 Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.154178 é declinado que o art. 27 da Lei 

9.868/99 vai de encontro a entendimento arraigado na tradição jurídica brasileira e 

reiteradamente aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, dizente com a produção de efeitos ex 

tunc da decisão declaratória da inconstitucionalidade de uma lei. Segundo esse entendimento, 

a lei declarada inconstitucional é nula de pleno direito, como são nulos os atos nela baseados. 

 O argumento hasteado na referida Ação Direta de Inconstitucionalidade defende que 

uma lei julgada inconstitucional não poderia ter a sua vigência tolerada, ainda que 

parcialmente, por faltar-lhe fundamento de validade. Diz ainda que o Supremo Tribunal  

Federal, ao declarar que uma lei é inconstitucional, não teria como torná-la válida por certo 

tempo, por impossibilidade lógica, deixando de adentrar no debate acerca do princípio da 

separação dos poderes que, aqui, também não será explorado. 

                                                 
175 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.154. Declaração de 
inconstitucionalidade. Requerente: Confederação Nacional dos Profissionais Liberais. Requerido: Presidência da 
República. Relator: Ministro Sepúlveda Pertence. Brasília, DF, 24 de setembro de 2001. Disponível em: 
<http://www.stf.gov.br /jurisprudencia/nova/pesquisa.asp?s1=2154.NUME.&d=DESP>. Acesso em: 13 dez. 
2005. 
176 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.258. Declaração de 
inconstitucionalidade. Requerente: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Requerido: 
Presidência da República. Relator: Ministro Sepúlveda Pertence. Brasília, DF, 04 de agosto de 2000. Disponível 
em: <http://www.stf.gov.br /jurisprudencia/nova/pesquisa.asp?s1=2.258.NUME.&d=DESP>. Acesso em: 13 
dez. 2005. 
177 BRASIL, op. cit. 
178 BRASIL, op. cit. 

http://www.stf.gov.br/
http://www.stf.gov.br/
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 Sob tais premissas foi requerida a declaração de impossibilidade jurídica do art. 27 da 

Lei 9.868/99,179 por suposta ofensa ao princípio da legalidade, inserto no art. 5º, II, da 

Constituição Federal.180 O referido comando diz que “ninguém será obrigado a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”; e, presente a desnecessidade de o texto 

aspeado designar a expressão “lei constitucionalmente válida”, uma lei declarada 

inconstitucional não poderia subsistir ou produzir efeitos, em qualquer circunstância. 

 Na mesma Ação Direta de Inconstitucionalidade, a pretensa violação à Constituição 

que encerraria o art. 27 da Lei 9.868/99,181 também restaria caracterizada pela possibilidade 

de a flexibilização dos efeitos temporais da decisão de inconstitucionalidade importar na 

criação de situações desiguais, na medida em que uma lei inválida seja aplicada em certo 

período, como se válida fosse, e, em outros não. Ilustra a alegação o exemplo de um tributo 

julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, cuja eficácia ficasse restrita a 

determinado período. Tal decisão beneficiaria alguns contribuintes, em detrimento de outros, 

que teriam afetado o direito à repetição do indébito. 

 No particular, a inconstitucionalidade residiria em pretensa agressão ao princípio da 

igualdade formal, estatuído no art. 5º, I, da Constituição Federal.182

 A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.258183 objetiva a declaração de 

inconstitucionalidade do art. 27 da Lei 9.868/99,184 apegando-se ao dogma da nulidade da lei 

inconstitucional e apontando suposta ofensa à configuração do Estado Democrático de Direito 

e ao princípio da legalidade. 

 Os argumentos articulados nessa Ação Direta de Inconstitucionalidade, quanto à 

pretensa agressão ao Estado Democrático de Direito, limitaram-se a uma tímida sinalização 

para a problemática da legitimidade da decisão, em sede de controle de constitucionalidade, 

que concede validade à norma declarada inconstitucional. A não participação do Poder 

Legislativo em decisões com esse alcance, reforçada pela não inclusão no texto constitucional 

da possibilidade de flexibilização dos efeitos da norma declarada írrita, conforme objetivava a 

emenda proposta pelo então Senador Maurício Corrêa, durante os trabalhos da Assembléia 

Constituinte, materializaria a pretensa ofensa do art. 27 da Lei 9.868/99 ao art. 1º da 

Constituição Federal, que consagra a constituição de um Estado Democrático de Direito no 

Brasil. 
                                                 
179 BRASIL, 1999a 
180 BRASIL, 1988. 
181 BRASIL, op. cit. 
182 BRASIL, op. cit. 
183 BRASIL, 2000. 
184 BRASIL, loc. cit. 
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 Nessa ação, a inconstitucionalidade do art. 27 da Lei 9.868/99185 também decorreria 

de suposta agressão ao princípio da legalidade, a partir da afetação do dogma da nulidade da 

norma inconstitucional, em face do que autoriza o citado dispositivo legal. Na verdade, tratar-

se-ia de uma violação indireta ao que prevê o art. 5º, II, da Constituição Federal.186

 O que se extrai do multicitado comando legal, previsto na lei que regulamenta o 

processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de 

constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, é uma autorização legislativa para o 

exercício de um juízo de ponderação do princípio da nulidade da norma inconstitucional, por 

um quorum qualificado da nossa Corte Maior, mediante razões de segurança jurídica e 

excepcional interesse social. 

 Adiante-se que, presentemente, não se vê inconstitucionalidade no art. 27 da Lei 

9.868/99.187 Dito comando, em casos excepcionais, e em nome da segurança jurídica, autoriza 

o Supremo Tribunal Federal a aplicar eficácia distinta da ex tunc no juízo de 

constitucionalidade. É inquestionável a matriz constitucional da segurança jurídica, 

expressamente mencionada no comando em estudo, cuja visualização na Constituição se dá 

nos arts. 1º e 5º, XXXVI,188 em razão do que perfaz um Estado Democrático de Direito e da 

proteção ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada, respectivamente. 

 Ao comentar o art. 27 da Lei 9.868/99, Gilmar Mendes diz que 

 
Entendeu, portanto, o legislador que, ao lado da ortodoxa declaração de nulidade, há 
de se reconhecer a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal, em casos 
excepcionais, mediante decisão da maioria qualificada (dois-terços dos votos), 
estabelecer limites aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, proferindo a 
inconstitucionalidade com eficácia ex nunc ou pro futuro, especialmente naqueles 
casos em que a declaração de nulidade se mostre inadequada (v.g., lesão positiva ao 
princípio da isonomia) ou nas hipóteses em que a lacuna resultante da declaração de 
nulidade possa dar ensejo ao surgimento de uma situação ainda mais afastada da 
vontade constitucional.189

 

De fato, há situações concretas, cuja desconstituição resta impossibilitada ou, se levada a 

efeito, resultaria em enorme prejuízo à paz e à ordem social. A possibilidade de uma 

declaração de inconstitucionalidade que não produza efeitos retroativos plenos, em tudo 

atende à finalidade maior do Direito que é a pacificação e a ordenação social. 

                                                 
185 BRASIL, 1999a 
186 BRASIL, 1988. 
187 BRASIL, op. cit. 
188 BRASIL, op. cit. 
189 MEIRELLES, Hely Lopes.  Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de 
injunção, habeas data. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 350. 
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 As situações concretas, decorrentes de relações jurídicas baseadas em lei 

presumidamente constitucional, trazem à consideração o princípio da presunção da 

constitucionalidade das leis, a exigir sensatez no exercício da jurisdição constitucional. As 

conseqüências fáticas e jurídicas das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal 

devem ser levadas em conta, de modo que a declaração sobre a constitucionalidade de uma lei 

seja aviada da maneira que melhor atenda aos princípios da segurança jurídica e da justiça. 

 É de se observar que o art. 27 da Lei 9.868/99190 permite ao Supremo Tribunal Federal 

o exercício pleno da jurisdição constitucional, em verdadeira homenagem ao art. 102, I, “a”, 

da Constituição Federal,191 que a essa Corte confere a atribuição de guarda da Constituição. O 

Supremo Tribunal Federal tem a possibilidade de realizar a vontade constitucional, 

protegendo ou promovendo os valores inseridos na Carta Magna, na medida em que, em 

nome da segurança jurídica e do excepcional interesse social, deixa de aplicar efeitos 

retroativos plenos à decisão declaratória de inconstitucionalidade. 

 Com efeito, não se pode olvidar de que a norma declarada inconstitucional existiu, 

produziu efeitos e fundamentou relações jurídicas construídas na base da presunção de sua 

constitucionalidade. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, se retroativos, 

prospectivos, plenos ou restritos, devem ser aplicados considerando-se as conseqüências e 

ponderando-se as circunstâncias de cada situação, presentes os critérios de índole 

constitucional fixados na Lei 9.868/99.192

 A Constituição não proíbe nem exige que a decisão emanada em juízo de 

constitucionalidade seja dotada de efeito retroativo pleno, cabendo, pois, ao Supremo 

Tribunal Federal exercer a jurisdição constitucional, ponderando a pertinência ou não da 

retroatividade em cada caso, mediante razões de segurança jurídica e excepcional interesse 

social, valores constitucionalmente consagrados. 

 Assim, a concepção do presente trabalho enxerga a constitucionalidade do art. 27 da 

Lei 9.868/99, não vendo como prosperarem os argumentos desembainhados nas referidas 

Ação Direta de Inconstitucionalidade de nºs 2.154/2001193 e 2.258/2000.194

 

 

 

                                                 
190 BRASIL, 1999a 
191 BRASIL, 1988. 
192 BRASIL, op. cit. 
193 BRASIL, 2001. 
194 BRASIL, 2000. 
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5 MITIGAÇÃO DO PROCESSO OBJETIVO OU SUA APROXIMAÇÃO COM O 

PROCESSO SUBJETIVO 

 

 

5.1 Aspectos de mitigação do processo objetivo de controle de constitucionalidade e sua 

aproximação com o processo subjetivo, no direito comparado

 

 

 O modelo de controle de constitucionalidade norte-americano foi assimilado, 

primeiramente, na América Latina, com a adoção da via difusa de fiscalização constitucional 

no México (em 1847), na Argentina (em 1860) e no Brasil (em 1891). 

 Também derivado do modelo norte-americano, o processo de controle de 

constitucionalidade observado na Venezuela, em 1857, permitia ao cidadão demandar a 

anulação de uma lei que atentasse contra a Constituição, o que caracterizava um processo de 

controle subjetivo. 

 O modelo de controle judiciário de constitucionalidade foi expandido pela América 

Latina. Em alguns países, deu-se a convivência entre os modelos norte-americano e europeu 

de controle de constitucionalidade, com a adoção dos processos subjetivo, concreto, objetivo e 

abstrato em países como o Brasil, com nítidos elementos de aproximação, como se verá 

adiante. 

 Na Europa, a Suíça importou o modelo de controle de constitucionalidade norte-

americano, cumprindo destacar, ainda, a boa implementação do sistema difuso nos países 

escandinavos, com destaque para a Noruega, Dinamarca e Suécia. 

 A Grécia não adotou o modelo predominante no continente europeu e também 

comunga do norte-americano, uma vez que os tribunais ordinários têm competência para 

desempenhar o controle de constitucionalidade. 

 Cumpre salientar a presença de certo sincretismo nas experiências de controle de 

constitucionalidade dos países europeus, onde são encontrados pontos de intersecção entre os 

modelos objetivo e subjetivo. 

 Em Portugal, já no final do Século XIX, havia sido adotado o controle de 

constitucionalidade por via de tribunais ordinários, investidos na competência de não aplicar 

disposições legislativas que encerrassem inconstitucionalidade. Com a democratização, 

Portugal passou a admitir, ao lado de um controle difuso confiado às jurisdições ordinárias, 
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um controle concentrado, através de um Tribunal Constitucional, nos moldes do modelo 

europeu. 

 A Constituição Espanhola de 1978 concede atribuições ao Tribunal Constitucional, 

para que: 

 a) atue como regulador das competências exercidas pelas instituições políticas 

nacionais;  

 b) funcione como árbitro de conflitos entre o Estado e as comunidades autônomas;  

 c) figure como defensor dos direitos do indivíduo, face ao poder público, através do 

recurso de amparo;  

 d) julgue a conformidade das normas legislativas ou de valor legislativo, nos termos 

de um controle abstrato ou concreto.  

Na perspectiva de aproximação entre os modelos objetivo e subjetivo, no sistema espanhol, 

merece destaque a atuação do Tribunal Constitucional como defensor do cidadão em face da 

administração e da justiça, pela via do recurso de amparo. 

 A doutrina alemã, também no final do Século XIX, e sob as primeiras luzes do Século 

XX, conferia aos juízes a faculdade de não aplicar lei atentatória a princípios de ordem 

constitucional, compartilhando o mesmo sentimento da doutrina norte americana do judicial 

review. 

 Ao mais, na Alemanha, assinale-se a existência do sistema de controle concentrado de 

constitucionalidade, exercido pelo Tribunal de Karlsruhe, composto por duas Câmaras. 

Apesar de concentrado, o sistema alemão admite a convivência entre os controles objetivo e 

subjetivo: 

 
uma das Câmaras conhece dos recursos constitucionais que importam atentados aos 
direitos fundamentais, ou seja, recursos impetrados por particulares, ao passo que a 
outra Câmara se especializa em questões de constitucionalidade pertinentes à 
salvaguarda do sistema federativo. As decisões dessa Corte, tendo força de lei, 
podem dar aos textos legais, que não sejam anulados, uma interpretação eficaz 
conforme a Constituição.195

 

O sistema alemão estabelece a via incidental para que os juízes ordinários submetam matéria 

de constitucionalidade ao Tribunal Constitucional, em face de casos concretos a eles 

confiados. 

                                                 
195 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 280. 
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 José Adércio Leite Sampaio,196 alude a uma mitigação do processo de controle de 

constitucionalidade europeu, essencialmente objetivo, e vaticiniza a instrumentalização de um 

recurso individual destinado a controlar os atos do Poder Público e a proteger os direitos e 

garantias fundamentais nos dois sistemas, mitigando as divergências entre eles existentes. 

 Nessa tendência de aproximação, os atuais sistemas de jurisdição constitucional da 

Alemanha e da Espanha ostentam recurso da espécie, direcionado contra atos públicos e 

decisões judiciais atentatórias a direitos fundamentais, cuja apreciação pelos Tribunais 

Constitucionais se identifica com a função revisional típica das Supremas Cortes, em relação 

aos julgados dos tribunais ou juízos de instâncias inferiores.  

 Na Áustria, onde o sistema de controle constitucional concentrado foi gestado na 

teoria kelseniana, as respectivas decisões judiciais não podem ser objeto desse recurso 

individual, eis que a Corte Constitucional, ao emanar efeitos desconstitutivos, apenas 

funciona como órgão de caráter político-administrativo, concebido como um “legislador 

negativo”. Essa concepção é uma das últimas barreiras à aproximação entre os modelos norte-

americano e europeu-kelseniano.197

 A questão não se move em nome da excelência teórica de um modelo em detrimento 

do outro. Ressalte-se que, de um lado, enquanto o modelo norte-americano destaca a 

supremacia do Poder Judicial em face do histórico de lutas pela liberdade que marca os 

Estados Unidos; de outro, o modelo europeu concede prerrogativas ao Poder Judiciário para 

preservar a supremacia do Parlamento, presente o caráter político prognosticado por Kelsen 

no ambiente da fiscalização constitucional. 

 A perspectiva de mudança nos paradigmas de controle de constitucionalidade é 

orientada por uma aproximação entre os dois modelos. Kelsen entende que a maior garantia 

para o desenvolvimento do controle de constitucionalidade seria a existência de uma ação 

popular em face da incompatibilidade entre certa norma e a Constituição; todavia, faz a 

advertência da prescindibilidade da existência de lide. Na sua visão, a argüição teria que ser 

direta, objetiva. 

 À sua vez, o modelo norte-americano, que admite o controle de inconstitucionalidade 

pela via incidental, a partir de um conflito de interesses subjetivos (lide), encontra ponto de 

intersecção com a teoria kelseniana, na Lei de 24 de agosto de 1937, que dá ao governo o 

                                                 
196 SAMPAIO, José Adércio Leite. A Constituição reinventada pela jurisdição constitucional. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2002. p. 40. 
197 SEGADO, 2003, p. 79. 
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direito de recorrer à Suprema Corte para apreciar aspectos constitucionais de Lei Federal 

declarada inconstitucional, através de argüição direta, igualmente objetiva. 

 Francisco Fernández Segado identifica outra semelhança entre esses sistemas de 

controle de constitucionalidade, a partir da força vinculante dos precedentes no modelo 

americano (stare decisis), que, na prática, terminam fazendo valer o entendimento que 

encerram sobre a matéria constitucional a ele relacionada, alcançando eficácia erga omnes e 

se aproximando dos efeitos produzidos no controle em abstrato. A percepção do referido 

catedrático é de que, mesmo na Europa, os ordenamentos jurídicos vêm se aproximando mais 

do modelo norte-americano do que do kelseniano. 

 

 

5.2 Aspectos da mitigação do processo objetivo de controle de constitucionalidade e sua 

aproximação com o processo subjetivo no direito brasileiro 

 

 

 Gustavo Binenbojm198 também identifica uma aproximação entre os modelos de 

controle de constitucionalidade, mas enxerga uma verdadeira mitigação do processo objetivo 

no Brasil. Afirma o autor que a fiscalização abstrata da constitucionalidade se perfaz por meio 

de um processo objetivo, alheio aos interesses individuais ou coletivos. Dito processo, tão-só 

afere, em tese, a compatibilidade de uma lei ou ato jurídico com a norma que lhe é 

hierarquicamente superior, no caso, a Constituição,199 ao contrário dos processos 

intersubjetivos que se ocupam de direitos ou interesses conflitados (lide). Muito embora o 

citado autor reconheça que o Supremo Tribunal Federal adota a tese da objetivação do 

processo objetivo (decorrente da ausência de aferição de interesses intersubjetivos), ele 

identifica uma mitigação desse processo, pois a jurisprudência do Excelso Pretório vem, 

paulatinamente, aproximando o processo objetivo do subjetivo. 

 Com efeito, cite-se o entendimento doutrinário que concebe o processo como uma 

espécie de procedimento em contraditório, que assegura a participação simétrica das partes no 

feito. Essa perspectiva determina que o jurisdicionado deva participar do processo, em 

                                                 
198 BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional brasileira: legitimidade democrática e 
instrumento de realização. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 142.  
199 Prova disso é que não é possível suscitar suspeição em processo objetivo de constitucionalidade, pois se 
entende que, sendo o processo objetivo, não há interesses subjetivos em jogo para decretar a parcialidade dos 
julgadores na condução do resultado da ação. Permite-se, todavia, o impedimento, caso o julgador já tenha 
atuado nos autos, por exemplo, na qualidade de requerido, requerente, Advogado Geral da União ou Procurador-
Geral da República. 
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condições simétricas, em relação aos outros integrantes da relação processual, não havendo 

como se desfazer do contraditório e da subjetivação nos processos de controle abstrato de 

normas, segundo essa respeitável concepção.200

 No âmbito do controle concentrado de constitucionalidade brasileiro, palco do 

processo objetivo, identificam-se alguns elementos que atestam uma aproximação entre este e 

o processo subjetivo, decerto com vistas à legitimação da respectiva atuação judicial. 

 

 

5.2.1 Da pertinência temática 

 

 

 Um dos exemplos da falada mitigação do processo objetivo, ou aproximação entre este 

e o subjetivo, é a criação jurisprudencial da pertinência temática para se aferir a legitimidade 

de quem pode propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de 

constitucionalidade, veículos que conduzem à apreciação de matérias constitucionais pelo 

controle objetivo de constitucionalidade. 

 Os incisos do art. 103 da Constituição Federal201 e do art. 2º da Lei 9.882/99202 

reproduzem o mesmo texto, dispondo que o Presidente da República, a Mesa do Senado 

Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, 

confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional têm legitimidade para 

promover as referidas ações. Inobstante, na esteira da jurisprudência consolidada no Supremo 

Tribunal Federal, as pessoas, órgãos e entidades retro mencionados deverão, para ingressar 

com o processo objetivo de controle de constitucionalidade, demonstrar uma pertinência entre 

suas prerrogativas ou fins institucionais e a matéria tratada pelo ato normativo questionado. 

 Na verdade, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a exigir a 

caracterização do chamado interesse de agir para que se possa aferir a legitimidade na 

propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade ou Ação Declaratória de 

Constitucionalidade. No caso das entidades de classe, por exemplo, afere-se a adequação entre 

                                                 
200 GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica processual e teoria do processo. Rio de Janeiro: Aide, 1992. p. 118. 
201 BRASIL, 1988. 
202 BRASIL. Lei nº 9882, de 03 de dezembro de 1999. Dispõe sobre o processo e julgamento da argüição de 
descumprimento de preceito fundamental nos termos do § 1º, do art. 102 da Constituição Federal. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9882.htm>. Acesso em: 05 set. 2006. 
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as finalidades estatutárias, o alcance de representação e o conteúdo material da norma 

questionada, como critério objetivo para o conhecimento da ação promovida. Essa assertiva já 

resume o que encerra o instituto da pertinência temática gestado no ventre jurisprudencial. 

 Com efeito, a jurisprudência tem restringido bastante a legitimidade de entidades de 

classe para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade, exigindo, por exemplo, que a 

entidade de classe defenda interesses de categoria profissional, cujo conteúdo seja diretamente 

dirigido à idéia da profissão - concebendo-se classe como categoria profissional e não um 

simples segmento ou classe social, ou não reconhecendo legitimidade à entidades de classes 

de âmbito nacional compostas de pessoas jurídicas (associações de associações).203

 A relação de pertinência entre a atividade da entidade ou órgão e o objeto da ação 

proposta tem sido considerada imprescindível para a legitimação ad causam. No entanto, 

sendo o processo objetivo, onde, em tese, não há partes e nem interesses subjetivos em jogo, 

não se deveria exigir a demonstração de interesse subjetivo peculiar, caracterizado pela 

pertinência temática, que termina condicionando a legitimidade conferida pelo art. 103 da 

Constituição Federal. Na prática – e ainda no exemplo das entidades de classe -, é como se a 

Constituição dependesse da previsão estatutária quanto aos interesses e defesa da categoria. 

 De outro tanto, é possível enxergar que a representatividade requisitada pelo Supremo 

Tribunal Federal, através da exigibilidade da pertinência temática, constitui uma via para a 

legitimação dos debates e decisões circunstanciados no âmbito do controle concentrado, a 

partir de uma ótica que não entende o acesso da maioria ou de qualquer pessoa a 

determinados níveis ou ambientes do complexo político-jurídico da organização social, eis 

que poderia haver um aumento na demanda a ponto de comprometer o exercício democrático 

efetivo, através do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. 

 Enfim, a pertinência temática impõe-se como requisito objetivo, consistente na 

existência de relação entre a atividade de representação da entidade legitimada a propor Ação 

Direta de Inconstitucionalidade ou Ação Declaratória de Constitucionalidade e o objeto 

próprio da ação constitucional, exigindo-se que a entidade de classe autora tenha interesse 

jurídico na pretensão que formula perante o Supremo Tribunal Federal,204 em flagrante 

                                                 
203 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 151.  Direito constitucional. 
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Legitimidade ativa (art. 103. inc. IX da constituição Federal). Federação 
Nacional de Polícia Civil-FENAPOL. Relator: Ministro Sydney Sanches. Brasília, DF, 16 de março de 1995. 
Disponível em: <http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp>. Acesso em 04 mar. 2006 
204 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.096.  Ação Direta de 
Inconstitucionalidade. Partido político. Pertinência temática. Inexigibilidade.Requerente: Partido Socialista 
Brasileiro. Requeridos:  Governador do Estado do Rio Grande do Sul e Assembléia Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul. Relator: Ministro Celso de Mello. Brasília, DF, 16 de março de 1996b. Disponível em: 
<http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp>. Acesso em 04 mar. 2006 
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aspecto que denota uma tendência de aproximação entre os processos objetivo e subjetivo no 

controle concentrado de constitucionalidade brasileiro. 

 

 

5.2.2 Do amicus curiae 

 

 

 Um outro ponto que termina aproximando o chamado processo objetivo do subjetivo é 

a previsão da figura do amicus curiae no âmbito do controle de constitucionalidade. A Lei 

9.868/99, que regulamenta os processos da Ação Direta de Inconstitucionalidade e da Ação 

Declaratória de Constitucionalidade admite a presença do amigo da corte no ordenamento 

jurídico brasileiro, quiçá com o condão de amainar o déficit de legitimidade que chancela o 

controle concentrado de constitucionalidade, “favorecendo ou firmando um maior 

compromisso com a legitimidade deste exercício jurisdicional, que seja condizente com o 

paradigma procedimentalista do Estado Democrático de Direito”.205

 Apesar do caput do art. 7º da Lei 9.868/99206 vetar a intervenção de terceiros (em 

decorrência do caráter objetivo do processo de constitucionalidade, ante a ausência de 

possível interesse jurídico a ensejar a intervenção), o parágrafo segundo do dito comando 

permite a manifestação de órgãos ou entidades, no processo objetivo de controle de 

constitucionalidade, regulado pelo referido diploma, desde que sejam demonstradas a 

respectiva representatividade e a relevância da matéria. 

 Os amigos da corte, certamente, contribuirão para o julgamento, no âmbito do controle 

concentrado de constitucionalidade, com a apresentação de memoriais na medida de seus 

interesses no resultado do julgamento. 

 O amicus curiae diz respeito a uma pessoa, entidade ou órgão com profundos 

conhecimento, envolvimento e interesse em uma questão jurídica levada à discussão ante o 

Poder Judiciário, inserindo-se no processo  como um terceiro, favorecendo o debate suscitado 

com a oferta de elementos e pontos de vista, geralmente, em assuntos inéditos, inusitados, 

difíceis ou controversos. 

 Na doutrina, a natureza jurídica do amicus curiae desperta controvérsia. Há quem diga 

que seria uma espécie de intervenção de terceiro atípica; existe quem caracterize o amicus 

                                                 
205 MATTOS, Ana Letícia Queiroga de. Amicus curiae e a democratização do controle de constitucionalidade. 
Revista Jurídica, São Paulo, v. 53, n. 332, jun. 2005. p. 66. 
206 BRASIL, 1999a 
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curiae como uma espécie de assistência qualificada; e, ainda, quem o defina como uma nova 

modalidade de intervenção de terceiro, pois ingressaria em processo alheio, em nome de 

interesses institucionais, para defender um entendimento jurídico, não necessariamente se 

aliando a qualquer das partes, mas ao que lhe interessaria.207

 O Supremo Tribunal Federal decidiu que o amicus curiae não se trata de intervenção 

de terceiros e sim de um mero colaborador informal da Corte.208

 Do parágrafo segundo do art. 7º da Lei 9.868/99,209 vê-se que a legitimidade 

reconhecida aos entes legalmente autorizados a propor Ação Direta de Inconstitucionalidade 

ou Ação Declaratória de Constitucionalidade alcança, ainda que numa perspectiva diversa, 

“outros órgãos e entidades”, que também poderão manifestar o seu interesse na questão em 

debate e sob julgamento no âmbito do controle de constitucionalidade. Interessa pontuar, 

nessa disposição, que, no mesmo ambiente de fiscalização constitucional, também podem 

figurar como amicus curiae os titulares de legitimidade para interposição de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade e Ação Declaratória de Constitucionalidade, elencados no art. 103 da 

Constituição Federal.210

 De fato, a contribuição do amicus curiae no processo objetivo de controle de 

constitucionalidade concede maior legitimação às decisões do Supremo Tribunal Federal, na 

medida em que materializa um diálogo com a sociedade civil, presentes as exigências de 

afirmação de um Estado Democrático de Direito. Na base de uma Teoria Discursiva do 

Direito, cabe a todo e qualquer cidadão promover a defesa da Constituição, sendo relevante a 

abertura do processo de fiscalização constitucional, que permita a 

 
participação formal de entidades e de instituições que representem os interesses 
gerais da coletividade ou que expressem os fatores essenciais e relevantes de classes, 
grupos ou camadas sociais. Em outras palavras, a admissão de terceiro na condição 
de Amicus Curiae tem por finalidade precípua pluralizar ou democratizar o processo 
de controle de constitucionalidade.211

 

                                                 
207 SANTOS, Esther Maria Brighenti dos. Amicus curiae: um instrumento de aperfeiçoamento nos processos de 
controle de constitucionalidade. Jus Navigandi, Terezina, ano 10, n. 906, 2005. Disponível em 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7739>. Acesso em: 16 jan. 2006.  
208 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 748.  Ação Direta de 
Inconstitucionalidade. Revogação superveniente do diploma estatal impugnado. Requerente: Governador do 
Estado do Rio Grande do Sul. Requerido: Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Relator: 
Ministro Celso de Mello. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 1996a. Disponível em: 
<http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp>. Acesso em 04 mar. 2006. 
209 BRASIL, 1999a 
210 BRASIL, 1988. 
211 MATTOS, 2005, p. 65 
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É de se requisitar, pois, uma maior abertura ou acesso à jurisdição constitucional, pela via da 

subjetivação, a fim de se enriquecer o debate em torno de matérias de fundo constitucional, o 

que é indispensável à atual sociedade plural, marcada por interesses diversos e conflitantes, 

múltipla em valores, culturas e concepções de vida e política, mas com direitos fundamentais 

a serem preservados. 

 A necessidade da defesa ou preservação de direitos fundamentais constitui elemento 

importantíssimo na construção da democracia, que depende da participação popular em suas 

instâncias decisórias, para se afirmar como modelo político possível de organização social.212

 A previsão do amicus curiae no ordenamento jurídico brasileiro tem importante 

alcance jurídico e político, uma vez que a sua efetiva colaboração na busca da construção da 

verdade, numa perspectiva finalística da atividade jurisdicional, encerra uma necessária e real 

participação da sociedade, do indivíduo ou de quem seja afetado pelo provimento 

jurisdicional em torno da constitucionalidade ou não de determinado ato normativo. 

 Tem-se, pois, mais um fator que autoriza sustentar a existência de uma mitigação do 

processo objetivo de controle de constitucionalidade brasileiro ou, no mínimo, de uma 

aproximação deste com o subjetivo. 

 

 

5.2.3 Da designação de perito ou comissão de peritos 

 

 

 O art. 9º, parágrafo primeiro, da Lei 9.868/99, encerra indicação clara da mitigação do 

processo objetivo ou aproximação entre este e o subjetivo, no sistema de controle concentrado 

de constitucionalidade brasileiro. Diz o referido comando que 

 
em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de 
notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator 
requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que 
emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir 
depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria.213

 

 É interessante observar que, em um processo, onde, em tese, discute-se apenas a 

compatibilidade da norma infra-constitucional com a própria Constituição, em nível abstrato, 

                                                 
212 BOVERO, 2002, p. 21-38. 
213 BRASIL, 1999a 
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possa-se requisitar a participação de peritos, uma vez que o respectivo parecer equivale à 

prova pericial para esclarecimento da questão trazida a juízo. 

 A designação de peritos no curso de um processo judicial atende à necessidade de 

esclarecimento de matéria de fato; a exemplo da realização de provas periciais, constitui tema 

próprio de processos onde há direitos subjetivos envolvidos. Assinale-se que, nem em sede de 

controle difuso de constitucionalidade, no que toca ao Recurso Extraordinário, poderia o 

Supremo Tribunal Federal examinar questões de fato, sendo vedado o chamado reexame de 

prova, que é restrito às instâncias inferiores. 

 Se o referido parecer a que alude o texto aspeado da Lei 9.868/99214 tem a mesma 

natureza de uma prova pericial, importa transcrever o pensamento de Rogério Lauria Tucci, a 

dizer que 

 
prova pericial é aquela em que o juiz, à falta de conhecimento técnico ou científico 
especializado, se vale da atuação de pessoa ou de pessoas habilitadas à verificação 
dos fatos controvertidos no processo, para, examinando-os, transmitir-lhe o 
respectivo parecer, em prol do aperfeiçoamento da solução do litígio submetido à 
sua apreciação.215

 

 A verdade é que, apesar de habilitado, não se pode esperar que o Supremo Tribunal 

Federal, através do seus ministros, seja por lhe faltar conhecimentos técnicos especializados 

ou científicos, seja mesmo por carência sensorial, em face da questão constitucional, esteja 

em condições de exaurir a matéria a ele confiada. Moacyr Amaral Santos entende que 

 
A natureza das coisas e dos fatos, a necessidade de perscrutar suas causas e 
conseqüências impõem possua o observador qualidades ou conhecimentos técnicos 
especiais. Como o observador deverá ser o juiz e como este não possui tais 
conhecimentos, mesmo porque não são próprios de sua formação científica ou 
técnica, ele, para que a observação da coisa e dos fatos se faça por forma útil, se 
utiliza de pessoas entendidas na matéria, as quais lhe transmitem as suas 
observações.216

 

 É, pois, a perícia objeto de mister desempenhado pelo perito, consistente em uma 

modalidade de prova em que um expert é instado a coletar elementos instrutórios, cuja análise 

efetiva dependa dos respectivos conhecimentos técnicos ou científicos. Sem dúvida, o apoio 

em pareceres periciais concederá à decisão a ventura dos fundamentos necessários ao 

entendimento nela veiculado. O direito a uma decisão fundamentada constitui instrumento 
                                                 
214 BRASIL, 1999a 
215 TUCCI, Rogério Lauria. Prova pericial. In: FRANÇA, R. Limongi. Enciclopédia Saraiva do Direito. São 
Paulo: Saraiva, 1977. v. 62, p. 372. 
216 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1977,             
p. 413-414. 
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jurídico eficaz contra práticas autoritárias e corruptas, constituindo corolário dos regimes 

democráticos. 

 Assim, a previsão do art. 9º, § 1º da Lei 9868/99,217 da possibilidade que tem o relator 

de designar perito ou comissão de peritos para esclarecimento de matéria ou circunstância de 

fato, já indica, por si só, uma mitigação do processo objetivo que não fica apenas no exame 

abstrato da norma em face da Constituição, passando a examinar, também, questões de fato 

que possam interferir no julgamento. 

 A estruturação de um sistema de controle de constitucionalidade, mesmo na esteira 

dos modelos implantados em outros países, destacando-se os mencionados modelos austríaco 

(europeu-kelseniano) e norte-americano, reflete o desenvolvimento de todo um processo 

histórico-político experimentado em cada país, cumprindo assinalar que a mitigação do 

processo de controle objetivo de constitucionalidade ou sua aproximação com o controle 

subjetivo, nos diversos sistemas de fiscalização constitucional, é também corolário de 

situações enfeixadas em cada realidade. 

 Decerto que a constatação da assertiva contida no parágrafo anterior não decorre ou 

alcança apenas fatores passados, mas traz implicações nas perspectivas que se elaboram em 

torno dos sistemas de controle de constitucionalidade. A pluralidade que marca a sociedade 

atual requisita cada vez mais participação social (e até individual) nos processos decisórios, 

em busca de representatividade dos diversos segmentos, classes, interesses, e consolidação 

dos espaços democráticos já existentes. Tem-se a necessidade de legitimação de instrumentos, 

atos e procedimentos nos processos decisórios. 

 Nesse passo, a intersecção entre o processo objetivo de controle de constitucionalidade 

e o subjetivo, mediante a integração de elementos que atraem a defesa de interesses, 

possibilitam a apresentação de versões ou opiniões e justificam a participação no processo de 

fiscalização constitucional, afirma-se como fenômeno de promoção dos valores democráticos, 

tão caros à sociedade ocidental, na medida em que permite o acesso ou interferência do 

sujeito de direito ou de pessoas ou entidades interessadas nos debates ou decisões sobre a 

matéria constitucional, preconizando o suprimento de uma verificada carência de 

legitimidade. 

 

 

5.2.4 Da repercussão geral nos recursos extraordinários 

                                                 
217 BRASIL, loc. cit. 
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 A Emenda Constitucional nº 45 incluiu no texto constitucional o § 3º do seu art. 

102,218 acrescentando um novo requisito para o conhecimento do recurso extraordinário: a 

demonstração da repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. Em suma, ao 

ensejo da interposição do recurso extraordinário, deve ser demonstrado, que a suscitada 

violação à Carta Magna repercute além dos limites do caso concreto sob julgamento. 

 O instituto da repercussão geral significa uma aproximação do sistema difuso com o 

concentrado de controle de constitucionalidade, o qual, no dizer de Hugo de Brito Machado, é 

vocacionado para julgar as questões constitucionais com repercussão geral.219 A existência da 

repercussão geral nas questões constitucionais levadas ao Supremo Tribunal Federal, por 

meio de recurso extraordinário, representa um estreitamento na via difusa de fiscalização 

constitucional, na esteira das modificações encampadas pela Emenda Constitucional nº 45.220

 O § 3º do art. 102 da Constituição221 prevê que o recurso extraordinário não será 

conhecido, se a matéria nele aviada não encerrar repercussão geral, consoante o entendimento 

de dois terços dos membros do Supremo Tribunal Federal. Tal disposição denota a presunção 

de relevância das matérias confiadas à Corte Suprema, através de recurso extraordinário. 

 A norma dizente com a argüição da repercussão geral, criada na Emenda 

Constitucional nº 45,222 é de eficácia limitada, pois exige a criação de lei que a regulamente, o 

que foi providenciado com a edição da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, que incluiu 

no Código de Processo Civil os arts. 543-A e 543-B.223

 O § 2º do art. 543-A do Código de Processo Civil224 determina que a repercussão geral 

deverá ser demonstrada pelo recorrente em argüição preliminar. A lei regulamentadora impõe 

a observância de um quorum qualificado (quatro dos cinco membros de cada turma do 

Supremo Tribunal Federal, devem decidir sobre a repercussão geral), pela turma do Supremo, 

imbuída de julgar o recurso extraordinário. Uma vez atingido esse quorum, a inexistência de 

repercussão geral não poderia mais ser declarada por dois terços dos membros do plenário (§ 

                                                 
218 BRASIL. Constituição (1988). Emenda Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/quadro_emc.htm>. Acesso em: 14 dez. 2006. 
219 MACHADO, Hugo de Brito. Conhecimento do recurso extraordinário: repercussão geral das questões 
constitucionais. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 34, p. 41-52, jan. 2006. p. 49. 
220 BRASIL, 2004a 
221 BRASIL, 1988. 
222 BRASIL, op. cit. 
223 BRASIL. Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006. Acrescenta à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, 
Código de Processo Civil, dispositivos que regulamentam o § 3º do art. 102 da Constituição Federal. Disponível 
em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/_quadro2006.htm>. Acesso em: 13 jan. 
2006.  
224 BRASIL, 1973. 
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4º do art. 543-A).225 A afirmação da repercussão geral não é matéria de competência 

exclusiva do plenário do Supremo Tribunal Federal. A admissibilidade de tal requisito pelo 

plenário somente será procedida se ele não for identificado pela turma, a quem, inclusive, 

compete julgar os recursos extraordinários. 

 A decisão que admite ou não o recurso extraordinário, considerando a acepção do que 

vem a ser repercussão geral, deverá sempre estar alicerçada em critérios objetivos e orientada 

pelo que pressupõe a supremacia constitucional, devendo, também, ser contextualizada a 

partir dos reflexos que irá produzir na ordem jurídica, presentes os aspectos econômicos, 

políticos, sociais ou jurídicos que “ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (§ 1º do art. 

543-A do Código de Processo Civil).226

 Na opinião de Juvêncio Viana “a noção de repercussão geral passa pela idéia de, no 

caso concreto, depararmo-nos com reflexos trazidos pelo julgamento da demanda, capazes de 

extrapolar o mero interesse das partes e de, muitas vezes, afetar a própria coletividade”.227 

Com efeito, a repercussão geral encerra um conceito jurídico indeterminado, que será 

construído na experiência jurisprudencial, tratando-se de um instituto que deverá ser 

entendido mais como não individual do que como nacional. 

 O § 3º do art. 543-A do Código de Processo Civil228 estabelece uma presunção de 

existência de repercussão geral, quando um recurso impugnar decisão contrária à súmula ou 

jurisprudência do Tribunal, o que constitui uma hipótese objetiva para a identificação do 

requisito no juízo de admissibilidade recursal. 

 A Emenda Constitucional nº 45, ao prever o requisito da repercussão geral, para 

admissibilidade do recurso extraordinário, não merece a crítica de que estaria, de algum 

modo, dificultando a defesa da Constituição, por não autorizar que o Supremo Tribunal 

Federal conheça de recurso interposto contra decisão violadora da ordem constitucional. A 

questão é se a violação tem repercussão geral ou individual. Na primeira hipótese, como visto, 

presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso extraordinário será conhecido 

pelo Supremo Tribunal Federal; na segunda hipótese, não. 

 O indivíduo continua utilizando o controle difuso, perante qualquer juiz ou tribunal, 

inclusive perante o Supremo Tribunal Federal; todavia, neste caso, mediante a observância 

dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, incrementados pela Emenda 
                                                 
225 BRASIL, loc. cit. 
226 BRASIL, 1973. 
227 VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Questão de repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Federal) e a 
admissibilidade do recurso extraordinário. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 30, p. 72-84, 
set.  2005. p. 81. 
228 BRASIL, op. cit. 
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Constitucional nº 45.229 A partir do requisito da repercussão geral, tem-se uma redefinição das 

competências no âmbito do controle difuso. 

 A Emenda Constitucional nº 45230 apenas limitou a atuação do Supremo Tribunal 

Federal no controle difuso, restrito aos casos de inconstitucionalidade que impliquem em 

repercussão geral, pois a sua decisão pode gerar efeitos erga omnes. 

 Enfim, nota-se uma aproximação entre os modelos difuso e concentrado de controle de 

constitucionalidade, com um estreitamento da via difusa em face da instituição da repercussão 

geral: o Supremo Tribunal Federal assume uma feição de Corte Constitucional, a ser instada 

apenas em casos de interesse geral231 e não mais como um órgão de cúpula do Poder 

Judiciário. A referida aproximação entre os dois sistemas de fiscalização constitucional não se 

caracteriza por mitigar o controle concentrado, mas, ao revés, por valorizá-lo, em detrimento 

do controle difuso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
229 BRASIL, 2004a 
230 BRASIL, loc. cit. 
231 A atuação do STF como Corte Constitucional fica evidente, tanto em razão da ampliação de possibilidades de 
atuação no âmbito do controle concentrado, consagrada na Constituição, como pela adstrição à sua atuação no 
âmbito do controle difuso, às questões de repercussão geral. 
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6 POSSIBILIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS NA 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR VIA DIFUSA 

 

 

6.1 O art. 27 da Lei 9.868/99 e o Controle Difuso

 

 

 Examina-se, agora, a possibilidade da modulação temporal prevista no art. 27 

da Lei 9.868/99 em processos de argüição em concreto de inconstitucionalidade, pela via 

difusa. A modulação dos efeitos temporais na decisão de inconstitucionalidade em processos 

abstratos suscita questionamentos de diversas ordens, cumprindo salientar que o próprio art. 

27 da Lei 9868/99232 é objeto de duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, e que a 

possibilidade do seu uso no controle difuso também exige reflexão. 

 Em sede de controle objetivo de constitucionalidade, a concepção kelseniana 

contempla o exercício de uma jurisdição constitucional concentrada, através de um Tribunal 

Constitucional que tem a prerrogativa de atuar como uma espécie de legislador negativo, 

abrindo-se margem a sustentar que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade seriam ex 

nunc, produzindo-se da data da decisão para frente. Essa idéia, todavia, não foi aceita no 

Brasil, que adota, via de regra, os efeitos retroativos em sede de decisões de 

inconstitucionalidade em Ações Diretas de Inconstitucionalidades, com fulcro no princípio da 

nulidade. Com o advento das leis 9.868/99233 e  9.882/99,234 em situações excepcionais e 

presentes razões de segurança jurídica e de relevante interesse social, o Supremo Tribunal 

Federal passou a ter a possibilidade de temperar os efeitos das declarações de 

inconstitucionalidade, na medida em que o art. 27 do dito diploma lhe autoriza a, mediante 

um quorum qualificado (dois terços dos seus membros), restringir os efeitos daquela 

declaração. 

 A decisão que declara a inconstitucionalidade de uma norma não pode ser dissociada 

das conseqüências práticas deflagradas pelos seus efeitos. O inciso XXXVI do art. 5º da 

Constituição,235 ao dizer que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito 

e a coisa julgada”, evidencia que não cabe ao legislador, mas ao órgão que exerce a jurisdição 

                                                 
232 BRASIL, 1999a 
233 BRASIL, loc. cit. 
234 BRASIL, 1999b 
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constitucional, no âmbito do controle de constitucionalidade, atender ao primado da realidade, 

considerando as situações concretas realizadas na base de uma norma posteriormente 

declarada inconstitucional. Segundo Kelsen, o julgador agiria como uma espécie de legislador 

negativo, ao fixar o marco de validade da norma declarada inconstitucional. Inobstante o 

entendimento kelseniano, a declaração de inconstitucionalidade deve ser pautada nas suas 

praticidade e eficácia concreta, e, para não se divorciar da realidade social, deve admitir o 

temperamento dos respectivos efeitos temporais. 

 É, sem dúvida, possível sustentar doutrinariamente, com base na teoria do legislador 

negativo e, legalmente, com base no art. 27 da Lei 9.868/99, que o modelo de processo 

abstrato e concentrado de constitucionalidade pode gerar efeitos ex nunc e até pro futuro. 

Mas, e quanto ao chamado modelo difuso concreto, que não se adequa à teoria do legislador 

negativo e não é contemplado pela Lei 9.868/99?236 Estaria fadado a imprimir apenas os 

efeitos ex tunc? 

 Curiosamente, a doutrina vem abordando a matéria sem maiores indagações. Os 

manuais, quando tratam dos efeitos da decisão que julga a inconstitucionalidade no controle 

difuso, apenas se limitam a afirmar que são retroativos, ex tunc. Chimenti, Capez, Rosa & 

Santos, dizem que 
[...] o efeito da declaração no controle difuso é inter partes (atinge apenas as partes 
do litígio em exame), ou seja, só vale para o caso concreto. Sua eficácia é ex tunc 
(retroativa), atingindo a lei ou ato normativo inconstitucional desde o seu 
nascimento,237

 

Alexandre de Moraes, menciona que 

 
Declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo pelo 
Supremo Tribunal Federal, desfaz-se, desde sua origem, o ato declarado 
inconstitucional, juntamente com todas as conseqüências dele derivadas, uma vez 
que os atos inconstitucionais são nulos e, portanto, destituídos de qualquer carga de 
eficácia jurídica (...) Porém, tais efeitos ex tunc (retroativos) somente têm aplicação 
para as partes e no processo em que houve a citada declaração.238

 

 A hipótese do art. 27 da Lei 9.868/99, se não completamente, ao menos parcialmente, 

desautoriza o quanto dito pela atual doutrina, no que tange aos efeitos ex tunc da decisão de 

inconstitucionalidade no controle difuso. Isso porque, a modulação dos ditos efeitos 

possibilitaria ao julgador constitucional atribuir outro que não o ex tunc nas referidas 

                                                 
236 BRASIL, 1999a 
237 CHIMENTI, R. C.; CAPEZ, F.; ROSA, M. F.; SANTOS, M. F. Curso de direito constitucional. São Paulo: 
Saraiva, 2004. p.357. 
238 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 593. 
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decisões, bastando, para tanto, haver uma mitigação ou um abrandamento do principio da 

nulidade da lei inconstitucional a partir, por exemplo, da prospecção dos efeitos da decisão de 

inconstitucionalidade no caso concreto. A aceitação do princípio da nulidade não proíbe que 

se reconheçam outras alternativas ou possibilidades de declaração de inconstitucionalidade 

quanto aos seus efeitos. Tem-se que um controle de constitucionalidade amplo deve 

contemplar alternativas de decisão com conteúdo diverso do cassatório com eficácia 

retroativa. Trata-se de conceder ao juízo de constitucionalidade possibilidades a mais para 

realizar a justiça; de ir além da eliminação direta e imediata da norma inconstitucional do 

ordenamento jurídico. 

 Interessante observar que André Ramos Tavares, ao abordar a questão da declaração 

de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, identifica no já mencionado caso 

Linkletter v. Walker, do direito norte-americano, as origens da rejeição de uma orientação 

extrema quanto aos seus efeitos, segundo a qual a declaração de inconstitucionalidade deveria 

ser acompanhada da declaração de nulidade. É que, a Suprema Corte teria decidido que a 

declaração de nulidade seria aplicada de acordo com cada caso concreto.239

 No citado exemplo da jurisprudência norte-americana, deu-se a discussão da validade 

das decisões de juízo criminal baseadas em provas obtidas ilicitamente. A jurisprudência da 

Suprema Corte considerava válida a condenação com fulcro em provas obtidas ilicitamente, 

mas houve mudança do entendimento jurisprudencial e passou-se a considerar 

inconstitucional a utilização de provas dessa jaez, sob o argumento de violação ao princípio 

do devido processo legal. Daí, vários habeas corpus foram impetrados com a finalidade de 

libertar presos condenados naqueles processos que se valeram de provas obtidas ilicitamente, 

como fez Linkletter. A Suprema Corte decidiu, então, que os efeitos da inconstitucionalidade 

não poderiam ser retroativos, pois isso implicaria na quebra de confiança que os órgãos 

estatais teriam depositado no precedente judicial, para aproveitamento das provas obtidas 

ilicitamente naqueles processos.240

 Veja-se, então, que o sistema estadunidense de controle de constitucionalidade, que é 

difuso por excelência, admite a mitigação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade 

no caso concreto. O art. 27 da Lei 9.868/99241 evidencia um pragmatismo com inegável 

influência do direito norte-americano que, aliás, inspirou o controle de constitucionalidade em 

                                                 
239 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 223.  
240 ENTERRÍA, Eduardo Garcia de. Justicia constitucional: la doctrina prospectiva en la declaración de 
ineficacia de las leyes inconstitucionales. Revista de Direito Público, São Paulo, v. 22, n. 92, out./dez. 1989.    
p. 5. 
241 BRASIL, 1999a 
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concreto no Brasil e que autoriza a qualquer juiz afastar a aplicação da norma contrária à 

Constituição, na solução do caso que lhe é confiado. 

 Curiosamente, em voto extraído do Recurso Extraordinário 197.917/99,242 o Ministro 

Gilmar Ferreira Mendes, no intuito de modular os efeitos temporais da declaração de 

inconstitucionalidade em concreto, iniciou seu voto-vista abordando o mesmo caso citado por 

André Ramos Tavares, para fundamentar a tese da declaração de inconstitucionalidade sem 

pronúncia de nulidade. Reverbera-se, pois, que o sistema difuso mais tradicional do mundo 

passou a admitir a mitigação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, chegando em 

casos determinados, a acolher até mesmo a declaração de inconstitucionalidade, com efeitos 

exclusivamente prospectivos. 

 No referido julgamento, restou expresso que, embora a regra do art. 27 da Lei 

9.868/99243 originalmente diga respeito ao controle concentrado, o exercício da dita 

modulação seria também possível na via do controle difuso. 

 Diferentemente do que se poderia pensar, a modulação dos efeitos temporais da 

decisão de inconstitucionalidade no controle difuso não flexibiliza ou pulveriza a idéia de 

supremacia da Constituição, consagrada pela doutrina constitucional clássica. Uma vez 

assegurada a eficácia plena das decisões proferidas em juízo de constitucionalidade pelo 

Supremo Tribunal Federal, no âmbito do controle difuso, o que é oportunizado pela via do art. 

27 da Lei 9.868/99,244 restam prestigiadas a segurança jurídica e a própria jurisdição 

constitucional. 

 Ora, se a supremacia da Constituição permeia e fundamenta o controle de 

constitucionalidade (difuso ou concentrado), igualmente permeia e fundamenta o 

ordenamento jurídico e a segurança jurídica, de modo a resguardar situações concretas, ainda 

que convoladas na base de norma posteriormente declarada inconstitucional. No exercício da 

jurisdição constitucional, há de ser considerado o uso excepcional de razões de interesse 

social relevante e de segurança jurídica, com vistas na harmonização do sistema jurídico com 

a vida real. 

 A baliza da supremacia da Constituição contempla o interesse social e a segurança 

jurídica, requisitos previstos no art. 27 da Lei 9.868/99,245 que apontam para a necessária 

ponderação a ser feita, em tema de modulação dos efeitos temporais no controle difuso. 

Assim, em nome da segurança jurídica e do excepcional interesse social é possível o exercício 
                                                 
242 BRASIL, 1999c 
243 BRASIL, 1999a 
244 BRASIL, loc. cit. 
245 BRASIL, loc. cit. 
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amplo da jurisdição constitucional, que, nessa hipótese, ainda goza do fundamento da cláusula 

do devido processo legal, inscrita na Carta Magna (art. 5º, LIV),246 e tomada em seu sentido 

substancial. 

 A exemplo do que se deu no multicitado caso Linkletter v. Walker, a modulação dos 

efeitos temporais das decisões declaratórias de inconstitucionalidade nos Estados Unidos, 

onde o controle é difuso, atende mais a critérios de política judicial do que propriamente 

jurídicos. No Brasil, a presença de elementos esculpidos no ordenamento jurídico, em sintonia 

com o que emerge da Constituição, autoriza o abrandamento dos efeitos retroativos das 

declarações de inconstitucionalidade, mediante critérios jurídicos. Embora a experiência 

norte-americana de controle de constitucionalidade, sob a égide da política judicial, sirva de 

inspiração à brasileira - também acerca da possibilidade de mitigação do dogma da nulidade 

nas decisões declaratórias de inconstitucionalidade, emanadas na via difusa -, o arcabouço 

legal e constitucional, sob o qual está assentada a matéria no Brasil, serve de fundamento 

legítimo à modulação dos efeitos temporais nas argüições em concreto, pela via do controle 

difuso. 

 Importa consignar que, antes mesmo da edição da Lei 9.868/99,247 o Supremo 

Tribunal Federal já havia mitigado, incidentalmente, os efeitos temporais de nulificação do 

ato inconstitucional, afastando-se de uma declaração de inconstitucionalidade ortodoxa, que 

utiliza o princípio da nulidade na regra do tudo ou nada. Tome-se, por exemplo, os casos de 

leis inconstitucionais que versavam sobre vantagens concedidas a magistrados, quando então 

a excelsa corte, mesmo entendendo ser a lei inconstitucional, decidiu pela não devolução das 

vantagens recebidas com base na regra da irredutibilidade de vencimentos248, ou mesmo 

quando decidiu que o Ministério Público pode ingressar com ação civil de reparação de dano 

resultante de crime em favor dos pobres (art. 68 do Código de Processo Penal),249 até que seja 

organizada a defensoria pública.250

                                                 
246 BRASIL, 1988. 
247 BRASIL, 1999a 
248 “Retribuição declarada inconstitucional não é de ser devolvida no período de validade inquestionada da lei 
declarada inconstitucional – mas tampouco paga após a declaração de inconstitucionalidade” ver BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 122.202/MG. Efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade em tese pelo Supremo Tribunal Federal. Alegação de direito adquirido. Recorrente: Estado 
de Minas Gerais. Recorridos: Emerson Tardieu de Aguiar Pereira e outros. Relator: Ministro Francisco Rezek. 
Brasília, DF, 8 de abril de 1994. Disponível em: < http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp>.  
Acesso em: 09 dez. 2005. 
249 BRASIL. Código de processo penal (1941). Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-
Lei/Del3689.htm>. Acesso em: 16 set. 2005. 
250 Lembrando que nesse último caso, o afastamento da ortodoxia se deu pela relativização do princípio da 
recepção. ver BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 147.776/SP. Aplicação de critério 
aritmético rígido. Invocação dos princípios da isonomia e da razoabilidade. Incompatibilidade entre a população 
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 Assim, vê-se que o Supremo Tribunal Federal vem, esporadicamente, aceitando a 

modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, também em via incidental de 

controle, a exemplo do que já ocorre em processos objetivos de constitucionalidade. O voto 

do Min. Cesar Peluso no já citado Recurso Extraordinário 197.917/SP,251 é bastante 

elucidativo, pois reconheceu a 

 

[...] compatibilidade de uma limitação excepcional dos efeitos da pronúncia de 
inconstitucionalidade, no controle difuso, com nosso sistema constitucional. De 
fato, se a CF legitima tal limitação no controle abstrato, não tem por que não 
legitimá-la no concreto, pois, no fundo, as técnicas de controle servem ambas, com 
caráter alternativo e conseqüências próprias, adequadas a cada situação histórica, ao 
mesmíssimo propósito constitucional. A variedade de instrumentos, ou dos 
métodos, não desnatura o fim, que é único, o controle eficaz da constitucionalidade 
das leis. A regra da nulidade, enfim, cede apenas a razões de coerência sistemática 
e de segurança jurídica, ditadas por situações excepcionais, como a do caso. 

 

 Vê-se, da leitura supra transcrita, que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao entender 

possível a aplicação, no controle difuso, de uma regra estabelecida para processos de controle 

concentrado de constitucionalidade, mitiga as diferenças entre os dois grandes modelos de 

jurisdição constitucional, afirmando, inclusive, que as técnicas de controle servem, ambas, ao 

mesmíssimo propósito: o exercício pleno da jurisdição constitucional. 

 A idéia de exercício pleno da jurisdição constitucional está subsumida na dimensão de 

cuidado com a Constituição, que inspira ou deveria inspirar as decisões judiciais de controle 

de constitucionalidade desde a primeira instância. A supremacia da norma constitucional 

solicita esse cuidado e imprime uma orientação verticalizada (a partir da Lei Maior, em 

direção ao ato normativo de menor hierarquia) à análise do respectivo comando magno em 

face de normas infra-constitucionais. Essa análise verticalizada conduz a interpretação 

jurídica também aos caminhos ideológicos da Constituição, garantindo, assim, a legitimidade 

da decisão a ser tomada, pois os aspectos jurídicos da norma constitucional são defrontados 

com as linhas políticas traçadas para definição do sistema jurídico vigente. 

 A aplicação da norma procedimental do art. 27 da Lei 9.868/99,252 no controle difuso, 

concede ao julgador a prerrogativa de fazer valer a vontade constitucional, da mesma forma 

                                                                                                                                                         
e o número de vereadores. Inconstitucionalidade, incidenter tantum, da norma municipal. Efeitos para o futuro. 
Situação excepcional. Recorrente: Ministério Público Estadual. Recorridos: Câmara Municipal de Mira Estrela e 
outros. Relator: Ministro Maurício Corrêa, Brasília, DF, 7 de maio de 2004b. Disponível em: < 
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp>. Acesso em: 05  nov. 2006.  
251 BRASIL, 2002. 
252 BRASIL, 1999a 



 113

que o faz no controle concentrado, tendo presente a supremacia do disposto na Carta Magna, 

que resta até realçada com a possibilidade de modulação dos efeitos decisórios também na via 

incidental. 

 O necessário juízo de ponderação a ser feito pelo julgador, na aplicação do mecanismo 

modulatório, autoriza-lhe a demarcar a validade dos efeitos temporais da declaração de 

inconstitucionalidade, a fim de dar relevo a preceito(s) constitucional(is) mais caro(s) à ordem 

jurídica e social ditada pela Constituição, do que o que consagra a nulidade da norma julgada 

inconstitucional. 

 Embora o princípio da nulidade assuma um status constitucional, esse verdadeiro 

dogma do direito brasileiro, quando tragado no plano da realidade, não se reveste da 

importância imanente ao princípio da segurança jurídica, por exemplo, em situações que 

respeitam diretamente à vida das pessoas. Em regra, as argüições de inconstitucionalidade em 

concreto, são apreciadas na via difusa, onde a observância de razões de segurança jurídica e 

de relevante interesse social apresenta um apelo mais contundente do que o que denota o 

princípio da nulidade, em vista do caráter pragmático da decisão de inconstitucionalidade. 

 O fundamento lógico em favor do princípio da nulidade diz que a existência de uma 

norma contrária à Constituição, mesmo temporária, ofenderia a idéia de supremacia 

constitucional; o que seria intolerável ante a falta de pressuposto básico de validade dessa 

norma. 

 Todavia, essa é uma abordagem predominantemente formal. Do ponto de vista 

material, a mitigação do princípio da nulidade, em face de outro(s) como o da dignidade da 

pessoa humana, que se irmana ao do excepcional interesse social e ao da segurança jurídica, 

dá vazão ao ideário constitucional que pugna por um Estado Democrático e Social de Direito, 

cujos alicerces estão fincados mais em aspectos propositivos do que em cassatórios. E, no 

caso das argüições de inconstitucionalidade em concreto, não se pode abstrair a segurança 

jurídica e o interesse social deflagrados pela decisão declaratória, sob pena de ineficácia do 

próprio julgado. 

 Em sentido inverso, pode-se dizer que, no âmbito do controle difuso, o abrandamento 

do princípio da nulidade, diante da reafirmação do da segurança jurídica e do interesse social, 

ao ensejo do juízo de ponderação, tem o condão de garantir a eficácia ou o cumprimento da 

declaração de inconstitucionalidade. 
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 Outrossim, a concepção que vislumbra na tolerância temporária de norma 

incompatível com a Constituição, ofensa fatal ao sistema jurídico baseado na Lei Maior, por 

si só, não justificaria a imposição de um prejuízo ainda maior à ordem constitucional, se, em 

nome do princípio da nulidade, fossem sacrificados outros valores defendidos na Constituição 

e mais valiosos à configuração de um Estado Democrático e Social de Direito. O 

reconhecimento da inconstitucionalidade de uma norma pressupõe a observância do devido 

processo legal e, embora deflagre uma necessária providência, só se realiza mesmo, mediante 

a sua aderência ao mundo real, quando as conseqüências da respectiva decisão se refletem, 

experimentando-se segurança ou insegurança jurídica ou respeitando-se ou não o interesse 

social acerca da matéria. Aliás, o interesse social traduzido como repercussão geral passa a ser 

requisito para a admissão do recurso extraordinário. 

 As razões que autorizam a modulação dos efeitos temporais das decisões declaratórias 

de constitucionalidade dão formatos muito mais proeminentes à vida em sociedade, no caso, 

livre e pacífica querida pela Constituição, do que às lapidações impressas pelo princípio da 

nulidade na ordem jurídica. E assim o é, tanto se a modulação se der no controle concentrado, 

quanto for possível no controle difuso. 

 Alheio a razões de política judicial, em qualquer caso, falando-se em argüição em 

concreto ou em abstrato, ante a possibilidade de modulação dos efeitos temporais das decisões 

declaratórias de inconstitucionalidade, o julgador encontra na própria Constituição os critérios 

para realizá-la, o que deve ser exercitado, seja na via do controle concentrado, seja na do 

controle difuso. 

 

 

6.1.1 A aplicação do art. 27 da Lei 9.868/99 nos tribunais inferiores 

 

 

 Textualmente, o art. 27 da Lei 9.868/99253 concede ao Supremo Tribunal Federal a 

prerrogativa de, no âmbito da fiscalização constitucional, presentes razões de segurança 

jurídica e de excepcional interesse social, e mediante quorum qualificado, modular os efeitos 

da decisão declaratória de inconstitucionalidade. A possibilidade de uso do citado comando 

legal, também no controle difuso, suscita uma abordagem quanto a sua aplicação em outras 

instâncias colegiadas de grau inferior. 

                                                 
253 BRASIL, 1999a 
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 Faz-se necessário iniciar o tratamento da matéria a partir do procedimento previsto no 

art. 97 da Constituição Federal,254 imbuído da preservação do princípio da constitucionalidade 

da lei e dos atos normativos, e, para boa parte da doutrina,255 de conferir uma maior qualidade 

à declaração de inconstitucionalidade. O dito dispositivo constitucional diz que 

 
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. 

 

Encerra a reserva de plenário e estabelece parâmetros procedimentais para o julgamento da 

matéria constitucional, no âmbito dos tribunais, constituindo verdadeira condição de eficácia 

da respectiva declaração de inconstitucionalidade.256

 O art. 97 da Constituição Federal257 se encontra regulamentado nos arts. 480, 481 e 

482 do Código de Processo Civil,258 donde se vê a complexidade do julgamento da matéria 

constitucional nos chamados tribunais inferiores. No caso, fala-se em complexidade 

procedimental, em razão da participação de mais de um órgão atuando no mesmo grau de 

jurisdição, para a formação do acórdão. É que a argüição de inconstitucionalidade é articulada 

na turma ou câmara do Tribunal e, uma vez admitida, é remetida para o plenário ou órgão 

especial,259 onde é julgada. Após o julgamento da argüição de inconstitucionalidade, os autos 

retornam à turma ou câmara para o julgamento da matéria em concreto, que havia sido 

suspenso para o pronunciamento sobre a questão constitucional. Tem-se, aí, a 

complementação do julgado. 

 Observa-se, assim, a fusão de dois julgamentos: um do órgão fracionário do tribunal e 

outro do plenário. Concilia-se, no âmbito de um mesmo tribunal, um julgamento em concreto 

com um julgamento em abstrato, declaratório (ou não) da inconstitucionalidade. A 

peculiaridade do sistema constitucional brasileiro, no particular, admite que os chamados 

julgamentos subjetivamente complexos sejam fundidos em um só pronunciamento, como se 

                                                 
254 BRASIL, 1988. 
255 RÊGO, Bruno Noura de Moraes. Argüição de descumprimento de preceito fundamental. Porto Alegre, 
Sérgio Fabris, 2003. p. 36. 
256  BITTENCOURT, Lúcio. O controle jurisdicional da constitucionalidade das leis. Rio de Janeiro: Forense, 
1949. p. 44-45. 
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depreende da Súmula 513 do Supremo Tribunal Federal,260 que consagra o entendimento de 

que caberá recurso, mesmo quanto à matéria constitucional, somente contra a decisão do 

órgão fracionário do tribunal. 

 Cumpre ressaltar que a decisão do órgão fracionário complementa o julgado no âmbito 

do tribunal, que já se pronunciou sobre a argüição de inconstitucionalidade, pelo seu plenário 

ou órgão especial. A decisão da turma ou câmara deverá observar o que declinou o plenário 

ou órgão especial acerca da questão constitucional a ele submetida, seguindo o mesmo 

entendimento. 

 Quanto à possibilidade de modulação dos efeitos temporais nas decisões declaratórias 

de inconstitucionalidade, também no recinto dos tribunais inferiores, embora o art. 27 da Lei 

9.868/99261 faculte esse uso apenas ao Supremo Tribunal Federal, observa-se que os mesmos 

motivos que autorizam o Supremo Tribunal Federal a aplicar esse dispositivo no espaço do 

controle difuso, por ocasião do julgamento de recursos extraordinários, credenciam a sua 

utilização nos tribunais inferiores, no enfrentamento de questões constitucionais. Socorre-se à 

analogia para a visualização dessa possibilidade. 

 Primeiramente, para o tribunal inferior modular os efeitos temporais da sua decisão 

declaratória de inconstitucionalidade, deverá, a exemplo do Supremo Tribunal Federal, ter 

presentes razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social, requisitadas ao ensejo 

da sua apreciação, que justifiquem a restrição aos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade, tradicionalmente nulificadores. No mesmo diapasão, o juízo de 

ponderação para a modulação, a ser exercido no âmbito dos tribunais inferiores, deverá ser 

pautado em face do que mais atenderia à vontade constitucional, de modo a realizá-la e 

valorizá-la, a partir dos princípios nela defendidos e que a inspiraram. 

 Trata-se de uma necessária defesa da Constituição, que admite a permanência 

provisória ou temporária de um ato normativo que a contrarie, no sistema jurídico nela 

estruturado. Com efeito, não se pode admitir que valores como o da segurança jurídica ou da 
                                                 
260 “A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do plenário, que resolve o 
incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão (Câmaras, Grupos ou Turmas) que completa o julgamento do 
feito.” Não se discute, presentemente, o alcance da referida súmula, considerando que a sua edição atendeu a 
motivos de ordem prática, que visavam evitar a interposição de dois recursos extraordinários para o Supremo 
Tribunal Federal (um, em relação à matéria constitucional, frente à decisão plenária ou do órgão especial; e 
outro, quanto às matérias infra-constitucionais, em razão da decisão turmária ou cameral), o que não ocorre mais, 
presente a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar matéria constitucional, e a do Superior Tribunal 
de Justiça, para matéria infra-constitucional. ver BRASIL. Supremo Tribunal Federal.  Súmula nº 513. A decisão 
que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do plenário, que resolve o incidente de 
inconstitucionalidade, mas a do órgão (Câmaras, Grupos ou Turmas) que completa o julgamento do feito. 
Brasília, DF, 3 de dezembro de 1979. Disponível em: < http://www.stf.gov.br/jurisprudencia /nova /pesquisa 
.asp?s1=513.NUME.&d=sumu&l=1>. Acesso em: 05  nov. 2006. 
261 BRASIL, 1999a 
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dignidade da pessoa humana, por exemplo, sejam subtraídos, para declarar a nulidade da 

norma inconstitucional, o que tão-só dá ênfase a um perfil cassatório do controle de 

constitucionalidade, que não responde mais às exigências do mundo moderno, nem nunca 

atendeu à valorização de critérios constitucionais destinados à formação, desenvolvimento e 

consolidação de uma sociedade que se quer democrática, assentada em princípios de direito, 

consagrados na Lei Maior. 

 É de se ver, ao mais, que a natureza colegiada das decisões exaradas nos tribunais 

inferiores, e a conseqüente possibilidade de, por analogia, seguir-se a trilha que requisita a 

participação de dois terços dos membros do tribunal, decidindo pela modulação dos efeitos 

temporais da declaração de inconstitucionalidade, legitima ainda mais os tribunais inferiores a 

usar o art. 27 da Lei 9.868/99,262 em face das argüições suscitadas nesse âmbito. Não se deve 

esquecer, outrossim, de que a observância do quorum qualificado, no particular, decorre de 

imperativo constitucional constante no supra transcrito art. 97 da Constituição Federal.263

 Por fim, o procedimento da declaração de inconstitucionalidade nos tribunais, 

regulado no Código de Processo Civil, autoriza a inobservância da reserva do plenário nas 

hipóteses previstas no parágrafo único do art. 481 do Estatuto de Ritos, a dizer que 

 
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.264

 

Nesse passo, apesar de o transcrito preceito legal decretar uma vinculação da atuação dos 

órgãos fracionários dos tribunais às decisões do seu plenário ou do seu órgão especial, bem 

como às do plenário do Supremo Tribunal Federal – o que inclui a modulação dos efeitos 

temporais, em sede de declaração de inconstitucionalidade -, observa-se que é a decisão 

emanada em um tribunal inferior que veicula o respectivo entendimento, com o condão de 

demarcar, no tempo, a eficácia da decisão declaratória de inconstitucionalidade, se for o caso, 

ainda que sujeita a recurso. 

 Na mesma linha de raciocínio, registre-se que a previsão do § 2º do art. 102 da 

Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45,265 impõe aos 

tribunais inferiores os efeitos vinculantes das decisões definitivas de mérito, proferidas em 

ações diretas de inconstitucionalidade. Desse modo, se as decisões emanadas nesse âmbito 

                                                 
262 BRASIL, 1999a 
263 BRASIL, 1988. 
264 BRASIL, 1973. 
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encerrarem entendimento que determine a modulação dos efeitos declaratórios da 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, os tribunais inferiores se vincularão a tal 

entendimento e prolatarão acórdão com o condão modulatório da sua eficácia temporal. 

 É possível, pois, a aplicação do art. 27 da Lei 9.868/99266 nos tribunais inferiores. 

 

 

6.1.2 Modulação em sede de juízo singular 

 

 

 Do mesmo modo que a possibilidade de uso do art. 27 da Lei 9.868/99267 no controle 

difuso suscita comentários quanto a sua aplicação em outras instâncias colegiadas de grau 

inferior, convém abordar a possibilidade da modulação dos efeitos temporais das decisões de 

controle de constitucionalidade também em sede de juízo singular. Revisite-se que o citado 

comando legal concede apenas ao Supremo Tribunal Federal a faculdade de modular os 

efeitos da decisão declaratória de inconstitucionalidade, ante razões de segurança jurídica e de 

excepcional interesse social, mediante quorum qualificado. 

 De logo, cumpre assinalar que a exigibilidade de quorum qualificado, para fins de 

controle de constitucionalidade, não foi introduzida na respectiva sistemática, para inibir o 

juízo singular de exercer a jurisdição constitucional. Até mesmo a letra do art. 97 da 

Constituição,268 ao estabelecer que somente com o voto da maioria absoluta dos membros do 

Tribunal ou do seu respectivo órgão especial, poderá ser declarada a inconstitucionalidade; 

diferentemente do que parece suscitar, não inspira o afastamento do controle de 

constitucionalidade pelas instâncias ordinárias, incluída aí, a de sede singular, pois o dito 

comando constitucional não encerra qualquer conteúdo definidor de competência. Nesse 

passo, já se tem superada uma provável resistência à possibilidade de o juízo singular modular 

os efeitos temporais da decisão declaratória de inconstitucionalidade, em que pese a evidente 

intenção do constituinte e do legislador infra-constitucional em conceder ou, na medida do 

possível, garantir uma maior qualidade a tais decisões, com a estipulação do quorum 

qualificado no âmbito da fiscalização constitucional. 
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 O sistema de controle de constitucionalidade difuso no Brasil, apesar dos ataques 

sucessivos que vem sofrendo no curso de sua história269, efetivamente, constitui a via de 

acesso mais democrática às decisões em torno de questões constitucionais. O incidente 

processual motivado por uma questão prejudicial confere competência a qualquer juiz para 

declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo no caso concreto, e determinar as 

providências necessárias que deverão ser tomadas com efeitos inter pars, presente a 

investidura no mister de zelar pela defesa e promoção dos valores constitucionalmente 

protegidos. 

 Não se pode descuidar da aptidão imanente ao controle difuso de bem resolver 

questões constitucionais, em razão do seu âmbito operativo amplo de interpretações judiciais 

em face de direitos concretamente lesados ou ameaçados. De efeito, há situações concretas, 

submetidas ao controle de constitucionalidade difuso que não têm como ser sopesadas pelo 

Supremo Tribunal Federal, e que vocacionam as instâncias ordinárias a exercerem um 

controle de constitucionalidade pleno, seja porque a lei declarada inconstitucional afetou 

direitos subjetivos do cidadão, seja porque, no gozo da respectiva presunção de 

constitucionalidade, foram construídas relações jurídicas que serão afetadas pela declaração 

de inconstitucionalidade – o que só se verifica em concreto. 

 A própria existência, no sistema concentrado de controle de constitucionalidade, de 

instrumentos que o aproximam do sistema de controle difuso,270 conferindo-lhe evidentes 

traços de subjetividade, permite uma visualização ainda mais clara da referida aptidão da 

fiscalização constitucional em concreto, para, legitimamente, resolver questões pendentes em 

face da inconstitucionalidade ou não de lei ou ato normativo. 

 Por outro lado, é de se ver que, apesar do cenário brasileiro vir experimentando a 

convivência e até uma verdadeira aproximação entre os sistemas de controle de 

                                                 
269 Na primeira Constituição da República em 1891, foi atribuída ao Supremo Tribunal Federal a competência 
recursal para revisar as decisões dos tribunais estaduais, questionadas em face da Carta Magna. A Constituição 
de 1934 criou a representação interventiva, de iniciativa do Procurador Geral da República e competência 
originária do Supremo Tribunal Federal, com vistas na observância da ordem constitucional pelos Estados. A 
mesma Carta Constitucional criou a o incidente de declaração de inconstitucionalidade e a possibilidade de 
suspensão pelo Senado, de lei ou ato normativo julgado inconstitucional pelo Poder Judiciário. Com a 
Constituição de 1937, o Congresso Nacional poderia rever a declaração de inconstitucionalidade proclamada 
pelo Supremo Tribunal Federal, cabendo ao Poder Executivo a última palavra a respeito. As Constituições de 
1946, 1967 e a Emenda Constitucional de 1969, mesmo mantendo o controle de constitucionalidade pela via de 
exceção, através de recurso extraordinário, e o controle pela via de ação, instituiu em definitivo a ação de 
inconstitucionalidade, viabilizando o julgamento da lei ou ato normativo em tese em face da Constituição. A 
Constituição de 1988 e suas recentes reformas consagraram definitivamente o duplo sistema controle de 
constitucionalidade, com uma verdadeira predominância do controle concentrado sobre o tradicional controle 
difuso. 
270 É o caso do amicus curiae e da designação de perito ou de comissão de peritos, ora citados para bem 
esclarecer a hipótese. 
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constitucionalidade concentrado e difuso, atualmente, não se pode olvidar das vozes que 

denunciam a preponderância daquele em relação a este, ou da verdadeira tentativa de retirar a 

efetividade jurisdicional do controle difuso. Essa leitura encontra premissas na ampliação que 

a Constituição de 1988 conferiu ao rol dos legitimados a interpor ações declaratórias de 

inconstitucionalidade direta. Do mesmo modo, ao contemplar a possibilidade da ação 

declaratória de constitucionalidade e da ação por descumprimento de preceito fundamental. 

Há quem defenda, e com sólidos fundamentos, que a edição das Leis 9.868/99271 e 

9.882/99,272 várias vezes citadas neste trabalho, resulta dessa inclinação pela valorização do 

controle concentrado, em detrimento do difuso, que ficou ainda mais acentuada com as 

alterações introduzidas na Carta Magna, pela Emenda Constitucional nº 45,273 entre as quais, 

interessa citar a que prevê a instituição da súmula vinculante e a introdução da necessidade de 

o recorrente, em sede de recurso extraordinário, demonstrar a repercussão geral das questões 

constitucionais suscitadas. 

 Nesse diapasão, impõe-se fazer um contraponto necessário, a título de advertência, 

uma vez que os países optantes por um sistema de Cortes Constitucionais, enquanto órgãos 

afastados ou distintos do Poder Judiciário e investidos em um poder de natureza 

essencialmente política, vêm percebendo uma crescente necessidade de permitir ao cidadão o 

acesso direto à defesa e à promoção do seu direito subjetivo, supostamente afetado ou 

ameaçado por lei ou ato normativo inconstitucional, de modo a se adequar uma operação com 

vistas na conjugação dos sistemas de controle de constitucionalidade, conhecidos e 

consagrados em diversas experiências. 

 Não se pode permitir o esvaziamento do sistema de controle de constitucionalidade 

difuso em favor de formas centralizadoras de controle. Isso porque nele há importante vetor 

da expressão e afirmação política do cidadão que, no exercício da defesa ou promoção de seus 

direitos fundamentais, aprofunda o sentimento de Constituição e de democracia. É através de 

uma jurisdição constitucional plena que o Estado Democrático de Direito pode propor a 

formação democrática das decisões em torno de questões constitucionais, com a ampliação 

dos foros de discussão e dos centros decisórios de poder. 

 Essa perspectiva, em contato com a assertiva de que a norma constitucional não é uma 

norma qualquer, mas uma norma maior, primeira, fundamental, à qual todos os demais atos 

normativos hão de respeitar, autorizaria o exercício da jurisdição constitucional em instância 
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singular, inclusive com a prerrogativa de modular os efeitos temporais da declaração de 

inconstitucionalidade, se presentes as requisitadas razões de segurança jurídica e de relevante 

interesse social, previstas no art. 27 da Lei 9.868/99. Essa analogia com o citado comando 

legal seria necessária, em razão de os critérios da segurança jurídica e do excepcional 

interesse social informarem as premissas maiores do juízo de ponderação a ser feito pelo juiz 

ordinário, em face da questão constitucional a ele submetida. Não há porque subtrair do juízo 

singular a oportunidade de concretizar valores constitucionalmente defendidos, usando o 

instituto modulatório em questão; todavia seria recomendável a observância dos parâmetros 

apresentados pelo art. 27 da Lei 9.868/99.274

 Por outro lado, nos casos em que já for conhecido o entendimento do plenário ou 

órgão especial do Tribunal, bem como do Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria 

constitucional, o juízo singular deverá seguir os termos das respectivas decisões, no que 

emanaria entendimento com o condão de modular a eficácia da declaração de 

inconstitucionalidade. 

 Na esteira do que prevê o § 2º do art. 102 da Constituição Federal, com a redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 45,275 as decisões de primeira instância também deverão sofrer 

os efeitos vinculantes das decisões definitivas de mérito, em sede de ações diretas de 

inconstitucionalidade. Assim, em havendo decisões no âmbito de ação constitucional, 

instrumentalizada pela via do controle concentrado, que tenham modulado os efeitos da 

declaração de inconstitucionalidade, ainda que por força da vinculação, o juízo singular 

prolatará sentença modulando a respectiva eficácia temporal. 

 Apesar da assertiva contida nos dois últimos parágrafos flertar com o engessamento do 

debate em torno de questões constitucionais, na medida em que lida com o efeito vinculante 

das decisões do plenário ou dos órgãos especiais do Tribunal ou do plenário do Supremo 

Tribunal Federal, nos termos do parágrafo único do art. 481 do Código de Processo Civil,276 e 

com o que prevê a Emenda Constitucional nº 45,277 não se pode olvidar esse registro, 

cumprindo assinalar o paradoxo que ele encerra com a perspectiva oferecida nesse trabalho, 

de ampliação do alcance da jurisdição constitucional, mediante uma experiência diante dos 

sentimentos de democracia e constituição. 

 Nesse passo, reafirma-se a possibilidade de o juízo singular modular os efeitos 

temporais da declaração de inconstitucionalidade. 
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6.1.3 Modulação de efeitos temporais ex officio, pelo tribunal e pelo juiz singular 

 

 

 Esse item do trabalho tenciona adiantar um pouco a análise iniciada nos dois últimos 

itens que lhe precederam, dizentes com a competência que teriam os tribunais inferiores e os 

juízes singulares para modular os efeitos temporais em face de questões constitucionais a eles 

submetidas. Cogita-se, agora, da possibilidade de modulação dos efeitos temporais ex officio 

pelo tribunal e pelo juiz singular. 

 É necessário colocar a questão a partir de uma das características principais do 

controle de constitucionalidade difuso, que é a instrumentalização da fiscalização 

constitucional pela via incidental. Ora, se o controle de constitucionalidade é suscitado por 

uma das partes incidentalmente, significa dizer que a declaração de inconstitucionalidade 

requerida não é o objeto principal da ação. Tome-se como exemplo ilustrativo uma ação em 

que se discute a pertinência ou não da incidência de um tributo em determinado caso 

concreto. Nesse palco, uma das partes pode pedir que o Juízo declare a inconstitucionalidade 

da norma que prevê a incidência tributária em questão, com vistas à viabilização de um 

resultado favorável na ação. 

 Assim, primeiramente, cabe assinalar que o julgamento da questão constitucional, 

submetida ao crivo do controle difuso de inconstitucionalidade, não pode ser realizado ex 

officio, à míngua de provocação incidental, sob pena de descaracterização do próprio sistema 

difuso de fiscalização da Carta Magna. 

 A argüição do incidente de inconstitucionalidade pode ser feita em qualquer grau de 

jurisdição, cumprindo assinalar que, na hipótese de sua articulação perante um dos órgãos 

fracionários do Tribunal, observa-se o preceituado nos arts. 480 a 482, do Código de Processo 

Civil;278 e que, perante um órgão singular, de primeira instância, não há procedimento 

previsto ou regulamentado a ser observado. 

 Apurada a invariável necessidade da argüição incidental que dê ensejo à declaração de 

inconstitucionalidade, em sede de controle difuso, cumpre analisar a possibilidade de a 

modulação dos efeitos temporais dessa declaração ser exercida ex officio, pelo Tribunal ou 

juízo singular. 

 No âmbito dos tribunais, a argüição de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 

impõe ao relator, após ouvido o Ministério Público, submeter a questão nela aviada à turma 
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ou câmara que deverá conhecer o processo, suspendendo-se o julgamento do recurso (art. 480 

do Código de Processo Civil).279 Se a argüição de inconstitucionalidade for rejeitada pela 

turma ou câmara, o julgamento do recurso retorna ao curso normal; e, na hipótese de seu 

acolhimento, o respectivo acórdão será lavrado, a fim de ser submetido ao tribunal pleno (art. 

481 do Código de Processo Civil).280 Após o julgamento da questão incidental pelo tribunal 

pleno, o acórdão é devolvido ao órgão fracionário que a suscitou, para completar-lhe o 

julgamento.281 Convém realçar, outrossim, que a reserva do plenário não deverá ser observada 

pela turma ou câmara dos tribunais nos casos análogos a outros em que já houver 

pronunciamento dos seus órgão especial ou plenário, bem como do plenário do Supremo 

Tribunal Federal (parágrafo único do art. 481 do Código de Processo Civil),282 ocasião em 

que caberá ao órgão fracionário reproduzir o entendimento veiculado por suas cortes especiais 

ou pela Corte Suprema, sendo tal hipótese, a única em que a argüição de 

inconstitucionalidade, no âmbito dos tribunais, não é submetida ao plenário. 

 A presente análise da possibilidade de modulação dos efeitos temporais ex officio 

pelos tribunais, será realizada a partir do rito processual estabelecido para julgamento das 

questões constitucionais nesse âmbito, uma vez que a sua instrumentalização encerra aspectos 

que servem a uma exploração didática da matéria, considerando as diversas situações que 

podem surgir em face do que determina a pré-falada reserva do plenário. 

 Observa-se, na hipótese da argüição de inconstitucionalidade não versar sobre a 

modulação dos efeitos da declaração suscitada e de não existir pronunciamento das cortes 

especiais do tribunal ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre caso análogo, que a 

questão é submetida pelo relator, ouvido o Ministério Público, à turma ou à câmara a que 

competir o conhecimento do feito; e, uma vez acolhida, submetida ao tribunal pleno. Tanto o 

relator, como o Ministério Público (atuando como fiscal da lei) poderão suscitar a modulação 

dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no bojo da questão de constitucionalidade 

aferida. A modulação, independentemente de pronunciamento da turma ou câmara, será 

objeto de apreciação pelo tribunal pleno, que ainda não se pronunciou sobre a questão 

constitucional – e, via de conseqüência, sobre a modulação, na hipótese -, em razão da 

observância da reserva do plenário, consagrada no caput do art. 481 do Código de Processo 

                                                 
279 BRASIL, 1973. 
280 BRASIL, loc. cit. 
281 Detalhe-se que, se o fundamento da causa é tão-só a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e não 
houver outra matéria a ser decidida, não se faz necessário que o órgão especial ou o plenário do tribunal devolva 
os autos para o órgão fracionário que o suscitou, para dar seguimento ao julgamento em nome da celeridade 
processual, cabendo a ele mesmo (órgão especial ou plenário) decidir o feito. 
282 BRASIL, op. cit. 
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Civil.283 Em se pronunciando o tribunal pleno, vê-se que é possível a modulação dos efeitos 

declaratórios da inconstitucionalidade ex officio pelo tribunal. 

 Antes de prosseguir na presente análise, cumpre observar que a possibilidade de 

modulação dos efeitos temporais, no âmbito dos tribunais inferiores, atende a critérios de 

analogia com o art. 27 da Lei 9.868/99284 e encontra premissa maior na concretização dos 

valores defendidos e promovidos na Constituição. No caso dos tribunais inferiores, presentes 

as razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social, requisitos de ordem material 

eleitos pelo citado comando legal, tem-se a admissão da possibilidade da modulação ainda 

mais facilitada, em razão da composição colegiada destes órgãos judicantes, pois atender-se-ia 

também ao requisito formal previsto no dispositivo então aplicado, pela via da analogia, a 

exigir que a decisão modulatória deve ser tomada por maioria qualificada do plenário. 

 Na hipótese da argüição de inconstitucionalidade sem pedido de modulação dos 

efeitos da decisão de inconstitucionalidade, em que seja conhecido entendimento do órgão 

especial do tribunal ou do seu tribunal pleno, ou do plenário do Supremo Tribunal Federal, 

sobre a matéria argüida, mas sem pronunciamento sobre a modulação, tem-se que o órgão 

fracionário pode, simplesmente, proferir decisão de acordo com o precedente judicial 

existente e não submeter a questão ao plenário, sem sequer cogitar da possibilidade de 

restrição dos efeitos da decisão – que não foi suscitada. É a hipótese de vinculação prevista no 

parágrafo único do art. 481 do Código de Processo Civil.285

 Todavia a hipótese reserva à turma ou câmara do tribunal a faculdade de submeter ao 

plenário a possibilidade de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, se a 

matéria for instada durante o julgamento no órgão fracionário, seja pelo relator, pelo 

Ministério Público ou por algum membro do colegiado, uma vez que a aplicação do instituto 

modulatório seria matéria ainda não decidida pela corte especial do tribunal ou plenária do 

Supremo Tribunal Federal. Tem-se aqui, também, a possibilidade de modulação dos efeitos da 

decisão declaratória de inconstitucionalidade ex officio, pelo tribunal. 

 No caso de argüição de inconstitucionalidade sobre matéria já decidida pelo órgão 

especial ou plenário do tribunal, ou pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, inclusive com 

pronunciamento sobre a modulação dos efeitos da decisão declaratória de 

inconstitucionalidade, aplica-se o parágrafo único do art. 481 do Código de Processo Civil,286 

com o órgão fracionário do tribunal seguindo o entendimento das cortes retro citadas. Ainda 
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que a turma ou câmara do tribunal, em obediência ao entendimento esposado pela corte 

especial do tribunal ou pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, aplique o instituto 

modulatório no caso concreto, presentemente, não é o caso do seu exercício ex officio. De 

fato, a aplicação da modulação por força do efeito vinculante atende ao sentido inverso que 

lhe imprimiria o uso de ofício: enquanto o efeito vinculante imporia o seu uso de fora para 

dentro do órgão judicante, o exercício ex officio seria manifestado de dentro para fora do 

órgão judicante. Não se pode dizer que o efeito vinculante se equipara à provocação do 

interessado no pronunciamento específico que ora se trata, mas, igualmente, retira-lhe a 

espontaneidade, violando a natureza do exercício do mister jurisdicional ex officio. 

 Nos casos em que a argüição de inconstitucionalidade articulada no tribunal 

contemplar pedido para a modulação dos efeitos temporais da declaração requerida, retira-se o 

caráter de pronunciamento ex officio, ante a provocação do interessado. De toda sorte, 

acrescente-se que, em casos como esses, o procedimento a ser observado deverá levar em 

consideração se houve ou não pronunciamento sobre a questão constitucional e, igualmente, 

sobre o instituto modulatório, pelo órgão especial ou plenário do tribunal, ou pelo plenário do 

Supremo Tribunal Federal, atendendo à lógica deflagrada pelos arts. 480 a 482 do Código de 

Processo Civil,287 conforme expendido nas hipóteses anteriormente pontuadas. 

 Insta realçar que o controle difuso de constitucionalidade no Brasil foi inspirado no 

sistema norte-americano do judicial review, em cuja experiência todos os juízes e tribunais 

são competentes para, no caso concreto, decidirem sobre a compatibilidade do ordenamento 

jurídico com a Constituição, embora exercite-se a vinculação pelo princípio do stare decisis. 

Registre-se que o controle de constitucionalidade nos Estados Unidos, instrumentalizado pela 

via indireta, incidental, não oportuniza a nulidade da lei ou ato normativo inconstitucional 

pelo juiz ou tribunal, mas apenas autoriza a essa instância não aplicá-lo ao caso ajuizado.288

 A análise da possibilidade de modulação dos efeitos temporais ex officio, em sede de 

juízo singular, impõe resgatar, primeiramente, que não há regulamentação ou previsão 

específica para o processamento da questão de constitucionalidade incidental nesse âmbito e, 

muito menos, da modulação de que ora se trata. Todavia, apoiando-se nas premissas que 

informam a necessária abertura de espaços para o debate de questões constitucionais, e a 

vocação que tem o controle difuso para, mediante casos concretos, legitimar decisões que se 
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enredem em valores constitucionalmente defendidos, não se pode perder de vista a aplicação 

de um instituto que tem a ventura de concretizar a vontade vertida na Constituição, 

aprofundando sentimentos de democracia e viabilizando verdadeiras experiências de bem 

comum e paz social. 

 Nesse diapasão, ratifica-se a possibilidade de o juízo singular, presentes razões de 

segurança jurídica e de excepcional interesse social, modular os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade, concedendo a oportunidade plena do exercício da jurisdição 

constitucional – o que não pode ser ruim para uma sociedade que se pretenda democrática - 

mediante a argüição incidental. 

 Cumpre salientar que, no controle difuso, o pronunciamento sobre a questão de 

inconstitucionalidade sempre depende de provocação incidental do interessado, donde se 

extrai que nunca será possível a declaração de inconstitucionalidade ex officio, nesse âmbito. 

Presentemente, não se discute a possibilidade do julgamento de questão constitucional ex 

officio no controle difuso pelo juiz singular, mas da modulação ex officio dos efeitos desse 

julgamento. É a hipótese de, uma vez argüida a questão constitucional no juízo singular, sem 

pedido de modulação dos efeitos temporais da declaração requerida, cuidar-se da 

possibilidade do uso do instituto modulatório, ex officio. 

 Primeiramente, poder-se-ia indagar acerca da possibilidade de modulação dos efeitos 

temporais da declaração de inconstitucionalidade ex officio, considerando a necessária 

provocação do incidente processual, para viabilizar a referida declaração. Se a declaração de 

inconstitucionalidade depende de provocação, por que razão a modulação dos seus efeitos não 

dependeria? Responde à indagação a circunstância de o instituto modulatório exsurgir no 

âmbito do incidente de constitucionalidade e o fato de com este não se confundir. A natureza 

incidental da fiscalização constitucional no sistema de controle difuso não poder ser 

contrariada e, por isso, a declaração de inconstitucionalidade imprescinde da sua instauração, 

em cujo espaço transita a possibilidade de modulação dos respectivos efeitos, a ser exercida 

pelo juiz da causa, que não se limita mais a simplesmente assistir ao jogo de interesses 

conflitados, presente a atual colocação publicista do processo. 

 A indiscutível autonomia que reveste o direito processual, classificado como ramo do 

direito público, autoriza inferir a sua finalidade preponderantemente sócio-política, bem como 

a sua função jurisdicional, evidenciada como um poder-dever do Estado. Progressivamente, 

os poderes conferidos ao juiz foram ampliados. O juiz deixou de ser um mero expectador, 

para assumir o papel de ator efetivo no processo, cabendo-lhe não mais, apenas, impulsionar o 

seguimento dos feitos, mas determinar a produção de provas e conhecer de ofício 
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circunstâncias que antes dependiam da alegação das partes, entre outras prerrogativas que lhe 

tocam.289

 Assim, o instituto modulatório prende-se ao mister judicante a ser desempenhado no 

âmbito do incidente de constitucionalidade provocado, mas, nesse âmbito, a possibilidade de 

sua utilização ex officio, não depende de pedido expresso da parte interessada. 

 A operacionalização dessa perspectiva sugere uma incursão pela via processual, a fim 

de concluir a presente abordagem. É que o incidente de inconstitucionalidade deve ser objeto 

de questão prejudicial argüida no processo e, nesse passo, assume existência autônoma em 

relação ao pedido principal articulado no feito. Essa autonomia da questão prejudicial 

condiciona a principal, enquanto antecedente lógico da matéria deduzida em juízo, sendo 

certo que o juiz não teria como examinar esta, a principal, sem passar pela análise daquela, a 

prejudicial, afigurando-se, pois, de grande relevância a questão prejudicial, para a composição 

do conflito de interesses instaurado.290

 A decisão acerca da questão prejudicial, segundo os cânones do Código de Processo 

Civil, em seu art. 469, III,291 não faz coisa julgada. De fato, presentemente, não se está 

tratando do ajuizamento de ações que tenham por objeto principal a declaração de 

inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, mas pedido(s) referente(s) à matéria 

constitucional, a ser levada em conta no momento em que a causa for decidida. O controle de 

constitucionalidade pela via incidental se impõe sempre que a decisão da causa o reclame, a 

pedido da parte interessada, não podendo o juiz declarar a inconstitucionalidade da questão, 

com base em lei ou ato normativo que entenda inconstitucional, sem a necessária provocação. 

Em todo caso, nessa disposição, deve ser observada a declaração em sede prejudicial, onde 

podem ser modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, inclusive ex officio, 

para se ir ao objeto do pedido principal e se decidir sobre o mérito da questão em definitivo, 

condicionado pela decisão incidental. 

 Observados tais procedimentos, em face da perspectiva que se abre ao exercício de 

uma jurisdição constitucional ampla, tem-se que os termos da decisão prejudicial, uma vez 

alinhados à decisão principal, encerram juízo sobre a constitucionalidade da lei ou ato 

normativo questionado. A abertura do processo constitucional decorre dos atuais desafios que 

intrigam sistemas políticos e expandem a jurisdição constitucional e a uma conseqüente 

                                                 
289 CINTRA, 1997, p. 65. Sob essa orientação, foram elaborados, a partir de 1939, os códigos processuais civis 
da Alemanha, da Itália, da Áustria e do Brasil.  
290 ALVIM, José Eduardo Carreira. Elementos de teoria geral do processo. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1997. 
p. 171. 
291 BRASIL, 1973. 
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politização de sua expressão. Na medida em que essa expansão se pauta na realização de 

princípios constitucionais, tem-se legitimada a defesa e promoção da Constituição em 

diversas instâncias e por diversos atores.292

 

 

6.2 Adequação constitucional do uso do art. 27 da Lei nº 9.868/99, no controle difuso

 

 

 O tratamento da matéria em foco vai considerar o inevitável confronto entre princípios 

de índole constitucional, todavia sem adentrar no estudo do princípio da proporcionalidade. 

Também no controle difuso, o uso do instituto modulatório lida com a segurança jurídica e o 

excepcional interesse social em face da vetusta nulidade da norma declarada inconstitucional. 

A adequação constitucional da possibilidade de uso do art. 27 da Lei 9.868/99,293 no âmbito 

do controle de constitucionalidade difuso, dá-se mediante os elementos que o autorizam no do 

controle concentrado, em que pese, neste, a indiscutível e adicional presença do princípio da 

legalidade, a amparar sua observância. As razões de segurança jurídica e de excepcional 

interesse social, eleitas como requisitos materiais autorizativos da modulação dos efeitos 

declaratórios da inconstitucionalidade, ao passo em que concretizam valores defendidos na 

Constituição, concedem ao instituto modulatório o respaldo para a sua aplicação, também em 

face do que encerra a ortodoxa declaração de nulidade da norma írrita. 

 A base constitucional da limitação dos efeitos declaratórios da inconstitucionalidade, 

no caso, seria a existência de outro(s) princípio(s) constitucional(is) que justificasse(m) a não-

aplicação do da nulidade. Assim, a não aplicação do princípio da nulidade possuiria 

fundamento constitucional em outro princípio da Lei Maior, como o da segurança jurídica por 

exemplo. Cita-se, presentemente, o princípio da segurança jurídica à guisa de ilustração, em 

razão da sua expressa referência no art. 27 da Lei 9.868/99,294 pelo que, não raro, é afetado 

por uma decisão que declara a nulidade de uma norma inconstitucional com efeitos retroativos 

plenos. De toda sorte, é pertinente a presente ilustração, por ser o objeto deste estudo o que 

suscita e declina os termos do art. 27 da Lei 9.868/99,295 sendo o princípio da segurança 

jurídica por demais significativo, para efeito de se vislumbrar o que a sua defesa e promoção 

                                                 
292 LEAL, Roger Stielfmam. O efeito vinculante na jurisdição constitucional. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 
100-101. 
293 BRASIL, 1999a 
294 BRASIL, loc.cit. 
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produzem, através do instituto da modução dos efeitos temporais das decisões declaratórias da 

inconstitucionalidade. No mínimo, um incremento na vocação da jurisdição constitucional. 

 Apesar do Supremo Tribunal Federal não negar caráter constitucional ao princípio da 

nulidade da lei inconstitucional, o seu entendimento já contempla que o referido princípio não 

poderá ser aplicado nos casos em que se revelar inidôneo à finalidade perseguida pela 

jurisdição constitucional, ou, em outras palavras, quando a aplicação do princípio da nulidade 

possa trazer danos para a segurança jurídica, como muito já se falou no presente trabalho. De 

efeito, não se recomenda a sua aplicação quando ela deflagrar o comprometimento, de alguma 

forma, da pauta ditada pela Constituição, com vistas na consecução de um Estado 

Democrático e Social de Direito, plasmado nos desejos de bem comum e paz social. 

 Na já referida declaração de inconstitucionalidade da lei eleitoral do Município de 

Mira Estrela296, em que ficou estipulado que os seus efeitos fossem produzidos somente após 

o encerramento da legislatura em curso, vale salientar o contido no voto do Ministro Gilmar 

Ferreira Mendes, ao dizer que 

 
Configurado eventual conflito entre o princípio da nulidade e o princípio da 
segurança jurídica, que, entre nós, tem status constitucional, a solução da questão 
há de ser, igualmente, levada a efeito em um processo de complexa ponderação. 
Desse modo, em muitos casos, há de se preferir a declaração de 
inconstitucionalidade com efeitos restritos à insegurança jurídica de uma declaração 
de nulidade, como demonstram os múltiplos exemplos do direito comparado e do 
nosso direito.297

 

Tal entendimento foi levado a efeito para não prejudicar a atividade legiferante realizada 

durante o período alcançado pela lei írrita. Sintoma evidente do que vale mais para a ordem 

constitucional, a defesa e promoção do sentimento de segurança jurídica, manifestadas em 

decisões como a retro citada, preconizam a adequação constitucional do uso do art. 27 da Lei 

9.868/99, também no âmbito do controle difuso. 

 

 

6.3 O Senado Federal e a suspensão de eficácia da lei declarada inconstitucional por decisão 

definitiva do Supremo Tribunal Federal, pela via incidental 
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 A presente abordagem diz respeito ao alcance dos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade no controle difuso, onde o condão da decisão definitiva de mérito 

alcança apenas as partes envolvidas na demanda e somente passa a ter efeitos erga omnes, 

após a suspensão da eficácia da lei ou ato normativo declarado inconstitucional, determinada 

pelo Senado Federal, como prevê o inciso X do art. 52 da Constituição.298

 A competência atribuída ao Senado Federal, para suspender a eficácia de lei declarada 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, remonta à Constituição de 1934,299 quando 

foi introduzida no ordenamento jurídico para conceder força normativa às decisões do excelso 

pretório, no âmbito do controle difuso, ante a ausência da cláusula do stare decisis, no sistema 

de fiscalização constitucional brasileiro. 

 Assinale-se que, de 1965 a 1977, também no controle concentrado, o Supremo 

Tribunal Federal comunicava ao Senado Federal que havia declarado a inconstitucionalidade 

da lei ou ato normativo, procedendo de modo semelhante ao observado em relação ao controle 

difuso. Assim, o Senado Federal também concedia eficácia erga omnes às decisões do 

Supremo Tribunal Federal proferidas em sede de controle concentrado. Após 1977, já 

experimentada a instrumentalização da ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo 

Tribunal Federal decidiu que as declarações de inconstitucionalidade emanadas no controle 

concentrado dispunham de eficácia erga omnes, dispensando que o Senado Federal expedisse 

resolução para suspender a execução da lei ou ato normativo declarado inconstitucional, o 

que, segundo o respectivo entendimento, cabia fazer apenas no controle difuso, mediante 

declaração de inconstitucionalidade incidente.300

 Ao expedir a resolução que suspende a eficácia da lei ou ato normativo declarado 

inconstitucional, o Senado Federal pratica um ato de viés político irretratável. Cumpre 

pontuar o controvertido entendimento acerca do efeito da resolução do Senado Federal, pois 

ainda se discute se ele generaliza a eficácia da decisão do Supremo Tribunal Federal, se 

apenas dá publicidade à decisão do Supremo Tribunal Federal, ou se, simplesmente, revoga a 

lei ou ato normativo declarado inconstitucional, cuja observância perde o caráter cogente, a 

partir de então. 

 A modesta opinião a respeito de tal controvérsia, declinada no presente trabalho, filia-

se à corrente que entende que a dita resolução generaliza a eficácia da decisão do Supremo 

Tribunal Federal, na medida em que endossa o entendimento veiculado na Corte Suprema, e 
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expande o seu alcance para além das partes protagonistas do processo, conferindo ao julgado 

efeitos erga omnes. 

 Na prática, é possível afirmar que os efeitos da resolução do Senado Federal, ao 

suspender a eficácia de lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de controle difuso, equivalem aos de uma decisão que declara a 

procedência de uma ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido, a resolução do 

Senado instrumentaliza a possibilidade de uma decisão declaratória de inconstitucionalidade, 

em concreto, produzir efeitos erga omnes 

 Assim, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir um caso concreto, declarando a 

inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, em sede de recurso extraordinário, por 

exemplo, observado o trânsito em julgado da decisão, providencia a remessa de um ofício ao 

Senado Federal, a fim de que seja suspensa a norma írrita, mediante a expedição da 

multicitada resolução. Em caso de suspensão, dá-se caráter geral e amplo à declaração de 

inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, suscitada pela via incidental. 

 O Senado Federal, ao suspender a eficácia de lei ou ato normativo declarado 

inconstitucional, não pode mais revogar esta suspensão. De logo, cumpre assinalar que essa 

casa legislativa não está obrigada a promover a suspensão dos efeitos da norma írrita, pois 

poderá se servir de critérios de conveniência e oportunidade, capazes de lhe fornecer 

elementos de variante política que não a recomendem. No caso da não expedição da resolução 

pelo Senado, a declaração de inconstitucionalidade afetará apenas as partes envolvidas no 

processo. 

 Por outro lado, a expedição da resolução que suspende a lei ou ato normativo 

inconstitucional, obrigaria o Senado Federal a observar a extensão do julgado do Supremo 

Tribunal Federal, donde se extrai a tendência no acerto da concepção que consagra a 

generalização da eficácia da declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal 

Federal pela resolução do Senado.301

 

 

6.4 Modulação dos efeitos temporais no controle difuso e sua vinculação em outros casos de 

declaração incidental 

                                                 
301 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 16.512/DF. Resolução do Senado Federal, 
suspensiva da execução de norma legal cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal. 
Requerente: Engenharia Souza e Barker Ltda. e outros. Requerido: Senado Federal. Relator: Ministro Oswaldo 
Trigueiro. Brasília, DF, 31 de agosto de 1966. Disponível em: <http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova 
/pesquisa.asp>. Acesso em: 23 dez. 2005.  
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 A presente abordagem analisa como se daria a vinculação do entendimento que 

determina a modulação dos efeitos temporais de uma declaração de inconstitucionalidade em 

outros casos de fiscalização constitucional no controle difuso. 

 Ocorre pontuar que a questão constitucional é suscitada incidentalmente no controle 

difuso e que a sua apreciação não faz coisa julgada (art. 469, III, Código de Processo 

Civil).302 Nesse passo, não há como a decisão da questão incidental, por seu caráter 

meramente prejudicial, vincular o entendimento nela encerrado em relação a outros casos de 

declaração incidental. Resgate-se a complexidade característica da decisão principal proferida 

no controle difuso, que é integrada pela incidental, na conformação do provimento 

jurisdicional nesse âmbito de fiscalização constitucional. Em tais casos, a declaração 

incidental de inconstitucionalidade apenas fará coisa julgada se integrar a parte dispositiva do 

julgado, sendo certo que a vinculação do respectivo entendimento a outros casos, não seria 

obrigatória. 

 Considerando a possibilidade do manejo do instituto modulatório nos tribunais 

ordinários, incursiona-se a partir do que estabelece o parágrafo único do art. 481 do Código de 

Processo Civil, a dizer que 

 
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.  
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.303

 

É que o dito dispositivo, ao definir procedimento para julgamento de questões constitucionais, 

no âmbito dos tribunais ordinários, prevê que, em havendo pronunciamento do órgão especial 

ou do plenário do tribunal, bem como do plenário do Supremo Tribunal Federal, sobre a 

argüição de inconstitucionalidade suscitada incidentalmente, dispensa a turma ou câmara a 

que tocar o conhecimento do processo, de observar a reserva do plenário, estipulada no caput 

do artigo. Assim, se houver pronunciamento do órgão especial ou do plenário do tribunal, ou 

do plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso, modulando os efeitos 

temporais da declaração de inconstitucionalidade, os casos análogos submetidos ao tribunal 

serão decididos sob a mesma orientação. Há, pois, um caminho para a vinculação de um 

entendimento que autorize a modulação dos efeitos temporais, em outros casos de declaração 

de inconstitucionalidade no controle difuso. 
                                                 
302 BRASIL, 1973. 
303 BRASIL, loc. cit. 



 133

 Em tema de vinculação, tem-se a necessária referência à Emenda Constitucional nº 45, 

que inovou o texto da Constituição, ao atribuir efeito vinculante às súmulas que materializem 

repetidos entendimentos jurisprudenciais em matéria constitucional, emanados pelo Supremo 

Tribunal Federal, se aprovadas por dois terços dos membros da Corte Suprema. A matéria se 

encontra disciplinada no art. 103-A da Constituição, nos seguintes termos: 

 

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. 

§ 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 pública que acarrete grave insegurança jurídica e 
relevante multiplicação de processos 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.304

 

Destaque-se que, no caso, o efeito vinculante é atribuído à súmula, e não se confunde com a 

eficácia erga omnes. Registre-se, em que pese situar-se no âmbito do controle concentrado, a 

nova redação que a Emenda Constitucional nº 45 imprimiu no §2º do art. 102 da Constituição 

Federal,305 ao definir que as decisões de mérito proferidas em ação declaratória de 

constitucionalidade e em ação direta de inconstitucionalidade, passam a produzir efeitos erga 

omnes e efeito vinculante em relação aos “demais órgãos do Poder Judiciário e à 

administração pública direta e indireta” em todas as esferas da federação. 

 No momento, é oportuno destacar a diferença entre efeito vinculante e eficácia erga 

omnes. A dissociação entre os institutos ressai da literalidade dos próprios textos introduzidos 

na Carta Magna, através da Emenda Constitucional nº 45,306 que se refere a um e a outro 

                                                 
304 BRASIL, 2004a 
305 BRASIL, loc. cit. 
306 BRASIL, 2004a 



 134

separadamente, distinguindo-os conceitualmente. Aproveitar-se-á a análise de Roger 

Stielfmann Leal, sobre o tema, a dizer que, “sob uma perspectiva lógico-dedutiva, a 

autonomia de significado do efeito vinculante no ordenamento jurídico pátrio decorre 

necessariamente da exclusão dos aspectos elementares às definições de coisa julgada e 

eficácia contra todos”.307

 Nesse diapasão, o efeito vinculante não impõe, contra todos os indivíduos no processo, 

o conteúdo da parte dispositiva da decisão proferida, cuja vinculação decorre da coisa julgada. 

Assim, essa vinculação não é atributo do efeito vinculante, mas da coisa julgada. 

 O efeito vinculante também não está imbuído de nenhum caráter subjetivo implícito, e 

não atinge pessoas ou entes especificamente, pois a eficácia erga omnes é que tem esse 

condão, alcançando, inclusive, os demais poderes e órgãos estatais. Outrossim, os 

destinatários do efeito vinculante estão definidos no conjunto normativo que o disciplina, 

sendo certo que tal explicitação “não decorre do instituto da vinculação subjetiva intrínseca, 

apta a dispensar a especificação textual dos seus destinatários.”308

 Conclui-se, então, que o efeito vinculante torna obrigatória a parte da decisão que na 

integra a dispositiva aos órgãos e entidades referidos na norma que o define. O seu objeto vai 

além do julgado em sentido estrito e toca o fundamento determinante da decisão, no caso, em 

matéria constitucional. 

 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a vinculação dos 

fundamentos que apóiam a decisão, em sede de controle concentrado.309 No âmbito do 

controle difuso, em vista de razões de segurança jurídica e relevante interesse social que 

autoriza a modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, a 

aplicação do efeito vinculante, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal,310 

consagraria tais requisitos, enquanto fundamento que baseia o uso do instituto modulatório, 

no caso concreto. A súmula vinculante, pois, produziria os seus efeitos, com os respectivos 

fundamentos, a serem observados em outros casos submetidos ao controle difuso. É de se ver, 

então, que o efeito vinculante alcança as decisões adotadas também no âmbito do controle 
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difuso, através do expediente sumular e das decisões definitivas de mérito no âmbito do 

controle concentrado. 

 Assinale-se que a introdução da súmula vinculante no regime constitucional brasileiro 

recebeu severas críticas, perpetradas por quem enxergava e enxerga um engessamento da 

autonomia e livre convicção dos juízos singulares e tribunais de apelação, bem como de quem 

vislumbrava e vislumbra na sua instituição, um atentado ao controle difuso e à necessária 

abertura de espaços de discussão e interpretação da matéria constitucional, com grave prejuízo 

à ordem democrática. Por outro lado, vale pontuar que a súmula vinculante tem a ventura de 

brotar do seio jurisprudencial do controle difuso, após reiteradas decisões sobre a matéria a 

ser sumulada, o que revela a sua validade democrática, no dizer de Antônio de Souza 

Prudente.311 Nessa linha de pensamento, o citado professor diz que a súmula vinculante é 

alimentada da seiva do controle difuso de constitucionalidade e prestigia o Estado 

Democrático de Direito, na medida em que supõe a existência de debates judiciais em torno 

da matéria constitucional, os quais preconizaram a formação de uma reiterada jurisprudência 

na Alta Corte.312

 A súmula vinculante, na concepção da Emenda Constitucional nº 45,313 objetiva 

materializar entendimentos reiterados no Supremo Tribunal Federal, com vistas à segurança 

jurídica, bem como a inibir a proliferação de processos sobre questões idênticas, inúmeras 

vezes discutidas no âmbito do controle difuso. Assim, pela via da súmula vinculante, pode ser 

processada a vinculação do entendimento que module a eficácia da norma declarada 

inconstitucional no controle difuso, em outros casos submetidos ao crivo do controle difuso, 

presente a possibilidade da aplicação do art. 27 da Lei 9.868/99,314 nesse âmbito de 

fiscalização constitucional. 

 A possibilidade de uso do art. 27 da Lei 9.868/99,315 em sede de controle difuso, 

explorada ao longo de todo o trabalho, serve de premissa à composição do raciocínio que 

aborda a modulação dos efeitos temporais, nesse âmbito, e sua vinculação em casos análogos, 

sendo tema imbricado em aspectos processuais que veiculam o entendimento modulatório na 

perspectiva de sua aplicação continuada. 
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6.5 Modulação prospectiva dos efeitos no controle incidental e o direito à prestação 

jurisdicional 

 

 

 A possibilidade aberta pelo art. 27 da Lei 9.868/99316 de modular os efeitos temporais 

da declaração de inconstitucionalidade rompe com o dogma da nulidade da norma 

inconstitucional e admite que a norma írrita deixe de integrar o ordenamento jurídico e de 

produzir efeitos desde o período compreendido entre a sua edição e a declaração de 

inconstitucionalidade, a partir da declaração de inconstitucionalidade ou de período posterior 

a tal declaração, devido às de requisitadas razões de segurança jurídica e relevante interesse 

social apuradas no caso. 

 Interessa, presentemente, analisar os efeitos prospectivos emanados da declaração de 

inconstitucionalidade, ou seja, os produzidos a partir de um marco futuro fixado no julgado, 

presente o que postula o princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional. 

Dito princípio, inserto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal,317 assegura o direito 

público subjetivo de suscitar a prestação jurisdicional, que não se limita à mera prerrogativa 

de provocação do aparato judicial, mas ao direito efetivo de exigir e obter a tutela estatal, 

através do Poder Judiciário, diante de interesses conflitados no caso do controle concreto de 

constitucionalidade. 

 É de se ver que o aludido princípio constitucional de indiscutível viés democrático, 

somente é posto em prática, no plano da realidade, se a prestação jurisdicional for efetivada 

em tempo hábil ou razoável à fruição do direito trazido à liça. Não obstante, a Emenda 

Constitucional nº 45318 imprimiu no texto da Lei Maior, a garantia a todos, nas searas judicial 

e administrativa da “razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de 

sua tramitação”, cumprindo assinalar a assertiva de que uma justiça que se faz tardia é falha. 

 É nesse ambiente que se indaga se o direito à prestação jurisdicional não restaria 

agredido, na medida em que os efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade fossem 

projetados para data posterior à da decisão. Sem vacilar, a resposta é pela negativa. Ainda que 

o interessado na declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo buscasse 

uma decisão, com a expectativa da tradicional retroatividade plena dos seus efeitos, em caso 
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de acolhimento da argüição, o referido princípio não restaria ofendido, se o julgado projetasse 

para o futuro a respectiva eficácia. 

 Primeiramente, é de salientar, que o direito de exigir e obter a prestação jurisdicional 

não se confunde com garantia de êxito ou de procedência plena da pretensão deduzida em 

juízo. Ao mais, ressalte-se que a prospecção dos efeitos declaratórios da inconstitucionalidade 

deve atender a critérios de ordem material, dizentes com a segurança jurídica e o interesse 

social, conforme previsto no art. 27 da Lei 9.868/99.319 Ao ensejo da decisão da questão 

suscitada, ditos critérios, de estirpe constitucional, verticalizam a lógica a ser aplicada no 

juízo de ponderação, em face do princípio da nulidade da norma inconstitucional. 

Considerando a possibilidade de aplicação do instituto modulatório, em sede de controle 

difuso, a prospecção dos efeitos declaratórios da inconstitucionalidade circunscreve-se numa 

prerrogativa que toca a todo juiz, qual seja a de defender e promover os valores esculpidos na 

Constituição Federal,320 valorizando-os ante os demais. Em nome da segurança jurídica e do 

interesse social, pode o juízo fixar um marco futuro para que a norma declarada 

inconstitucional deixe de produzir efeitos, sem perpetrar qualquer ofensa ao princípio que 

garante o direito à prestação jurisdicional, igualmente de estatura constitucional – reitere-se. 

 O direito à prestação jurisdicional não se compadece com a aparente frustração que 

poderia experimentar o interessado na declaração de inconstitucionalidade, em ver os efeitos 

do respectivo julgado projetados para além da baliza final do processo. É de se ver que a 

possibilidade de modulação dos efeitos temporais das decisões declaratórias de 

inconstitucionalidade encerra característica imanente ao próprio princípio que consagra a 

inafastabilidade da prestação jurisdicional, na medida em que preconiza a ampliação da 

jurisdição constitucional ou o seu exercício pleno. 

 De outro viés, a projeção para o futuro dos efeitos de uma decisão declaratória de 

inconstitucionalidade também não agride o dispositivo constitucional que exige a duração 

razoável do processo, uma vez que a dita declaração, de natureza incidental, integrada à 

decisão principal da causa, transitada em julgado, encerra o mister jurisdicional no feito, 

deflagrando os seus efeitos, sejam eles ex tunc, ex nunc ou prospectivos. Da mesma forma que 

a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade não tem o condão de acelerar a 

duração do processo, a eficácia prospectiva não a retarda. Os efeitos da decisão não se 

confundem com ela, que apenas os veicula. 
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 Não é porque uma decisão fixou um marco futuro para a produção dos seus efeitos, 

que se poderá falar em uma justiça tardia ou falha. Ao contrário, a utilização do instituto 

modulatório se presta a incrementar o alcance da prestação jurisdicional, a fim de garantir 

segurança jurídica e paz social, ante situações concretas que devem ser levadas em conta, 

presentes o que pode significar os efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade e um 

precedente jurisprudencial no sistema de fiscalização constitucional brasileiro. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

 O presente trabalho cumpriu um roteiro didático de abordagens dizentes com a 

jurisdição constitucional, de modo a revisitar estruturas conceituais e funcionais de uma das 

dimensões mais importantes do Estado para a consolidação do modelo democrático e social 

programado na Constituição. As necessárias referências a direitos fundamentais e à realidade 

do controle de constitucionalidade no Brasil, bem como aos modelos de fiscalização 

constitucional, perfazem os primeiros pilares em que se assentaram as idéias presentemente 

declinadas. 

 A preocupação em visualizar um espaço de maior participação na construção das 

decisões relativas às questões constitucionais levadas a juízo ocupou as linhas dissertadas com 

análises acerca do controle difuso e da efetividade da ordem constitucional, por essa via de 

fiscalização. Esse fato leva à conclusão de que o processo de controle difuso de 

constitucionalidade possibilita ao cidadão comum aprofundar uma cultura de democracia e de 

Constituição. A efetividade dos direitos fundamentais, pela via do controle difuso, constitui 

um necessário fator de afirmação de valores sistematicamente previstos na Carta Magna a 

serem defendidos e promovidos por todo cidadão. 

 Nessa perspectiva, a hipótese principal desse trabalho, a modulação dos efeitos 

temporais na declaração de inconstitucionalidade, foi percorrida, a partir de seus aspectos 

histórico-jurídicos, até chegar ao que prevê e alcança o art. 27 da Lei nº 9.868/99.321 O 

referido dispositivo legal, cuja aplicação originária é circunscrita ao processo de controle 

concentrado de constitucionalidade, foi estudado considerando-se os requisitos para a sua 

aplicação (segurança jurídica e excepcional interesse social) e a sua própria 

constitucionalidade. 

 No espectro dos temas relativos à hipótese de modulação dos efeitos temporais na 

declaração de inconstitucionalidade, importa destacar a verificada aproximação do processo 

de controle objetivo com o controle subjetivo, em incursões pelo direito comprado e pelo 

direito brasileiro. No Brasil, os institutos do amicus curiae, da pertinência temática, da 

designação de perito ou comissão de peritos e da repercussão geral nos recursos 

extraordinários denotam uma aproximação entre os processos de controle objetivo e subjetivo 
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experimentados em um sistema misto, donde se dessume a possibilidade de legitimação das 

decisões confiadas ao Supremo Tribunal Federal e de definição de sua competência. 

 Eis que o estudo da possibilidade de modulação dos efeitos temporais na declaração de 

inconstitucionalidade por via difusa, presentes as premissas do art. 27 da Lei nº 9.868/99322 e 

as demais plantadas neste trabalho, exsurge, no contexto da jurisdição constitucional 

brasileira, importante elemento de densificação dos valores constitucionalmente defendidos. 

 A admissão de tal possibilidade modulatória, ilustrada por experiências 

jurisprudenciais e lições doutrinárias, visualiza a preservação e otimização da vontade 

constitucional. Valores como segurança jurídica e interesse social são realçados e estimados 

em face de uma inconstitucionalidade, que passa a ser tolerada, por certo espaço de tempo, na 

ordem jurídica. É o caso de se admitir, no sistema jurídico, a presença temporária de uma 

norma incompatível com a Constituição, em nome do que pauta e pretende alcançar esta 

última, a Lei Maior. 

 De efeito, a Constituição estipula uma pauta de valores a serem preservados e 

alcançados, alguns deles elevados ao status de princípio constitucional. O cumprimento de um 

programa para consolidação da vontade constitucional precisa ser instrumentalizado. No 

presente trabalho, foram demonstrados caminhos processuais para o atendimento ao que 

suscita a Constituição, cumprindo assinalar o entendimento aqui veiculado, que admite a 

modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade também no controle 

difuso. 

 O enfrentamento dos problemas que orbitam em torno da assertiva contida no 

parágrafo anterior foi alimentado por uma concepção de jurisdição constitucional plena, cujo 

alcance foi dimensionado pela necessidade de se aprofundar a participação popular no debate 

sobre questões dizentes com a constitucionalidade, ainda que a partir de interesses pessoais, 

pela via do controle difuso. 

 Assim, o exercício da jurisdição constitucional, desde as instâncias ordinárias, 

contemplando a possibilidade da modulação dos efeitos temporais das declarações de 

constitucionalidade no controle difuso, tem ampliado o seu alcance, mediante um juízo de 

ponderação a ser provocado pelo cidadão, consciente do espaço democrático que lhe é aberto 

para discussão da matéria constitucional. 

 Ganha o processo de formação do Estado Democrático e Social de Direito brasileiro, 

com a ampliação do exercício da jurisidição constitucional, acentuando-se, ainda mais, o 
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respeito à segurança jurídica, como se preconiza no presente trabalho. A possibilidade de 

modulação dos efeitos temporais das decisões declaratórias de inconstitucionalidade, também 

no controle difuso, podem evitar verdadeiras catástrofes. A cassação plena de uma norma 

inconstitucional teria o condão de desestabilizar relações jurídicas consolidadas na base de 

uma presunção de legalidade, ocasionando graves problemas para o caso concreto e, 

igualmente, para um inestimável número de pessoas; bastando, para isso, que a respectiva 

decisão encerrasse um engano de concepção política e atropelasse valores caros à democracia, 

como a segurança jurídica. Decisões baseadas no dogma da nulidade apresentam esse risco. 

 Nessa esteira, mais do que os juízes de outras instâncias jurisdicionais, os ministros do 

Supremo Tribunal Federal não podem perder de vista as conseqüências de suas decisões, no 

âmbito do controle de constitucionalidade, freqüentemente carregadas de teor político.323

 A experiência brasileira de controle de constitucionalidade, em face da pauta 

programática da Constituição de 1988, suscita problemas diversos da maior envergadura, 

sendo certo que a resolução bem sucedida desse problema requisita ao Poder Judiciário a 

faculdade de temperar dogmas (como o da nulidade da norma inconstitucional), a fim de se 

atender às exigências e desafios que lhe são apresentados a cada dia, presentes nas 

circunstâncias de vida e nas realidades complexas de mundo. O direito deve servir às pessoas, 

à sociedade; e, para tanto, quem o manipula deve dispor da melhor lógica formal, aliada ao 

que informam as experiências que o mundo vem conhecendo com a multiplicidade ou 

pluralidade social, cultural, política dos tempos atuais. 

 A possibilidade de utilização do que prevê o art. 27 da Lei nº 9.868/99324 no controle 

difuso, constitui um pequeno elemento a favorecer um exercício pleno da jurisdição 

constitucional, cuja experiência transcende as raias do interesse aviado no processo e deflagra 

atitudes em defesa da Constituição. A abertura ao controle difuso de uma possibilidade 

originalmente restrita ao controle concentrado, significa um verdadeiro incremento ao sistema 

de fiscalização constitucional que deve evoluir na resposta às questões que lhe são confiadas. 

 Assim, na expectativa de haver contribuído minimamente com algumas reflexões em 

matéria de processo constitucional, as linhas escritas durante o trabalho são ora reafirmadas e 

sujeitadas a observações e críticas, irmanadas que estão às perspectivas democráticas 

visualizadas na Constituição de 1988. 
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