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RESUMO 

 

 

MIRANDA, Luciana Santos Pontes de. Efeitos temporais da decisão no controle jurisdicional 
de constitucionalidade: a eficácia prospectiva do julgado no sistema constitucional brasileiro. 
2008. 268 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. 
 
 
 
 
A dissertação tem por objeto o estudo da restrição da eficácia temporal da decisão de 
inconstitucionalidade de leis e atos normativos no sistema brasileiro de controle jurisdicional de 
constitucionalidade. Para tanto, analisa a delimitação do conceito de inconstitucionalidade e de 
seus efeitos temporais nos modelos austríaco e norte-americano de controle de 
constitucionalidade, assim como sua influência no sistema adotado no Brasil. Salienta-se a 
tradição da doutrina e da jurisprudência brasileiras em equiparar os conceitos de nulidade e 
inconstitucionalidade, bem como a tendência atual de superação desse dogma, no sentido da 
universalização de alternativas normativas ou jurisprudenciais em relação à técnica de nulidade 
com efeitos retroativos. A pesquisa considera, nesse contexto, a aplicação do princípio da 
proporcionalidade e a necessidade da ponderação dos bens em conflito quando do 
reconhecimento da inconstitucionalidade e da fixação de seus efeitos, examinando, outrossim, a 
repercussão do advento das Leis nº 9.869/99 e 9.882/99. Ademais, objetivando estabelecer 
critérios para a legítima adoção de tal técnica de decisão, o estudo não se restringe ao exame das 
normas em referência, tomando-as como ponto de partida para uma análise mais ampla do 
instituto e das vantagens e dos riscos decorrentes de sua utilização pelo Supremo Tribunal 
Federal. 

 
 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: Controle jurisdicional de constitucionalidade. Decisão de 
Inconstitucionalidade. Limitação de efeitos temporais. 
 
 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 
 
MIRANDA, Luciana Santos Pontes de. Temporal effects of the decision in the jurisdictional 
constitutional control: the prospectivity in the Brazilian constitutional system. 2008. 268 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. 

 
 
 
 

This dissertation analyses the restraint of the temporal effects of the decision of 
unconstitutionality of statutes in the Brazilian constitutionality control. For this purpose, the 
author examines the delimitation of the concept of unconstitutionality and its temporal effects in 
the Austrian and North American models, as well as its influence in the Brazilian system. The 
author emphasizes the tradition of the brazilian doctrine and jurisprudence in identifying the 
concepts of nullity and unconstitutionality, just as the now existing tendency to the 
universalization of legal and jurisprudential alternatives to the void ab initio theory, and to the 
following dismissal from the unconstitutionality-nullity dogma. The research considers, in this 
context, the application of the proportionality principle and the need of ponderation of the 
conflict interests on the occasion of the unconstitutionality declaration and the settlement of its 
effects, examining, besides, the repercussion of the Law n. 9.868/99 and Law n. 9.882 in this 
matter. Otherwise, for the purpose to establish standards to the legitimate adoption of this technic, 
the author does not restrict the study to the mentioned law, but takes them as starting-point to a 
vaster analysis of the institute and the ins and outs of its application by the Brazilian Supreme 
Court.
 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: Jurisdictional constitutional control. Decision of unconstitutionality. Temporal 
effects restraint. 
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INTRODUÇÃO 
 

As primeiras constituições européias, embora rígidas, não repousavam sobre 

uma posição jurídica clara e privilegiada. Adotadas como meros documentos políticos, sem 

status de norma, não vinculavam o Poder Judiciário ou o cidadão. Não havia, ademais, no 

primeiro momento posterior às revoluções burguesas, na Europa continental, uma perfeita 

compreensão de que a lei derivava da Constituição, para nela encontrar seu fundamento. Por 

isso, a supremacia constitucional, nos séculos XVIII e XIX, exceto nos Estados Unidos, não 

ultrapassava o território da política, permanecendo destituída de conseqüência jurídica 

relevante1. 

A existência de uma Constituição formal e rígida, encimando a pirâmide 

normativa do ordenamento jurídico, e assim compreendida como norma, e não mero 

compromisso político, faz surgir a discussão acerca da constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade das demais normas que compõem o sistema jurídico.  

Desta forma, reconhecida a supremacia da norma constitucional em 

determinado sistema jurídico, impende refletir sobre mecanismos para sua defesa. 

Dentre os instrumentos para a guarda da Constituição2, destaca-se o controle 

jurisdicional3 de constitucionalidade das leis. A idéia do controle da constitucionalidade 

decorre de duas exigências básicas: o reconhecimento da insuficiência de uma simples 

superioridade teórica da Constituição e a conseqüente necessidade de uma sanção para 

restabelecer a hierarquia eventualmente violada. 

Após a Segunda Guerra Mundial, o controle jurisdicional de 

constitucionalidade iniciou uma era de expansão e universalização, que perdura até os dias de 

hoje. Tal crescimento tem íntima relação com o advento do Estado Social, que não se 

                                                 
1 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro. 2. ed., São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 33. 
2 Conforme observa Pedro Cruz Villalón, a idéia da superioridade da Constituição sobre o restante do 
ordenamento não implica necessariamente a existência de um controle de constitucionalidade, na medida em que 
a referida primazia pode ser sustentada, por exemplo, na opinião pública ou no exercício das liberdades públicas 
(VILLALÓN, Pedro Cruz. La formacion del sistema europeu de control de constitucionalidad (1918-1939). 
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1987, p. 27). 
3 Como ensina Pedro Cruz Villalón, “o controle é jurisdicional quando assumido pelo Poder Judiciário no 
contexto de sua função ordinária de administração da justiça, ou por um órgão que assume as mesmas 
características de independência daquele e submissão somente ao Direito, por meio de um procedimento 
formalizado cujo impulso inicial se situa fora do órgão de controle, e no qual se chega a um pronunciamento 
sobre a validade ou constitucionalidade da norma submetida a controle, com determinadas conseqüências sobre a 
eficácia da mesma” (VILLALÓN, Pedro Cruz. op. cit., p. 28). 
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conforma com uma jurisdição constitucional passiva, desvinculada dos valores e programas 

contidos na Constituição4.  

O controle jurisdicional de constitucionalidade das leis e atos normativos deixa 

de se limitar, portanto, à simples verificação de uma incompatibilidade lógica entre a norma e 

o texto constitucional, para se dedicar ao seu verdadeiro propósito: garantir a máxima 

efetividade da Constituição.  

Destarte, em contraposição à tradicional conduta de eliminação das normas 

inconstitucionais, revela-se uma forte inclinação no sentido da universalização de alternativas 

normativas ou jurisprudenciais no exercício do controle de constitucionalidade, a exemplo das 

decisões intermédias, que escapam à contraposição fundamental entre inconstitucionalidade e 

não-inconstitucionalidade. 

Na base de todas as decisões intermédias (interpretativas, aditivas e 

limitativas), identifica-se um fundamento comum: a necessidade de preservação da 

Constituição, aliada a uma preocupação de evitar um caos jurídico ou político-

inconstitucional, com o surgimento de uma situação ainda menos compatível com a 

Constituição, e de resguardar a “liberdade constitutiva” do legislador, especialmente em 

situações de omissão legislativa5. 

Destaca-se, então, a preocupação com os efeitos temporais da decisão de 

inconstitucionalidade, na medida em que essa nova concepção de controle de 

constitucionalidade não permite ao julgador desconsiderar as conseqüências advindas de sua 

                                                 
4 Nesse sentido, Rui Medeiros observa que “a reivindicação de um papel positivo para o Tribunal Constitucional 
é um corolário da falência do Estado Liberal. Se na época liberal bastava cassar a lei, no período do Estado 
Social, em que se reconhece que a própria omissão de medidas soberanas pode pôr em causa o ordenamento 
constitucional, torna-se necessário a intervenção ativa do Tribunal Constitucional” (MEDEIROS, Rui. A decisão 
de inconstitucionalidade. Os autores, o conteúdo e os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da lei. Lisboa: 
Universidade Católica, 1999, p. 494). 
5 COSTA, José Manuel M. Cardoso da. A justiça constitucional no quadro das funções do Estado vista à luz das 
espécies, conteúdo e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Relatório geral. In: 
Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 1ª Parte, Lisboa: Tribunal 
Constitucional, 1987, p. 60-62. No mesmo sentido, Wolfgand Zeidler aponta as seguintes razões determinantes 
para a utilização dessas novas técnicas de decisão: (a) evitar que a declaração de inconstitucionalidade origine 
um déficit de regulamentação ou até mesmo um caos jurídico; (b) evitar que a decisão conduza a uma situação 
ainda menos conciliável com a Constituição do que a própria subsistência da inconstitucionalidade; (c) garantir o 
respeito à esfera de liberdade de conformação do legislador; (d) evitar que o Tribunal Constitucional acabe por 
tomar decisões de fundo, quando o legislador se omitiu inconstitucionalmente na regulamentação legal de toda 
uma determinada área jurídica; (e) atender a situações em que uma situação anteriormente constitucional passa a 
ser inconstitucional em razão do gradual desenvolvimento econômico, técnico, social ou jurídico (ZEIDLER, 
Wolfgand. A justiça constitucional no quadro das funções do estado: em especial tipos, conteúdos e efeitos das 
decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Tribunal Constitucional Federal da República Federal 
da Alemanha. In: Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 2ª parte, 
Relatórios Nacionais, Lisboa: Tribunal Constitucional, 1987, p. 61-62). 
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decisão6, limitando-se a suprimir a norma inconstitucional sem qualquer reflexão sobre os 

efeitos desse provimento para o próprio equilíbrio do sistema constitucional. 

Nesse contexto se insere o presente trabalho, que tem por objeto o estudo da 

limitação da eficácia temporal da decisão de inconstitucionalidade de leis e atos normativos 

no sistema brasileiro. 

A análise do tema demanda, preliminarmente, a fixação de um conceito de 

inconstitucionalidade, que deverá nortear as análises ao longo do trabalho. Para tal fim, 

impende fazer algumas considerações sobre a estrutura sistêmica do ordenamento jurídico e 

suas características, para então definir a posição da Constituição nesse quadro, e sua relação 

com as demais normas que compõem o sistema (Capítulo I – A inconstitucionalidade das leis 

e atos normativos). 

Uma visão ampla da matéria exige, outrossim, o estudo da formação e das 

principais características dos sistemas americano e austríaco, face ao seu caráter 

paradigmático e à sua relevância para a compreensão do sistema de controle jurisdicional de 

constitucionalidade brasileiro (Capítulo II – Controle jurisdicional de constitucionalidade das 

leis e atos normativos: aproximação dos modelos americano e kelseniano-austríaco). Neste 

ponto, todo o exame é permeado pela tendência de aproximação dos modelos, com a 

atenuação da bipolaridade originária entre os dois sistemas. Aborda-se, também, a influência 

dos modelos em questão na formação de novos sistemas híbridos ou mistos, a exemplo do 

alemão, do espanhol e do português. 

O próximo passo para o aprofundamento do estudo deve ser a investigação da 

eficácia temporal do julgado nos referidos sistemas (Capítulo III – A eficácia temporal das 

decisões no controle jurisdicional de constitucionalidade das leis e atos normativos). Desta 

forma, analisa-se o tratamento inicialmente atribuído pelos modelos em referência, para então 

examinar a evolução do manejo da técnica de limitação da eficácia temporal da decisão de 

inconstitucionalidade.  

Cabe examinar, outrossim, a evolução do controle jurisdicional de 

constitucionalidade no Brasil, traçando-se as principais características e tendências do sistema 

de controle consagrado na Constituição Federal de 1988. Cumpre apresentar, ademais, 

visando à contextualização do tema, um panorama inicial sobre a eficácia temporal da decisão 

de inconstitucionalidade no Brasil, salientando-se a tradição da doutrina e da jurisprudência 

                                                 
6 BACHOF, Otto. Nuevas reflexiones sobre la jurisdicción constitucional entre derecho y política. Boletin 
Mexicano de Derecho Comparado, a. XIX, n. 57, set.-dez. 1986, p. 845-847. No mesmo sentido, confira-se: 
LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do Direito. 2. ed., Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1989, p. 441. 
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brasileiras em equiparar os conceitos de nulidade e inconstitucionalidade (Capítulo IV – A 

eficácia temporal das decisões de inconstitucionalidade no sistema brasileiro). 

Impende analisar, por fim, os aspectos inerentes à aplicação da modulação 

temporal dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade no Brasil (Capítulo V – A aplicação 

da modulação temporal dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade no Brasil). Neste 

ponto, discute-se, primeiramente, acerca da constitucionalidade do instituto, sobretudo após o 

advento das Leis nº 9.869/99 e 9.882/99. Examina-se, então, a possibilidade e os limites para 

sua aplicação no âmbito do controle difuso e no julgamento de normas pré-constitucionais. 

Analisa-se, ademais, os requisitos para sua legítima utilização, ressaltando a aplicação do 

princípio da proporcionalidade e a necessidade da ponderação dos bens em conflito quando do 

reconhecimento da inconstitucionalidade e da fixação de seus efeitos, e fazendo uma 

abordagem crítica acerca das vantagens e riscos de sua aplicação no Brasil. 

Ao final, face ao estudo desenvolvido, serão expostas as conclusões acerca da 

questão posta em debate, com a delimitação da noção de prospectividade dos efeitos das 

decisões proferidas em sede de controle judicial de constitucionalidade, o esclarecimento 

acerca da possibilidade da adoção da referida técnica de decisão no direito brasileiro, e da 

constitucionalidade da legislação em vigor, com a análise das hipóteses em que se admite a 

prolação de decisões com eficácia modulada, o estudo das conseqüências e riscos da 

prospectividade da eficácia dos julgados no sistema misto de controle judicial de 

constitucionalidade adotado no Brasil e a enunciação dos parâmetros e critérios que se reputa 

devam nortear a adoção da prospectividade no direito brasileiro. 
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CAPÍTULO 1 – A INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS E ATOS NORMATIVOS 

 

 

1.1 O ORDENAMENTO JURÍDICO COMO SISTEMA UNITÁRIO 

 

A caracterização do Direito como sistema é uma tendência histórica da 

modernidade, afigurando-se como uma das grandes contribuições do jusnaturalismo7. 

Deve-se consignar, outrossim, que o Direito consubstancia um sistema 

pluridimensional, apresentando-se como insuficientes quaisquer abordagens metodológicas 

que se propõem a isolar as três dimensões essenciais do fenômeno jurídico (complexos 

fáticos, conexões normativas e conexões axiológicas)8-9. 

Nesse contexto, o ordenamento jurídico deve ser visto como uma dimensão do 

sistema jurídico, constituindo seu aspecto formal-normativo10, não somente aberto aos dados 

                                                 
7 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito – Técnica, Decisão, Dominação. São 
Paulo: Atlas, 1988, p. 64-70; 166. Conforme salienta Francisco Wildo Lacerda Dantas, “já se observou que o 
homem tem porfiado por estabelecer um sistema de normas que se lastreiem em uma norma fundamental, de 
modo a estabelecer uma ‘hierarquia’ para as leis e de garanti-la. Isso resulta da luta suprema do ser humano para 
vencer o contingente, de modo a estabelecer-se que as leis mudam, mas permanece a Lei. Essa preocupação é 
mais antiga do que a sistematização promovida por HANS KELSEN quando imaginou o ordenamento jurídico 
de forma piramidal, estruturado a partir da uma norma geral fundamental, identificada com a Constituição, muito 
embora esse autor concebesse a norma fundamental como aquela norma presente na consciência da comunidade 
jurídica regrada por determinada ordem jurídica, como suposto de que se deve respeitar e acatar as normas que a 
integram, correspondente ao imperativo categórico de KANT. Inicialmente, essa tendência buscou amparo no 
ideário do jusnaturalismo. Assim, uma lei que se revelasse injusta não deveria ser obedecida por não se ajustar 
ao direito natural, imposto por Deus, como o ideal de justiça. A inconstitucionalidade da lei se revelava como 
uma afronta aos valores contemplados pelo direito natural. Superada a concepção do direito natural como algo 
vindo de fora do sistema jurídico, continuou o homem a buscar um referencial que pudesse servir de fundamento 
à consagração de valores que deveriam ser respeitados pelas normas, sob pena de perderem a validade” 
(DANTAS, Francisco Wildo Lacerda. Efeitos da inconstitucionalidade da lei: a questão da repristinação da lei 
que revogou disciplina legal anterior e que ela própria foi afastada por inconstitucional. Revista ESMAFE - 
Escola de Magistratura Federal da 5ª Região, n. 8, dez. 2004, Recife, p. 23-24). 
8 NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade das Leis. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 8-15.  
9 Confira-se, a respeito da tridimensionalidade do Direito, Miguel Reale, segundo o qual os diversos sentidos da 
palavra Direito correspondem a três aspectos básicos: um aspecto normativo (o Direito como ordenamento e sua 
respectiva ciência); um aspecto fático (o Direito como fato, ou em sua efetividade social e histórica) e um 
aspecto axiológico (o Direito como valor de Justiça), coexistindo tais elementos em uma unidade concreta 
(REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 10. ed., São Paulo: Saraiva, 1983, p. 64-65). 
10 Marcelo Neves define sistema como um “conjunto de elementos (partes) que entram em relação formando um 
todo unitário”. Nesse contexto, todo sistema implicaria elementos, relações e também unidade, podendo essa 
decorrer de uma fundamentação unitária (sistema proposicional) ou da forma em que se apresentam ao sujeito 
congnoscente os modos de se relacionarem os seus elementos (sistema real ou empírico). Os sistemas 
proposicionais podem ser nomológicos (desenvolvem-se a partir de uma base axiomática, por meio de um 
processo interno de dedução, sendo-lhes irrelevantes os dados da experiência) ou nomoempíricos (constituídos 
de proposições que se referem a objetos reais, em uma linguagem aberta e condicionada pela experiência). Os 
sistemas nomoempíricos, por sua vez, distinguem-se em descritivos ou teoréticos (função gnoseológica, 
proposições com pretensão de verdade) e prescritivos ou normativos (função de direcionar a conduta humana em 
determinado sentido, proposições com pretensão de validade) (NEVES, Marcelo. op. cit., p. 2-7). 
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da experiência e por eles condicionado, mas exercendo também a função principal de 

controlá-los e dirigi-los diretamente11. 

Toda e qualquer norma jurídica (elemento) somente encontra sentido e validez 

quando interpretada como parte do ordenamento jurídico (sistema parcial)12. Assim, à 

primeira noção de sistema como conjunto de elementos deve ser agregada a característica da 

unidade, exigindo-se um princípio unificador que oriente o relacionamento das partes que o 

compõem13. 

No caso do ordenamento jurídico, a unidade é conferida pelo núcleo normativo 

que institui os órgãos e/ou fatos costumeiros básicos de produção jurídica, e que atua como 

critério de pertinência das demais normas desse subsistema. Assim, as normas pertencem ao 

sistema jurídico porque foram postas por um órgão e/ou fato costumeiro previsto direta ou 

indiretamente no núcleo normativo originário14, que desempenha a função ocupada pela 

norma fundamental no sistema kelseniano15-16. 

Por outro lado, a unidade do ordenamento jurídico é, do ponto de vista 

semiótico17, meramente formal ou sintática, tendo em vista a pluralidade semântica 

                                                 
11 NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade das Leis. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 16.  
12 NEVES, Marcelo. op. cit., p. 19. 
13 VIEIRA, José Roberto. A noção de sistema no Direito. Revista da Faculdade de Direito da UFPR. Porto 
Alegre, n. 33, 2000, p. 54. 
14 NEVES, Marcelo. op. cit., p. 23-25. 
15 Com efeito, como a indagação acerca do fundamento de validade não poderia recair em um regresso ao 
infinito, Hans Kelsen afirmou a necessidade de se fixar uma norma última e mais elevada, denominada norma 
fundamental (Grundnorm), que se afiguraria como pressuposta, na medida em que não poderia ser posta por uma 
autoridade, cuja competência teria que se fundar numa norma ainda mais elevada, acarretando o retorno ao 
problema inicial. Destarte, todas as normas cuja validade pudesse ser reconduzida a uma única e mesma norma 
fundamental, formariam um sistema escalonado de normas, uma ordem normativa (KELSEN, Hans. Teoria 
Pura do Direito. 7. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 217). 
16 Tal como salienta Norberto Bobbio, “a norma fundamental é um pressuposto do ordenamento: ela, num 
sistema normativo, exerce a mesma função que os postulados num sistema científico. Os postulados são aquelas 
proposições primitivas das quais se deduzem outras, mas que, por sua vez, não são deduzíveis. Os postulados são 
colocados por convenção, ou, se quisermos, uma proposição evidente que é posta no vértice do sistema para que 
a ela se possam reconduzir todas as demais normas. A pergunta “sobre o que ela se funda” deve-se responder 
que ela não tem fundamento, porque, se tivesse, não seria mais a norma fundamental, mas haveria outra norma 
superior, da qual ela dependeria. (...) Todo sistema tem um início. Perguntar o que estaria atrás desse início é 
problema estéril. A única resposta que se pode dar a quem quiser saber qual seria o fundamento do fundamento é 
que para sabê-lo seria preciso sair do sistema. Assim, no que diz respeito ao fundamento da norma fundamental, 
pode-se dizer que ele se constitui num problema não mais jurídico, cuja solução deve ser procurada fora do 
sistema jurídico, ou seja, daquele sistema que para ser fundado traz a norma fundamental como postulado” 
(BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. 10. ed., 
Brasília: UnB, 1999, p. 62-63). Desta forma, a norma fundamental atuaria como termo unificador das normas 
que compõem o ordenamento jurídico, caracterizando-o como uma estrutura hierárquica, decorrente da 
existência de normas superiores e inferiores (BOBBIO, Norberto. op. cit., p. 49). 
17 Conforme ensina Marcelo Neves, “o ordenamento jurídico constitui, do ponto de vista semiótico, um 
complexo sistema de linguagem, sendo-lhe característica, portanto, a existência de três dimensões básicas: a 
sintática, a semântica e a pragmática. No seu aspecto sintático, interessam especificamente as interconexões 
entre os signos normativos, pondo-se entre parênteses os seus significados específicos e os objetos ou situações 
objetivas a que se referem, como também os emitentes e destinatários da mensagem normativa. A dimensão 
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decorrente da heterogeneidade de conteúdos normativos e, sob o aspecto pragmático, a 

pluralidade de interesses e fins entre emitentes e destinatários18.  

A unidade é, portanto, inseparável da hierarquia das fontes/autoridades de 

produção jurídica, estabelecendo-se, assim, processos internormativos de fundamentação e 

derivação jurídicas, nos quais o fundamento imediato de validade de uma norma advém das 

normas superiores, que lhe determinam o órgão e o processo de produção, delimitando-lhe 

parcialmente o conteúdo19. 

Desta forma, à exceção do complexo normativo originário e das normas que 

prescrevem atos de exclusiva aplicação normativas, todas as demais normas jurídicas 

apresentam-se, simultaneamente, como fundamentação e derivação de outras normas do 

sistema20. 

As normas de uma ordem jurídica, cujo fundamento de validade comum é essa 

norma pressuposta, não se apresentam como um complexo de normas válidas colocadas umas 

ao lado das outras, mas sim como uma construção escalonada de normas supra-infra-

ordenadas umas às outras21. 

Ressalte-se, outrossim, que à medida em que se avança do topo para a base 

dessa estrutura escalonada, o poder normativo é cada vez mais circunscrito, pois os atos 

normativos superiores limitam o âmbito formal e material de atuação dos atos normativos 

inferiores.  
                                                                                                                                                         
semântica diz respeito à relação entre o signo normativo e sua significação (aspecto conotativo), ou à relação 
entre o signo normativo e os objetos ou situações objetivas a que se refere (aspecto denotativo). A pragmática 
evidencia o relacionamento dos signos normativos com os seus utentes, ou seja, os emitentes e destinatários das 
mensagens normativas, revelando o aspecto discursivo-dialógico da linguagem jurídica (NEVES, Marcelo. op. 
cit., p. 21-22). 
18 NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade das Leis. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 26. Esse mesmo 
autor ressalta, porém, ser inegável que “a unidade do ordenamento, enquanto propriedade sintática, respalda-se 
em uma característica pragmática das normas jurídicas: a imperatividade”, consubstanciada na “possibilidade de 
produzir efeitos imediatos, inclusive sem que a verificação da sua validade o impeça” (NEVES, Marcelo. op. 
cit., p. 26-27). 
19 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 7. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 224. 
20 NEVES, Marcelo. op. cit., p. 27-28. Hans Kelsen já afirmava que, deixando-se de lado os casos-limite – a 
pressuposição da norma fundamental e a execução do ato coercivo – todo ato de aplicação de uma norma 
superior seria simultaneamente ato de criação de uma norma inferior, não havendo, então, oposição entre 
aplicação e criação do Direito. Assim, a determinação da produção de uma norma inferior através de uma norma 
superior poderia ter diferentes graus, desde que não fosse tão reduzida que o ato em questão já não pudesse ser 
considerado como ato de aplicação do Direito, nem tão larga que o ato já não pudesse ser havido como ato de 
produção jurídica (KELSEN, Hans. op. cit., p. 220-262). Nesse sentido, Norberto Bobbio consigna a relatividade 
dos termos execução e produção, na medida em que “a mesma norma pode ser considerada, ao mesmo tempo, 
executiva e produtiva. Executiva com respeito à norma superior, produtiva com respeito à norma inferior. (...) 
Todas as fases de um ordenamento são, ao mesmo tempo, executivas e produtivas, à exceção da fase de grau 
mais alto (norma fundamental) e da fase de grau mais baixo (atos executivos). Normalmente representa-se a 
estrutura hierárquica de um ordenamento através de uma pirâmide (...). O vértice é ocupado pela norma 
fundamental; a base é constituída pelos atos executivos” (BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento 
jurídico. Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. 10. ed., Brasília: UnB, 1999, p. 51). 
21 KELSEN, Hans. op. cit., p. 224. 
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1.2 A COERÊNCIA COMO OBJETIVO DO SUBSISTEMA ORDENAMENTO 

JURÍDICO 

 

Ressalte-se, por oportuno, que a questão da unidade (formal) do ordenamento 

jurídico não se confunde com o problema da coerência, relativa ao conteúdo das normas. 

Com efeito, duas normas antinômicas podem pertencer a um mesmo sistema, 

(I) tanto por força da insuficiência ou conflito de critérios para a solução dos conflitos, (II) 

quanto por não se aplicar imediatamente o critério de solução previsto no sistema jurídico, 

enquanto não há manifestação do órgão competente para sua aplicação, (III) como ainda pela 

heteronímia significativa das expressões normativas (aspecto semântico) e (IV) pela 

pluralidade de emitentes e destinatários das normas jurídicas (aspecto pragmático)22.  

E tal constatação, saliente-se, não implica a assistematicidade do ordenamento 

jurídico, pois a coerência não se inclui entre as notas essenciais do conceito de sistema23. 

Desta forma, “a coerência não é condição de validade, mas é sempre condição para a justiça 

do ordenamento”24. 

Não obstante, conforme assinala José Roberto Vieira, “mesmo não lhe sendo 

intrinsecamente necessária a coerência, o Direito Positivo para ela deve inclinar-se, elegendo-

a como ideal”25. 

Com efeito, na linha defendida por Norberto Bobbio, e aqui acolhida, a 

coerência é essencial para que o ordenamento jurídico possa garantir a certeza (que 

corresponde ao valor da paz ou da ordem), entendida como possibilidade, por parte do 

cidadão, de prever com exatidão as conseqüências jurídicas de sua conduta, e a justiça (que 

corresponde ao valor da igualdade), entendida como o igual tratamento das pessoas 

pertencentes à mesma categoria26. 

Nesse contexto, o ato normativo que exceder os limites fixados em norma 

superior sujeita-se a ser declarado ilegítimo e a ser expulso do sistema jurídico27. 

 

                                                 
22 NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade das Leis. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 8, 29-39. 
23 Nesse sentido, cf. NEVES, Marcelo. op. cit., p. 2-3; VIEIRA, José Roberto. A noção de sistema no Direito. 
Revista da Faculdade de Direito da UFPR. Porto Alegre, n. 33, p. 53-64, 2000; DALLAZEM, Dalton Luiz. A 
declaração de inconstitucionalidade e a validade, a vigência, o vigor e a eficácia da norma jurídica. Revista de 
Estudos Tributários, v. 6, n. 36, mar.-abr., 2004, p. 138; BOBBIO, Noberto. Teoria do ordenamento jurídico. 
Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. 10. ed., Brasília: UnB, 1999, p. 118. 
24 BOBBIO, Norberto. op. cit., p. 113 
25 VIEIRA, José Roberto. op. cit., p. 61. 
26 BOBBIO, Norberto. op. cit., p. 113. 
27 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. 10. 
ed., Brasília: UnB, 1999, p. 53-54. 
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1.3 PERTINÊNCIA E VALIDADE DAS NORMAS JURÍDICAS 

 

Cabível, neste ponto, a distinção entre pertinência e validade das normas 

jurídicas.  

Pertinência significa que uma determinada norma integrou-se (regular ou 

irregularmente) a um ordenamento jurídico, e ainda não foi expulsa por invalidade ou 

revogada28. A validade, por sua vez, manifesta-se quando os atos e normas jurídicas são 

produzidos regularmente pelos agentes do sistema29, conformando-se completamente aos 

demais requisitos formais e exigências substanciais de produção normativa exigidos pelo 

ordenamento jurídico. 

Destarte, há pertinência e validade quando são regularmente preenchidas todas 

as condições formais e substanciais estabelecidas nas “regras de admissão” do sistema, e 

enquanto não há revogação.  

Por outro lado, as normas podem pertencer invalidamente (defeituosa ou 

irregularmente) ao sistema jurídico quando, embora provenientes de ato de vontade de órgão 

do sistema, previsto direta ou indiretamente no núcleo normativo originário, não “regressem” 

perfeitamente, por meio dos processos de derivação-fundamentação formal e material, ao 

complexo normativo originário30. 

Assim, um ato normativo pode pertencer ao sistema jurídico, por ter sido 

emitido por órgão ou autoridade previsto no núcleo originário, e ao mesmo tempo configurar-

se como inválido, em virtude de incompatibilidade material ou formal com a norma superior 

que lhe empresta fundamento. 

Desta forma, posta a norma (ou ato) por autoridade prevista no núcleo 

normativo originário, passa a pertencer ao sistema, ainda que nele incorporada irregularmente, 

nele permanece enquanto não houver a produção de ato ou norma jurídica destinados a 

expulsá-la31. 

Nesse contexto se inserem os mecanismos consagrados nos mais diversos 

ordenamentos jurídicos para o controle da validade das leis e atos normativos, dentre os quais 

se destacam aqueles relativos à fiscalização da constitucionalidade. 

                                                 
28 NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade das Leis. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 42-43. 
29 NEVES, Marcelo. op. cit., p. 41. 
30 NEVES, Marcelo. op. cit., p. 43-44. No mesmo sentido, cf. DALLAZEM, Dalton Luiz. A declaração de 
inconstitucionalidade e a validade, a vigência, o vigor e a eficácia da norma jurídica. Revista de Estudos 
Tributários, v. 6, n. 36, mar.-abr., 2004, p. 135-136; PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Efeitos da decisão de 
inconstitucionalidade. São Paulo: Dialética, 2004, p. 17. 
31 NEVES, Marcelo. op. cit., p. 41. 
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1.4 A CONSTITUIÇÃO COMO NORMA SUPREMA 

 

Superada a crença na fundamentação sobrenatural de um Direito de origem 

divina, assim como a confiança na naturalidade do Direito, que não precisaria ser objetivado 

pela positivação, por ser auto-evidente ao sujeito dotado de racionalidade, a Constituição 

assume o lugar de fundamento último do ordenamento jurídico32. 

Atribuído à Constituição o caráter de norma jurídica, esta passa a ser 

considerada não mais um simples compromisso ocasional de grupos políticos, substituível a 

qualquer momento em que o equilíbrio desses produza um resultado diferente, mas sim como 

estatuto básico da vida comum, o que implica a necessidade de definir limites ao poder 

relativo aos cidadãos33. 

Nesta concepção, a Constituição configura e ordena os poderes estatais por ela 

constituídos, estabelecendo os limites para o seu exercício e o âmbito de liberdades e direitos 

fundamentais, assim como os objetivos e as prestações que devem ser cumpridos em 

benefício da comunidade. Compete-lhe, portanto, transformar “o poder desnudo em legítimo 

poder jurídico”, promovendo a dissolução do “(arbitrário) governo dos homens” em um 

“(jurídico) governo de leis”34. 

Sob esta perspectiva, a Constituição não se apresenta apenas como uma norma, 

mas sim como a primeira das normas do ordenamento jurídico, lei superior, na medida em 

que: 1) define o sistema de fontes formais do Direito; 2) é expressão de uma intenção 

fundacional, configuradora de um sistema que nela se embasa35. 

                                                 
32 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Sobre la dimensión jusfilosófica del processo. Doxa. Cuadernos de 
Filosofía del Derecho, n. 21, II, 1998. Disponível em: 
<http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/23582844322570740087891/cuaderno21/volII/DOXA21V
o.II_14.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2006, p. 183. Nesse sentido, Gustavo Just da Costa e Silva observa que, “na 
idealização da supremacia constitucional parecem haver confluído o racionalismo jurídico burguês, a ele 
associada tradição jusnaturalista que institui a idéia de um direito materialmente mais importante (...) – e na 
remota visão tomista indicativo de uma hierarquia de normas –, e a herança das leis fundamentais do Reino, que 
implicitamente eram tidas como um direito positivo mais elevado” (COSTA E SILVA, Gustavo Just da. Os 
limites da reforma constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 167). 
33 ENTERRÍA, Eduardo García. La constitución como norma y el tribunal constitucional. Madrid: Civitas, 
1994, p. 187-188. 
34 ENTERRÍA, Eduardo García. op. cit., p. 55. Nesse contexto, Gustavo Just da Costa e Silva assinala que “a 
constituição como lei superior atende à necessidade de organização dos órgãos e poderes do Estado e, 
principalmente, à exigência de limitação do poder dos governantes, aos quais não se pode então considerar 
transferida a soberania” (COSTA E SILVA, Gustavo Just da. op. cit., p. 165). 
35 ENTERRÍA, Eduardo García. La constitución como norma y el tribunal constitucional. Madrid: Civitas, 
1994, p. 55-56. 



 20

Assim, na ordem jurídica interna, a Constituição coloca-se como lei suprema, 

matriz de todas as outras manifestações normativas estatais36, determinando-lhes o conteúdo e 

forma de produção.  

Considerando apenas a ordem jurídica interna (ou estadual), a Constituição 

representa o escalão de Direito positivo mais elevado37, seguida pelas normas gerais criadas 

pela legislação ou pelo costume, e depois pelo processo judicial e administrativo.  

Entretanto, conforme salienta Hans Kelsen, regulamentar o conteúdo de 

legislação futura por meio da Constituição somente consubstancia técnica significativa se as 

modificações na Lei Fundamental tiverem de ocorrer em conformidade com um processo 

especial, diferente da rotina ordinária de legislação, pois se a Constituição puder ser 

modificada do mesmo modo que um estatuto ordinário, então qualquer ato normativo editado 

em contrariedade a forma ou conteúdo nela previstos significa, na realidade, uma modificação 

no texto constitucional38. Nesta hipótese, um conflito entre uma lei ordinária e a Constituição 

tem o caráter de um conflito entre um novo e um velho estatuto, a ser resolvido segundo o 

princípio de lex posterior derogat priori39. 

Por esta razão, visando a garantir um certo grau de permanência aos princípios 

e regras nela consagrados, a Constituição prescreve procedimentos específicos a serem 

observados na edição de normas gerais, e estabelece determinados dispositivos a respeito do 

seu conteúdo. 

Mostra-se desejável, portanto, conferir à Constituição um caráter mais estável 

que o das leis ordinárias, quando então é chamada de rígida, estacionária ou inelástica, em 

contraposição a uma constituição flexível, móvel ou elástica, que pode ser alterada do mesmo 

modo que as leis ordinárias40.  

                                                 
36 BITTENCOURT, Carlos Alberto Lúcio. O controle jurisdicional da constitucionalidade das leis. 2. ed., 
Brasília: Ministério da Justiça, 1997, p. 63. 
37 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 7. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 247. 
38 Conforme observa Raul Machado Horta, “a permanência da Constituição é idéia inspiradora do 
constitucionalismo moderno. Concebeu-se o texto constitucional como documento que deveria durar 
indefinidamente no tempo e para assegurar sua duração as constituições do século XVIII organizaram um 
complexo processo de defesa e de proteção, que tornava a mudança constitucional hipótese distante e cuja 
efetividade dependeria da transposição das regras dilatórias do sistema de defesa” (HORTA, Raul Machado. 
Permanência e Mudança na Constituição. Revista de Direito Administrativo, v. 188, abr.-jun. 1992, p. 14). 
39 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 4. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 374-375. 
40 KELSEN, Hans. op. cit., p. 370. Ressalte-se, por oportuno, como o faz Raul Machado Horta, que “o 
acatamento à Constituição, para assegurar sua permanência, não se resolve exclusivamente no mundo das 
normas jurídicas, que modela e conduz à supremacia da Constituição”. Com efeito, “o acatamento à Constituição 
ultrapassa a imperatividade jurídica de seu comando supremo. Decorre, também, da adesão à Constituição, que 
se espraia na alma coletiva da Nação, gerando formas difusas de obediência constitucional. É o domínio do 
sentimento constitucional” (HORTA, Raul Machado. op. cit., p. 17). 
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Entretanto, a inserção, no texto constitucional, de dispositivos referentes ao 

procedimento de legislação e ao conteúdo de estatutos futuros, não significa que as leis só 

possam ser criadas do modo decretado e apenas com o teor prescrito pela Constituição. 

Nesses casos, as determinações constitucionais que regulam a produção 

legislativa têm a natureza alternativa, pelo que o legislador detém a possibilidade de opção 

entre duas vias: a determinada diretamente pela Constituição e a que há de ser determinada 

pelo próprio órgão legislativo.  

 

 

1.5 A INCONSTITUCIONALIDADE COMO VÍCIO 

 

Nesse contexto, define-se como inconstitucional o ato legislativo quando seu 

conteúdo (inconstitucionalidade material) ou forma de elaboração (inconstitucionalidade 

formal) não correspondem ao disposto em norma constitucional expressa ou implícita41. 

Há, porém, dois momentos distintos: a caracterização da inconstitucionalidade 

e a definição da existência e da espécie de sanção a ela atribuída. Sob esta perspectiva, a 

inconstitucionalidade consubstancia vício que atinge a lei ou ato normativo, sendo necessário, 

outrossim, estabelecer suas conseqüências jurídicas. 

Destarte, diferentes sistemas jurídicos acarretam perspectivas diversas acerca 

do problema da inconstitucionalidade dos atos normativos, não sendo possível propor uma 

solução uniforme para a questão42. 

                                                 
41A norma constitucional implícita, obtida por via da interpretação, não se confunde, porém, com o “espírito da 
Constituição”, recurso insuficiente como argumentação jurídica na alegação de inconstitucionalidade. Com 
efeito, as Constituições são sínteses de interesses e ideologias heterogêneos, em maior ou menor grau, ou como 
ressalta Carlos Alberto Lúcio Bittencourt, “é uma obra eclética, onde as transigências se sucedem, impedindo a 
cristalização de um sentido único, puro e unilateral” (BITTENCOURT, Carlos Alberto Lúcio. O controle 
jurisdicional da constitucionalidade das leis. 2. ed., Brasília: Ministério da Justiça, 1997, p. 54), sendo 
inviável caracterizar-se a inconstitucionalidade de uma lei com base em sua incongruência com o abstrato 
“espírito” da Constituição. (NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade das Leis. São Paulo: Saraiva, 
1988, p. 125). Assim, quando “a Constituição não limitou, seja expressamente ou por necessária inferência, os 
podêres gerais conferidos à legislatura, não podem êstes ser coarctados pelos tribunais, sob o pretexto de se 
haver descoberto alguma coisa no espírito da Constituição que não foi jamais mencionada nesse instrumento (...) 
(BITTENCOURT, Carlos Alberto Lúcio. O controle jurisdicional da constitucionalidade das leis. 2. ed., Brasília: 
Ministério da Justiça, 1997, p. 55). Em sentido contrário, admitindo a inconstitucionalidade indireta decorrente 
de incompatibilidade com o “espírito ou sistema da Constituição”, confira-se: BUZAID, Alfredo. Da ação direta 
de declaração de inconstitucionalidade no direito brasileiro. Revista Forense, v. 55, n. 179, set.-out. 1958, p. 21. 
42 FAVOREU, Louis. Los Tribunales Constitucionales. Barcelona: Ariel, 1993, p. 39. No mesmo sentido, 
confira-se: HECK, Luís Afonso. Jurisdição constitucional: teoria da nulidade versus teoria de nulificabilidade 
das leis. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 43. 
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Nesse sentido, Albert Venn Dicey, ao tratar do significado de um ato 

normativo inconstitucional, consigna que este pode ensejar pelo menos três interpretações, a 

depender da ordem constitucional a que se refere: 

 
“(I) A expressão, tal como aplicada a um ato do Parlamento Inglês, significa 
simplesmente que o ato em questão está, na opinião do interlocutor, em oposição ao 
espírito da Constituição inglesa; não pode significar que o ato em questão é 
contrário à lei ou nulo. 
(II) A expressão, quando aplicada a uma lei aprovada pelo Parlamento francês, 
significa que a lei se opõe aos artigos da Constituição. A expressão não significa 
necessariamente que a lei em questão é nula, e por isso não é certo que alguma Corte 
francesa irá recusar aplicação à lei em razão de sua inconstitucionalidade. Quando 
empregada por um francês, a palavra seria provável, mas não necessariamente, um 
termo de censura.  
(III) A expressão, quando aplicada a um ato do Congresso, significa simplesmente 
que o ato ultrapassa os poderes do Congresso, e assim é nulo. A palavra neste caso 
não importa necessariamente censura. Um americano poderia, sem qualquer 
incongruência, afirmar que um ato do Congresso era uma boa lei, benéfica ao país 
em sua opinião, mas que infelizmente era “inconstitucional”, e por isso nula” 43. 

 

Oswaldo Luiz Palu, por sua vez, ressalta que, considerando-se a 

inconstitucionalidade como a “premissa”, o ato inconstitucional poderá ser, dependendo do 

modelo adotado no ordenamento de cada país: 

 
(a) inexistente: quando não produzir efeito algum desde a origem, 
independentemente de declaração por qualquer órgão, e todos puderem opor a ele a 
sua execução; 
(b) nulo: o ato não produz efeitos desde a origem, mas é indispensável a declaração 
de inconstitucionalidade por órgão público previamente determinado 
constitucionalmente para tal fim. Observe-se que a nulidade é sanção e portanto 
somente após a declaração da inconstitucionalidade pelo órgão competente é que 
será imposta a sanção; 
(c) anulável: o ato somente deixa de produzir efeitos quando declarado 
inconstitucional; e 
(d) irregular: a produção de efeitos do ato declarado inconstitucional não é 
prejudicada44. 

 

Ora, conforme salienta o referido autor, os sistemas de fiscalização da 

constitucionalidade podem ser políticos ou jurisdicionais, consoante se realizem “por órgãos 

especificamente criados para tal mister, vinculados a critérios técnicos e atuando com 

independência, ou, ao reverso, atuando com ampla discricionariedade”45. Quanto ao tempo, 

                                                 
43 DICEY, Albert Venn. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. 15. ed. Nova Iorque: The 
Macmillan Company, 1897, p. 449-450 (tradução livre). 
44 PALU, Oswaldo Luiz. Controle de constitucionalidade: conceitos, sistemas e efeitos. 2. ed., São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p. 85-86. 
45 PALU, Oswaldo Luiz. Controle de constitucionalidade: conceitos, sistemas e efeitos. 2. ed., São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p. 66. 
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por outro lado, tais sistemas podem adotar mecanismos de controle preventivo ou repressivo, 

utilizando-se como divisor de águas o momento de publicação da lei. 

Tratando dos mecanismos jurisdicionais repressivos de controle, Hartmut 

Maurer afirma ser possível distinguir alguns pares conceituais, dentre os quais destaca os 

enunciados a seguir46. 

Primeiramente, em conformidade com o objeto do litígio, o controle pode ser 

principal ou incidental. Assim, fala-se em controle principal quando a própria compatibilidade 

da lei com a Constituição é o objeto da solicitação, do procedimento e da decisão. O controle 

incidental, por sua vez, realiza-se no quadro de um conflito jurídico, que tem outro objeto, 

mas cuja decisão está condicionada ao esclarecimento e decisão acerca da constitucionalidade 

de uma norma (questão prejudicial). Por esta razão, no controle principal, a lei é eliminada 

formalmente, enquanto no controle incidental, somente é declarada inaplicável para o caso 

concreto. 

Em segundo lugar, contrapõe-se a fiscalização abstrata à concreta, tendo em 

vista o motivo do controle. Desta forma, o controle concreto se realiza por ocasião de um 

conflito jurídico concreto, na medida em que o juízo sobre a constitucionalidade da lei ou ato 

normativo é relevante para a decisão. O controle abstrato, por sua vez, não possui qualquer 

conexão com um conflito jurídico concreto. 

Em terceiro lugar, em razão do órgão competente para a decisão, o controle 

pode ser concentrado (a competência para o exame, ou pelo menos para a rejeição da 

constitucionalidade da norma está reservada a um tribunal específico) ou difuso (um maior 

número dos tribunais está autorizado ao exame e à rejeição). 

Por fim, fala-se em controle especial e integrado, a depender se a jurisdição 

constitucional, e com isso o controle de constitucionalidade, é destinado a um tribunal 

constitucional especial ou a um tribunal supremo para todos os âmbitos. 

Ademais, tal como salienta o referido autor, os pares conceituais em referência 

admitem combinações que, em parte, são conceitualmente coercitivas, em parte, são 

determinadas pelo legislador47: 

                                                 
46 MAURER, Hartmut. Jurisdição Constitucional. In MAURER, Hartmut. Contributos para o direito do 
estado. Trad. Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 245-246. Ressalte-se que os 
referidos pares conceituais se tratam de tipos ideais, já que, conforme se verá adiante, verifica-se hoje uma 
hibridação entre as características inerentes a cada tipo de controle. 
47 Nesse sentido, “o controle normativo abstrato é sempre controle normativo principal; o controle normativo 
concreto é, inicialmente, um controle normativo incidental, pode, porém, continuar até um controle normativo 
principal; o controle normativo concentrado é, em regra, mas não geralmente, um controle normativo principal, 
enquanto, às avessas, o controle normativo principal coercitivamente é um controle normativo concentrado, uma 
vez que ele deve realizar-se pelo tribunal supremo ou, pelo menos, um competente para o território estatal todo” 
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No presente estudo, considerando os sistemas jurisdicionais em que se admite 

um controle repressivo da inconstitucionalidade (posterior à entrada em vigor do ato 

normativo), e seguindo a orientação de Marcelo Neves48, pode-se afirmar que o ato normativo 

inconstitucional pertence invalidamente ao ordenamento jurídico estatal, na medida em que 

foi posto por órgão de produção normativa previsto na Constituição (suporte fático suficiente 

do ato legislativo), porém em desobediência aos pressupostos formais e materiais 

constitucionalmente previstos. 

Nesse contexto, aplicam-se ao ato normativo inconstitucional as sanções da 

invalidade, que a doutrina tradicional distingue em nulidade e anulabilidade49.  

Haveria nulidade quando a gravidade da deficiência do suporte fático 

implicasse a impossibilidade de convalidação da norma e a eficácia ex tunc da decretação de 

invalidade. A anulabilidade, por sua vez, consubstanciaria situação menos grave (passível de 

convalidação), razão pela qual se atribuiria eficácia ex nunc à decretação de invalidade50. Há, 

entretanto, situações intermediárias51. 

Assim, conforme ressalta José Afonso da Silva, a “doutrina privatística da 

invalidade dos atos jurídicos não pode ser transposta para o campo da 

inconstitucionalidade”52.  

                                                                                                                                                         
MAURER, Hartmut. Jurisdição Constitucional. In MAURER, Hartmut. Contributos para o direito do estado. 
Trad. Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 246. 
48 NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade das Leis. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 80. 
49 FERREIRA, Sergio de Andréa. Invalidade de norma. Considerações sobre a invalidade das regras jurídicas 
escritas estatais no direito brasileiro segundo a teoria geral dos atos jurídicos. Revista de Direito Público, a. 
XIV, jan.-jun. 1981, p. 156. Nesse sentido, Oswaldo Luiz Palu consigna que “a inconstitucionalidade é a mácula 
da norma, uma contradição instrínseca que a faz inválida; a inconstitucionalidade, contradição interna da norma 
como parâmetro, é a premissa da conseqüência da inconstitucionalidade (= sanção), que poderá ser a 
inexistência, a nulidade, a anulabilidade, a mera irregularidade etc., dependendo do sistema adotado em cada 
país” (PALU, Oswaldo Luiz. Controle de constitucionalidade: conceitos, sistemas e efeitos. 2. ed., São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p. 71). 
50 FERREIRA, Sergio de Andréa. op. cit., p. 148. 
51 NEVES, Marcelo. op. cit., p. 45. 
52 SILVA, José Afonso da. Da Jurisdição Constitucional no Brasil e na América Latina. Revista da 
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, v. 13-15, dez. 1978-dez. 1979, p. 158. No mesmo sentido, 
confira-se: SEGURA, Angel Latorre; DIEZ-PÍCAZO, Luíz. La justicia constitucional em el cuadro de las 
funciones del Estado. Vista à la luz de las espécies contenidos y efectos de las decisiones sobre la 
constitucionalidad de las normas juridicas. Tribunal Constitucional de España. In: Relatórios da VII 
Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 2ª parte, Lisboa: Tribunal Constitucional, 1987, p. 246. 
Esses autores, referindo-se ao direito espanhol, afirmam que esse par de conceitos (nulidade-anulabilidade) é de 
escassa utilidade no âmbito constitucional. Segundo observam, a nulidade a radice ou de pleno direito não pode 
jamais ser entendida em sentido literal na seara do controle de constitucionalidade, na medida em que tal idéia 
não expressa uma experiência ou um fenômeno real, mas sim um mandamento ou uma sanção do ordenamento 
jurídico. Assim, a declaração de nulidade de uma disposição legal não pode significar nem uma ignorância dos 
efeitos anteriores que a mesma tenha ensejado, nem a determinação, sem ressalvas, de que tais efeitos devem ser 
considerados como não verificados. Por outro lado, salientam que tal observação não significa que se esteja 
frente à hipótese de anulabilidade, pois algumas das características genericamente atribuídas ao ato anulável não 
se dão, desde logo, no caso da lei inconstitucional, uma vez que o vício desta pode ser apreciado a qualquer 
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Com efeito, em determinados sistemas de controle, nos quais a 

inconstitucionalidade pode ser declarada a qualquer tempo, por qualquer juiz ou tribunal, no 

julgamento de um caso concreto, com eficácia ex tunc e inter partes, a sanção atribuída à lei 

inconstitucional se aproxima do conceito típico de nulidade. Por outro lado, em um sistema 

que atribua eficácia erga omnes e ex nunc à decisão de inconstitucionalidade, referida sanção 

se aproxima do conceito típico de anulabilidade53. 

Por outro lado, a classificação adotada varia a depender da espécie do sistema 

orgânico e processual de controle de constitucionalidade eventualmente adotado54, que pode 

inclusive mesclar elementos inerentes a cada um dos tipos de sanção específica. 

Assim, definidos a sanção e os efeitos da decisão de inconstitucionalidade em 

determinado sistema jurídico, em algumas hipóteses pode ser extremamente difícil enquadrar 

o regime daí decorrente em um dos conceitos referidos55. 

Saliente-se, ademais, que a solução do conflito entre a Constituição e o ato 

normativo inconstitucional não opera automaticamente, razão pela qual a norma, embora 

inválida, pode ser vigente e eficaz, produzindo efeitos enquanto não for eliminada do 

ordenamento jurídico56. 

                                                                                                                                                         
tempo, sem sujeição plena ao princípio processual do dispositivo, e sem que, a rigor, seja imaginável a 
convalidação do vício de inconstitucionalidade. 
53 NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade das Leis. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 80-81. No mesmo 
sentido, confira-se COSTA, Jose Manuel M. Cardoso da. (A justiça constitucional no quadro das funções do 
Estado vista a luz das especies, conteúdo e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. 
Relatório geral. In Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 1ª Parte, Lisboa, 
Tribunal Constitucional, 1987, p. 55), ao afirmar que “o modo como nos diferentes ordenamentos jurídicos se 
configura o efeito ‘cassatório’ da norma não é, porém, idêntico. Nalguns, liga-se a esse efeito o da declaração de 
‘nulidade’ da norma (R.F. da Alemanha, Turquia, Espanha, acrescendo, neste último país, o da ‘derrogação’, 
quando se esteja perante normas pré-constitucionais); noutros, liga-se, em princípio, um efeito de ‘revogação’ 
(Áustria, onde, todavia, estando em causa tratados internacionais ou normas revogadas, se pronuncia apenas uma 
‘declaração de inconstitucionalidade’); noutros, ainda, um efeito, por vezes qualificado de intermédio, de 
‘anulação’ (Itália, Bélgica); na Iugoslávia, no tocante a normas infra-legais, fala-se de ‘anulação’ ou ‘revogação’; 
em Portugal, por último, a Constituição e a lei referem-se apenas à ‘declaração de inconstitucionalidade’”. Ainda 
no sentido da impossibilidade de se firmar uma solução universal, confira-se: CAMPOS, Ricardo Ribeiro. Leis 
inconstitucionais ainda constitucionais? CEJ, Centro de Estudos Judiciários, Brasília, n. 25, abr.-jun. 2004. 
Disponível em: http://www.cjf.gov.br/revista/numero25/artigo13.pdf>. Acesso em: 05 nov. 2006, p. 91; 
SANTIAGO, Myrian Passos. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade no tempo e a coisa julgada em 
matéria tributária. Revista de Processo, v. 24, n. 94, abr.-jun. 1999, p. 119. 
54 NEVES, Marcelo. op. cit., p. 80. 
55 Como ressalta Oswaldo Luiz Palu, “malgrado a eiva de inconstitucionalidade ser única, dependendo do 
sistema adotado em cada ordenamento jurídico, os efeitos da inconstitucionalidade podem variar, se irretroativos 
ou retroativos (efeitos ex nunc ou ex tunc), válidos contra todos ou somente para as partes do processo original 
(efeitos erga omnes ou inter partes)” (PALU, Oswaldo Luiz. Controle de constitucionalidade: conceitos, 
sistemas e efeitos. 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 87). 
56 Conforme ensina Oswaldo Luiz Palu, a “vigência é a qualidade da norma que diz respeito ao tempo em que 
atua, podendo ser invocada para produzir efeitos”, enquanto a “eficácia é a qualidade da norma que se refere à 
sua adequação em vista da produção, efetiva ou potencial, de efeitos” (PALU, Oswaldo Luiz. Controle de 
constitucionalidade: conceitos, sistemas e efeitos. 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 46). 
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Assim, cabe à Constituição aparelhar sistema próprio de defesa de sua 

supremacia, definindo as eventuais sanções que serão aplicadas por meio da técnica por ela 

definida57, e quais os efeitos delas decorrentes. Trata-se, inicialmente, de opção política, a 

cargo do legislador constitucional. 

Entretanto, caso as referidas sanções e efeitos não sejam fixados no texto 

constitucional, deve o órgão responsável por sua guarda e interpretação definir o regime a ser 

adotado, tal como vem sendo feito nos mais diversos sistemas jurídicos, conforme se 

evidenciará nos próximos capítulos deste trabalho.  

 

 

1.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nesse contexto, assumindo-se ser a inconstitucionalidade um vício ao qual 

podem ser atribuídas diferentes sanções, a depender do ordenamento jurídico observado, mais 

proveitoso para o estudo sobre a eficácia da decisão de inconstitucionalidade não é a análise 

das categorias lógicas relacionadas ao conceito de invalidade (nulidade ou anulabilidade), mas 

sim o tratamento conferido ao tema pelos diversos sistemas jurídicos58. 

Considerando os objetivos do presente trabalho, direcionado à investigação da 

eficácia temporal da decisão proferida na fiscalização jurisdicional de constitucionalidade das 

leis e atos normativos no Brasil (e mais especificamente à modulação desses efeitos), afigura-

se oportuno o exame dos sistemas americano e austríaco, em razão de sua influência na 

formação do modelo de controle brasileiro59. 

                                                 
57 SILVA, José Afonso da. Da Jurisdição Constitucional no Brasil e na América Latina. Revista da 
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, v. 13-15, dez. 1978-dez. 1979, p. 112. 
58 Nesse sentido, confira-se José Manuel M. Cardoso da Costa, quando este afirma que “decerto mais 
significativo e importante do que a precisa qualificação conceitual da eficácia das decisões de 
inconstitucionalidade é o fato de, em geral, não se ligarem a essa qualificação todas as suas conseqüências 
teoricamente possíveis – isso, no tocante à sorte das situações criadas e dos atos praticados ao abrigo da norma 
declarada inconstitucional. Na verdade, reconhece-se em geral que ocorrem exigências impreteríveis de justiça 
ou segurança jurídica as quais reclamam ou um alargamento da pura eficácia revogatória das decisões ou, 
sobretudo, a restrição dos seus potenciais efeitos ‘retroativos’” (COSTA, José Manuel M. Cardoso da. A justiça 
constitucional no quadro das funções do Estado vista à luz das espécies, conteúdo e efeitos das decisões sobre a 
constitucionalidade de normas jurídicas. Relatório geral. In: Relatórios da VII Conferência dos Tribunais 
Constitucionais Europeus, 1ª Parte, Lisboa, Tribunal Constitucional, 1987, p. 70). 
59 Não se tratará, por exemplo, no presente estudo, do sistema francês, tendo em vista que, cuidando-se de 
modelo de controle preventivo, realizado antes da entrada em vigor do ato normativo impugnado, a decisão de 
inconstitucionalidade não suscita discussões acerca de sua eficácia temporal. Nesse sentido, afirma Maria Isabel 
que “o controle exclusivamente preventivo, cujo mais típico exemplo é o francês, afasta essas indagações” 
(GALLOTTI, Maria Isabel. A declaração de inconstitucionalidade das leis e seus efeitos. Revista de Direito 
Administrativo, n. 170, out.-dez. 1987, p. 18). 
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Sendo assim, o próximo Capítulo será dedicado ao estudo do surgimento, 

evolução e principais características e tendências relativas aos sistemas mencionados.  
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CAPÍTULO 2 - CONTROLE JURISDICIONAL DE CONSTITUCIONALIDADE DAS 

LEIS E ATOS NORMATIVOS: A APROXIMAÇÃO DOS MODELOS AMERICANO 

E KELSENIANO-AUSTRÍACO 

 

 

2.1 O MODELO AMERICANO DA JUDICIAL REVIEW 

 

 

2.1.1 Referências históricas 

 

Apesar de existirem precedentes mais antigos de reconhecimento de 

supremacia a alguma lei do ordenamento jurídico e do exercício de um controle jurisdicional 

sobre a sua violação60-61, pode-se afirmar que, antes de ter sido posto em prática o sistema 

norte-americano de judicial review62, nada de semelhante havia sido implementado em outros 

Estados. 

                                                 
60 Conforme salienta Mauro Cappelletti, no Direito ateniense havia a distinção entre o nómos (lei em sentido 
estrito) e o pséfisma (corresponde modernamente ao decreto), exigindo-se deste último, qualquer que fosse o seu 
conteúdo, conformidade material e formal com a lei. A modificação dos nómoi só poderia ser efetivada por meio 
de um procedimento especial, sendo considerada providência de extraordinária gravidade, assemelhando-se, 
assim, às modernas leis constitucionais. A conseqüência da ilegalidade, por sua vez, era dúplice: 
responsabilidade penal para aquele que havia proposto o decreto e a invalidade do pséfisma contrário à lei. 
Ressalte-se, por fim, que os juízes atenienses não estavam obrigados a julgar segundo os psefísmata se esses 
fossem contrários aos nómoi (CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no 
direito comparado. 2. ed., Porto Alegre: Sergio Fabris, 1992, p. 49-51).  
61 Alfredo Buzaid, por seu turno, observa que alguns divisaram os antecedentes dessa doutrina em sentenças das 
justiças coloniais, que declaravam inválidos os estatutos locais, quando excediam os poderes conferidos pelas 
cartas, do mesmo modo procedendo alguns tribunais sob o regime da confederação, ao decretar a nulidade dos 
atos legislativos opostos à Constituição estadual. Ressalta, ainda, que os juristas portugueses dos primórdios do 
século XVII também tiveram uma clara compreensão desse problema, prescrevendo nas Ordenações Filipinas 
(Livro 1, Título 58, art. 17) a competência dos Corregedores das Comarcas para “informar-se-ha ex officio, se ha 
nas Cameras algumas posturas prejudiciaes ao povo e ao bem commum, postoque sejam feitas com a 
solemnidade devida, e nos escreverá sobre ellas com seu parecer. E achando que algumas não foram feitas, 
guardada a forma de nossas Ordinações, as declarará por nullas e mandará que se não guardem” (PORTUGAL. 
Ordenações Filipinas. Disponível em: <http://www.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l1p105.htm>. Acesso em: 18 set. 
2007). Tal dispositivo legal sugeriria duas idéias marcantes: a) existência de uma hierarquia de leis, de modo que 
a inferior cede à autoridade da superior; b) a competência atribuída a um órgão judiciário para decretar a 
nulidade da lei incompatível com as Ordenações (BUZAID, Alfredo. Da ação direta de declaração de 
inconstitucionalidade no direito brasileiro. Revista Forense, v. 55, n. 179, set.-out. 1958, p. 15-16). Da mesma 
forma, Adhemar Ferreira Maciel afirma existir notícia de que, no Reino de Aragão (Espanha), no século XIII, já 
haveria um arremedo de jurisdição constitucional, exercida por uma corte denominada Consistorio, presidida por 
um justicia mayor, encarregada de controlar as leis do reino (MACIEL, Adhemar Ferreira. O acaso, John 
Marshall e o controle de constitucionalidade. Revista da AJURIS – Associação dos Juízes do Rio Grande do 
Sul, a. 34, n. 105, mar. 2007, p. 41). 
62 Conforme observa José Jardim-Rocha Júnior, o uso da expressão judicial review para designar a competência 
dos juízes para examinar a constitucionalidade de normas e atos dos poderes estatais data apenas do início do 
XX (JARDIM-ROCHA JÚNIOR, José. Problemas com o governo dos juízes: sobre a legitimidade democrática 

http://www.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l1p105.htm
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Com efeito, a atribuição às cortes jurisdicionais da guarda da Constituição 

encontra sua primeira manifestação histórica nos Estados Unidos da América63, e tem como 

base o contexto em que surgiu essa nação. 

Em sua luta pela independência, declarada em 1776 e reconhecida pela 

Inglaterra em 1783, as colônias inglesas na América do Norte foram dirigidas por um 

Congresso Continental, que assumiu o poder soberano de guiar os assuntos beligerantes, 

exercitando certos poderes de índole geral, como os de declarar a guerra, negociar a paz, 

contrair alianças e fazer dívidas por conta da União64. 

Tratava-se de um governo revolucionário, sem atribuições formalmente 

concedidas, sendo considerado pelo povo e pelos governos estaduais então formados como 

uma assembléia consultiva. Nesse contexto, cabia à contingência das necessidades externas 

determinar o grau de obediência que mereciam seus preceitos, que deixaram de ser atendidos 

em importantes casos, razão pela qual a Confederação esteve a ponto de ser desagregada, à 

míngua de um elo legal de união entre seus membros65. 

Buscou-se corrigir essa situação com os Artigos de Confederação e União 

Perpétua, confeccionados pelo Congresso, submetidos aos Estados em 1777, e posteriormente 

ratificados por seus delegados. Em 1787, o Congresso recomendou a convocação de uma 

Convenção de delegados dos vários Estados para, em maio seguinte, na Filadélfia, rever e 

propor emendas aos Artigos de Confederação. Tal Convenção, entretanto, quando reunida, 

concluiu que simples reformas seriam insuficientes para atender às intenções do governo, 

propondo, por esta razão, uma nova Constituição, que seria estabelecida após sua ratificação 

pelas Convenções de 9 (nove) Estados66.  

                                                                                                                                                         
do judicial review. Revista de Informação Legislativa, Brasília, a. 38, n. 151, jul.-set. 2001. Disponível em 
<http://www.senado.gov.br/web/cegraf/ril/Pdf/pdf_151/r151-17.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2006, p. 257). 
63 BITTENCOURT, Carlos Alberto Lúcio. O controle jurisdicional da constitucionalidade das leis. 2. ed. 
Brasília: Ministério da Justiça, 1997, p. 12-13. 
64 COOLEY, Thomas. Princípios gerais de Direito Constitucional dos Estados Unidos da América do Norte. 
Campinas: Russell, 2002, p. 21-22. 
65 COOLEY, Thomas. op. cit., p. 22-23. 
66 COOLEY, Thomas. op. cit., p. 22-26. Ressalta o referido autor que tal deliberação, porém, estava em 
desarmonia com o requisito estipulado nos Artigos de Confederação, que exigia o consentimento de todos os 
Estados para tal fim. Tratava-se, portanto, de um processo revolucionário, justificado pelas circunstâncias que 
tinham levado a União à beira da dissolução. Observe-se, neste ponto, como o faz Robert Kenneth Carr, que 
muitos dos autores da Constituição (Founding Fathers) eram comerciantes abastados e proprietários de terras 
que haviam apoiado a revolução contra a Grã-Bretanha, convencidos de que o sistema econômico imposto pela 
metrópole às colônias não lhes favorecia. Entretanto, no decorrer da década de 1780, tal classe começou a 
duvidar de sua escolha, tendo em vista a tendência crescente de que homens de idéias mais radicais e 
possivelmente mais perigosas ganhassem terreno. Além disso, o rompimento com o sistema comercial inglês 
prejudicou tanto quanto beneficiou os interesses econômicos das colônias. Tais razões os levaram a se empenhar 
pelo estabelecimento, no solo americano, sob seus próprios auspícios, de um sistema centralizado de controle 
similar ao exercido formalmente pela Grã-Bretanha. Não surpreende, portanto, que os líderes do país 
vagarosamente desenvolvessem um plano de ação, que culminou com a Convenção constitucional ocorrida na 
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O povo dos Estados, que até então constituía uma Confederação, tornou-se 

uma nação vivendo sob um governo, e os cidadãos de cada Estado se tornaram simplesmente 

cidadãos dos Estados Unidos67, submetidos a uma Constituição, proclamada “the supreme 

Law of the Land”68, que estaria acima da lei ordinária, e à qual estariam sujeitas as políticas 

públicas anunciadas pelos corpos legislativos e executadas pelos corpos administrativos69. 

Tal superioridade implicava a possibilidade de recusa de aplicação dos atos 

normativos e jurídicos contrários ao texto constitucional, remanescendo, entretanto, a questão 

acerca da legitimação para dizer a última palavra sobre a existência de ofensa à Constituição, 

tendo em vista a competência dos três poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) para 

interpretá-la e aplicá-la. Diante da concorrente responsabilidade dos poderes estatais por sua 

guarda e defesa70, remanescia em aberto o questionamento sobre qual interpretação do texto 

constitucional deveria prevalecer em caso de conflito. 

A Constituição da Filadélfia, entretanto, não estabeleceu diretriz expressa 

quanto ao órgão ou poder competente para dirimir confronto entre a lei ou ato normativo e o 

texto constitucional, não sendo possível extrair a prática da judicial review da simples 

afirmação da supremacia da Constituição71. 

                                                                                                                                                         
Filadélfia em 1787. Conforme noticia Robert Kenneth Carr, “cerca de cinqüenta e cinco homens compareceram 
a esse encontro. Apenas vinte e nove estavam presentes quando foi iniciado e somente quarenta e dois estavam 
ainda presentes ao final, e desses, trinta e nove assinaram o documento final. Que a maioria desses homens era 
de abastados detentores de variados interesses comerciais e patrimoniais é uma estimativa geralmente aceita. Os 
radicais que desempenharam importantes papéis nos diversos estágios da revolução, e aos quais os 
conservadores haviam se unido nesse período, estavam ausentes. (...) Na verdade, apenas oito dos cinqüenta e 
seis homens que assinaram a Declaração de Independência estavam presentes. (...) Em outras palavras, o tipo de 
homem que estava satisfeito com o sistema descentralizado existente e que certamente teria apresentado 
oposição ao fortalecimento dos poderes do governo central teve pouca representação na Filadélfia” (CARR, 
Robert Kenneth. Supreme Court and judicial review. Westport: Greenwood, 1970, p. 38-40). 
67 COOLEY, Thomas. op. cit., p. 36. 
68 “Article. VI. (…) This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance 
thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States, shall be the 
supreme Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or 
Laws of any State to the Contrary notwithstanding” (UNITED STATES OF AMERICA. Constitution of the 
United States. Disponível em: 
<http://www.legislationline.org/upload/legislations/61/d2/ceeed890b3e729faadc2563d289d.htm>. Acesso em: 
11 mar. 2008). 
69 CARR, Robert Kenneth. Supreme Court and judicial review. Westport: Greenwood, 1970, p. 22. 
70 Conforme observa Robert Kenneth Carr, o Presidente dos Estados Unidos também age sob a Constituição, 
tendo prestado juramento para defendê-la. Da mesma forma, “o Congresso poderia empregar esse mesmo tipo de 
lógica para ignorar ou invalidar atos do Presidente ou das cortes. Obviamente, não poderíamos suportar os três 
Poderes de Estado empregando tal argumentação uns contra os outros, caso contrário as questões de governo 
logo estariam em estado de caos” (CARR, Robert Kenneth. op. cit., p. 64-65). 
71 Consoante salienta Laurence H. Tribe, a premissa da superioridade de uma Constituição escrita não seria 
prejudicada, portanto, se o próprio Congresso julgasse a constitucionalidade de seus atos. Nesse caso, as cortes 
ou a Administração não ignorariam a Constituição; elas apenas tratariam a interpretação legislativa como 
definitiva, e deixariam para o Congresso a tarefa de resolver aparentes conflitos entre a lei e a Constituição, tal 
como ocorre na Inglaterra (TRIBE, Laurence H. American Constitutional Law. V. I, 3. ed., Nova York: The 
Foundation Press, 2000, p. 207-210). No mesmo sentido, cf. CARR, Robert Kenneth. op. cit., p. 37; 

http://www.legislationline.org/upload/legislations/61/d2/ceeed890b3e729faadc2563d289d.htm
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Da ausência de previsão constitucional não se deduz, entretanto, que os autores 

da Constituição (Founding Fathers) teriam ignorado a matéria, existindo uma inclinação da 

maioria dos historiadores em afirmar que um grande número de delegados pretendia o 

exercício de tal poder pelas cortes72. 

Assim, sem questionar as razões que teriam conduzido à ausência de previsão 

expressa no texto constitucional73, o certo é que a doutrina da supremacia judicial na 

interpretação da Constituição não era estranha aos convencionais.  

Com efeito, no século XVII, a tradição jurídica inglesa, já de quatro séculos, 

defendida na primeira metade do século XVII pelo Chief of Justice Edward Coke, no caso Dr. 

Bonham (1610)74, consagrava que a lei não era criada, mas tão somente afirmada ou 

declarada pela vontade do soberano, cabendo ao legislador completar a common law, lei 

fundamental e prevalente em relação à statutory law. Ao juiz, por seu turno, competia atuar 

                                                                                                                                                         
BITTENCOURT, Carlos Alberto Lúcio. O controle jurisdicional da constitucionalidade das leis. 2. ed. 
Brasília: Ministério da Justiça, 1997, p. 21; MACIEL, Adhemar Ferreira. O acaso, John Marshall e o controle de 
constitucionalidade. Revista da AJURIS - Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a. 34, n. 105, mar. 
2007, p. 41. Em sentido contrário, cf. WECHSLER, Herbert. En pos de los principios neutrales en el Derecho 
Constitucional. Revista de Derecho Constitucional Europeo, n. 4, jul.-dez. 2005, p. 551-586, que fundamenta 
o poder das cortes federais de realizarem a judicial review na Cláusula de Supremacia. 
72 CARR, Robert Kenneth. Supreme Court and judicial review. Westport: Greenwood, 1970, p. 45. Segundo 
esse autor, tais historiadores divergem, entretanto, quanto ao motivo determinante de tal inclinação. Para alguns, 
os convencionais sofreram a influência de certos princípios fundamentais, passando a acreditar, após as 
experiências dos períodos colonial e revolucionário, na doutrina de uma lei superior ou natural acima da lei 
ordinária. A concordância com o exercício da guarda da Constituição pelos juízes decorreria, assim, da 
desconfiança e do temor de violação constante dos direitos fundamentais pelo abuso do poder legislativo. Para 
outros, entretanto, os convencionais não eram teóricos, mas sim homens práticos, que conceberam a Constituição 
como um baluarte contra toda forma de populismo, cabendo ao judiciário independente a proteção dos direitos 
pessoais e patrimoniais contra as legislaturas nacional e estaduais (CARR, Robert Kenneth. op. cit., p. 47-48). 
73 Apontam-se algumas razões para o silêncio dos Founding Fathers, sendo duas objeto de análise por Robert 
Kenneth Carr: 1) a Convenção considerou que a judicial review era uma função natural das cortes, sendo 
desnecessária a sua previsão expressa; 2) os “fundadores”, apesar de favoráveis a judicial review, temiam que 
essa idéia fosse tão inaceitável que tornasse impossível a ratificação da Constituição, razão pela qual decidiram 
deixar implícita a previsão. Para o autor em refência, ambos os fundamentos são inaceitáveis. O primeiro, porque 
reside na incorreta premissa de que a judicial review seria uma prática comum em 1787, o que certamente não 
era o caso. O segundo, diante do debate que se estabeleceu acerca da matéria antes da ratificação do texto 
constitucional, o que torna pouco convincente a explicação de que haveria uma certa aura de segredo sobre a 
questão (CARR, Robert Kenneth. op. cit., p. 50-52). 
74 O rei Henrique VIII outorgou à Faculdade Real de Medicina de Londres o poder de regulamentar e licenciar a 
prática de medicina na capital da Inglaterra. Tal permissão foi confirmada pelo Parlamento, autorizando-se a 
faculdade a julgar os casos de prática médica sem licença, aplicar multas (cuja arrecadação seria partilhada entre 
o rei e a faculdade) e penas de prisão. Thomas Bonham, médico formado pela Universidade de Cambridge, 
iniciou a prática médica em 1606, prosseguindo no exercício da medicina após a recusa de licença pelo órgão 
competente, razão pela qual foi multado e preso pelo presidente e censores da Faculdade. Diante disso, Thomas 
Bonham ingressou com ação contra as autoridades referidas. A demanda foi acolhida, entendendo o órgão 
julgador que a lei que autorizava a prisão e a aplicação da pena de multa seria contrária aos preceitos do common 
law, na medida em que seria inadmissível a atribuição a um órgão da competência de julgar em causa própria, 
figurando ao mesmo tempo como magistrado e interessado, já que beneficiado pela arrecadação das multas. Em 
pronunciamento célebre, o Chief of Justice Edward Coke ressaltou o controle do common law sobre os atos do 
Parlamento que lhe sejam contrários, e a possibilidade de que esses sejam considerados nulos (SHEPPARD, 
Steve (ed.). The Selected Writings and Speeches of Sir Edward Coke. V. 1. Indianapolis: Liberty Found, 2003. 
Disponível em: <http://oll.libertyfund.org/title/911/106343>. Acesso em: 12 mar. 2008). 
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como árbitro entre o rei e a nação, garantindo a supremacia da common law contra os arbítrios 

do Soberano, de um lado, e do Parlamento, de outro75. 

A doutrina de Sir Edward Coke foi completamente abandonada na Inglaterra 

com a Revolução Gloriosa de 1688, que conduziu à absoluta supremacia do Parlamento no 

Governo Inglês. Entretanto, o caso Dr. Bonham (1610) ficou conhecido nas então colônias 

norte-americanas76, que inclusive utilizaram a tese nele consagrada para resistir ao Stamp Act 

inglês, aduzindo que este ato seria contrário ao “direito superior”77. 

Nesse contexto, Alexander Hamilton, no Ensaio LXXXVIII de O 

Federalista78, já defendera a idéia da competência do Poder Judiciário para assegurar a 

supremacia da Constituição. Para o referido autor, diante da evidência da invalidade de todo 

ato de autoridade delegada contrário aos termos do mandato sob o qual é exercido, nenhum 

ato legislativo contrário à Constituição poderia ser válido79. 

E negando aos legisladores a condição de juízes constitucionais de seus 

próprios poderes, Alexander Hamilton afirma ser “muito mais racional” supor que as cortes 

foram designadas para ser um corpo intermediário entre o povo e a legislatura, competindo-

                                                 
75 CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. 2. ed. 
Porto Alegre: Sergio Fabris, 1992, p. 58 e ss. 
76 CARR, Robert Kenneth. Supreme Court and judicial review. Westport: Greenwood, 1970, p. 42-43. No 
mesmo sentido, confira-se: VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência Política. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 41-42. 
77 Conforme ressalta Thomas Cooley, “a clara aspiração de um direito que se reputava inerente às Colônias, o de 
fazerem suas próprias leis, não surgiu sem que no Parlamento tivesse precedido a ameaça de opressão. A 
primeira real resistência, que assumiu importância geral, foi quando por intermédio do Parlamento imperial se 
projetou um imposto interno (Stamp Act). Os impostos propostos não constituíam uma tributação pesada, e é 
possível que tivessem passado despercebidamente se houvesse certeza de que não eram o prenúncio de outras 
usurpações de diversas espécies. O governo absteve-se de constranger ao extremo o exercício dos seus direitos, 
mas receoso de que o seu proceder pudesse ser tomado como um assentimento às exigências das colônias, 
sustentou, quando da rejeição do imposto do selo, a ausência de direito de legislar para as Colônias acerca de 
todo e qualquer assunto. Tal reivindicação pouco tempo depois recebeu sua consagração prática no ensaio de 
imposto sobre o chá importado para consumo das Colônias, que encontrou tenaz resistência (inutilização dos 
carregamentos, incêndio de navios, recusa do desembarque, proibição da venda), de tal forma que a lei que 
instituía o imposto foi completamente sofismada. Tal resistência fundava-se na seguinte pretensão: que os 
colonos, como súditos ingleses que eram, de acordo com a Constituição britânica, tinham certos direitos que o 
governo se atrevia a aviltar pelo exercício de um poder tirânico. A prova evidente desses direitos achava-se, em 
parte, em certos documentos, que tanto na Inglaterra como na América tinham sido considerados e reverenciados 
como cartas patentes, pactos de liberdade, sendo o principal deles a Magna Carta de 1215” (COOLEY, Thomas. 
Princípios gerais de Direito Constitucional dos Estados Unidos da América do Norte. Campinas: Russell, 
2002, p. 18-19). 
78 Após a aprovação da Constituição dos Estados Unidos, em 1787, na Convenção de Filadélfia, havia 
necessidade de o texto ser ratificado, e Alexander Hamilton, John Jay e James Madison produziram vários 
ensaios sobre o documento, analisando-o sob diversos aspectos, e defendendo a aprovação da Constituição e, 
conseqüentemente, da União. Esse material posteriormente foi reunido em um livro: The Federalist Papers. 
79 Destarte, “negar isso seria afirmar que o mandatário é superior ao mandante; que o criado está acima do seu 
mestre; que os representantes do povo são superiores ao próprio povo; que homens agindo em virtude de poderes 
podem fazer não apenas o que seus poderes não autorizam, mas o que eles proíbem” (HAMILTON, Alexander, 
MADISON, James; JAY, John. The Federalist Papers. London: Penguin Books, 1987, p. 438-439) (tradução 
livre). 



 33

lhes firmar o sentido do texto constitucional, assim como o significado de qualquer ato 

emanado do corpo legislativo. 

Assinala, por fim, que tal conclusão não supõe uma superioridade do Poder 

Judiciário em detrimento do Poder Legislativo, mas apenas que o povo é superior a ambos, 

devendo os juízes ser governados pela vontade do povo consagrada na Constituição. 

Ressalte-se, por outro lado, que a prática de uma revisão jurisdicional das leis 

não era estranha aos Estados integrantes da Federação. Com efeito, o poder de legislar foi 

intensamente exercido pelo povo das antigas colônias, estando sujeito, porém, ao crivo do 

governador real (que podia derrogar a legislação proposta por qualquer colônia, recusando-lhe 

a sanção respectiva), e sobretudo à possibilidade de anulação na Inglaterra por um tribunal ou 

Conselho Executivo, ou ainda pelo próprio Parlamento inglês80. 

Nesse contexto, cada Estado tinha um governo local e um Direito comum, 

além de corporações legislativas que há muito desempenhavam suas funções (ainda que 

diante da resistência da metrópole). Com a independência, grande parte dos Estados passou a 

adotar Constituições regulares, distribuindo, definindo e delimitando poderes dos diversos 

departamentos governamentais81. 

E de forma semelhante ao que ocorria no passado colonial, em que eram 

consideradas nulas e não aplicáveis perante as Cortes as leis contrárias às diretrizes coloniais 

e às leis do reino, as mesmas conseqüências foram imputadas às leis contrárias às novas 

Cartas Constitucionais dos Estados independentes82. 

Assim, entre a Independência (1776) e a promulgação da Constituição (1787), 

registram-se alguns julgamentos em que as cortes estaduais declararam nulas leis contrárias às 

Constituições dos Estados83. Existiram, ademais, após a Constituição, casos em que a 

                                                 
80 COOLEY, Thomas. Princípios gerais de Direito Constitucional dos Estados Unidos da América do Norte. 
Campinas: Russell, 2002, p. 17. No mesmo sentido, cf. CARR, Robert Kenneth. Supreme Court and judicial 
review. Westport: Greenwood, 1970, p. 43. 
81 COOLEY, Thomas. op. cit., p. 22. 
82 CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. 2. ed. 
Porto Alegre: Sergio Fabris, 1992, p. 58 e ss. 
83 No período que se estende entre o início da Guerra revolucionária americana e a Convenção da Filadélfia, os 
governos estaduais foram assentados e estavam trabalhando em treze estados. Quando os Founding Fathers se 
encontraram em 1787, eles estavam presumivelmente cientes de um pequeno número de casos em que as cortes 
desses novos governos estaduais haviam aparentemente invalidado atos do legislativo em virtude da violação a 
regras da constituição estadual. Existiu uma grande controvérsia sobre a validade desses casos como precedentes 
bona fide para a judicial review, mas parece certo que eles tiveram alguma influência sobre a Convenção da 
Filadélfia (CARR, Robert Kenneth. Supreme Court and judicial review. Westport: Greenwood, 1970, p. 43). No 
mesmo sentido, Adhemar Ferreira Maciel consigna que “entre a Independência (1776) e a promulgação da 
Constituição (1787), vale dizer, antes de Marbury (1803), registra-se uma vintena de julgados judiciais 
declarando nulas leis contrárias às constituições dos Estados da então Confederação dos Estados Unidos da 
América. Foi o que se deu em Ware v. Hylton (Virgínia), no qual John Marshall, como advogado, defendera tese 
contrária ao controle de leis pelo judiciário. “Ironia do Destino”, como frisou Albert J. Beveridge (1862-1927) 
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Suprema Corte analisou a constitucionalidade de leis federais e estaduais, mantendo, 

entretanto, a legislação objeto da controvérsia84, e hipóteses de invalidação de leis estaduais 

face ao texto constitucional85. 

 

 

2.1.2 O julgamento de Marbury v. Madison (1803) 

 

Nesse contexto de “indeterminação constitucional”, Marbury v. Madison 

(1803)86 se destaca como o primeiro caso no qual a Suprema Corte assinalou que uma corte 

federal tem o poder de recusar efeito a uma legislação do Congresso em razão de sua 

incompatibilidade com a Constituição87. 

O caso surgiu em um contexto de fortes traços políticos. Na eleição nacional 

de 1800, o Partido Federalista, herdeiro das tradições dos Founding Fathers e titular do 

governo nacional durante a primeira década de existência da União, perdeu o controle da 

Presidência e do Congresso. Com o intuito de preservar ao menos uma esfera de Governo 

para a causa federalista, e utilizando-se de um Congresso composto por parlamentares prestes 

a deixar seus cargos, aprovou inúmeras leis de criação de novas posições judiciais, que 

deveriam ser preenchidas pelo Presidente John Adams antes da expiração do seu mandato, em 

04 de março de 180188. 

Entre os nomeados de última hora, estava William Marbury, designado para o 

cargo relativamente sem importância de juiz de paz do Distrito de Colúmbia. O Senado 

confirmou sua nomeação, porém John Marshall, então Secretário de Estado, não logrou 

                                                                                                                                                         
em Life of John Marshall” (MACIEL, Adhemar Ferreira. O acaso, John Marshall e o controle de 
constitucionalidade. Revista da AJURIS - Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a. 34, n. 105, mar. 
2007, p. 42). 
84 Nesse sentido, os casos Hylton v. United States (3 Dallas 171 – 1796), e Calder v. Bull (3 Dallas 386 – 1798), 
mencionados por CARR, Robert Kenneth. Supreme Court and judicial review. Westport: Greenwood, 1970, p. 
57. 
85 O primeiro caso em que a Suprema Corte reconheceu a nulidade de uma lei estadual face à Constituição foi 
Fletcher v. Peck (6 Cranch 87 – 1810), conforme anota CARR, Robert Kenneth. op. cit., p. 57. 
86 5 U.S. 137 (1803). Disponível em: <http://supreme.justia.com/us/5/137/case.html>. Acesso em: 12 fev. 2007. 
87 TRIBE, Laurence H. American Constitutional Law. V. I, 3. ed., Nova York: The Foundation Press, 2000, p. 
207-208. 
88 Esse episódio ficou conhecido como "midnight judges" (CARR, Robert Kenneth. Supreme Court and judicial 
review. Westport: Greenwood, 1970, p. 58). Durante a Assembléia Constituinte de 1787, os “nacionalistas” se 
dividiram em dois grupos com interesses nitidamente opostos: 1) Federalist Party: desejava um executivo forte, 
centralizado, destacando-se entre seus integrantes Washington, Hamilton e Adams; 2) Anti-Federalist Party: 
preocupado com a força do executivo federal proposto, que amesquinharia a autonomia dos Estados-membros da 
Federação e colocaria em risco as liberdades fundamentais dos cidadãos. Com a presidência de Thomas 
Jefferson, a facção partidária passou a ser chamada de Democratic Republican Party (MACIEL, Adhemar 
Ferreira. O acaso, John Marshall e o controle de constitucionalidade. Revista da AJURIS - Associação dos 
Juízes do Rio Grande do Sul, a. 34, n. 105, mar. 2007, p. 42-43). 

http://supreme.justia.com/us/5/137/case.html
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entregar sua comissão antes de o Presidente Adams deixar o cargo. Ao assumir a presidência, 

em 04 de março de 1801, o republicano Thomas Jefferson determinou ao seu Secretário de 

Estado, James Madison, que não entregasse a comissão à William Marbury, documento sem o 

qual este não poderia assumir o cargo89. 

Em dezembro de 1801, William Marbury e outros prejudicados, objetivando a 

entrega de seus títulos de nomeação, ingressaram com um writ of mandamus perante a 

Suprema Corte, presidida por John Marshall (nomeado ainda no governo anterior), que 

pronunciou a decisão hoje considerada um marco histórico do controle jurisdicional de 

constitucionalidade das leis90. 

Na apreciação da matéria, três questões foram analisadas e decididas: (1) tem o 

requerente direito à comissão demandada?; (2) se ele tem o direito, e esse direito foi violado, 

as leis desse país lhe asseguram uma medida?; (3) se lhe é assegurada uma medida, consistiria 

essa em um mandamus a ser concedido pela Suprema Corte? 

Quanto à primeira questão, a Corte decidiu que, nomeado o cidadão para o 

cargo, e aposto pelo Secretário de Estado o selo em sua comissão, é desnecessária qualquer 

outra solenidade para a validade do ato, inclusive sua entrega a quem de direito. Destarte, a 

discricionariedade do Executivo pode ser exercida até a efetivação da nomeação para o cargo 

inamovível (como era o de juiz de paz), momento após o qual o direito ao cargo passa a ser da 

pessoa nomeada, que tem o poder absoluto e incondicionado de aceitá-lo ou rejeitá-lo. 

No que se refere à segunda questão, afirmou-se ser da essência da liberdade 

civil o direito de cada indivíduo de reclamar a proteção das leis sempre que sofresse uma 

ofensa, máxima vigente em um governo de leis, e não de homens, como o dos Estados 

Unidos.  

Assim, nas hipóteses em que os chefes dos departamentos de Estado atuassem 

como agentes políticos ou de confiança do Executivo, simplesmente para executar a vontade 

do Presidente, ou mais propriamente para agir nos casos em que o Executivo possui 

                                                 
89 CARR, Robert Kenneth. Supreme Court and judicial review. Westport: Greenwood, 1970, p. 59. 
90 MACIEL, Adhemar Ferreira. O acaso, John Marshall e o controle de constitucionalidade. Revista da AJURIS 
- Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a. 34, n. 105, mar. 2007, p. 42-43. Sugeriu-se, inclusive, que 
sua relação pessoal com o caso deveria, de acordo com a ética judicial, ter impedido Marshall de participar dessa 
decisão (CARR, Robert Kenneth. op. cit., p. 59). No mesmo sentido: STRAUSS, David A. On having Mr. 
Madison as a client. In: TUSHNET, Mark (ed.). Arguing Marbury v. Madison. Stanford: Stanford University, 
2005, p. 40. Susan Low Bloch, entretanto, ressalta que, sob os padrões éticos da época, apenas conflitos 
financeiros acarretavam a suspeição do magistrado (BLOCH, Susan Low. Marbury redux. A comment on 
Suzanna Sherry. In TUSHNET, Mark (ed.). Arguing Marbury v. Madison. Stanford: Stanford University, 2005, 
p. 62). 
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discricionariedade legal ou constitucional, nada poderia ser mais claro que o fato de que tais 

atos são apenas politicamente examináveis.  

Mas nos casos em que um dever específico fosse assinalado pela lei, e direitos 

individuais dependessem do exercício de tal dever, parecia ser igualmente claro o direito do 

indivíduo que se considerasse lesado de lançar mão das leis do país para pleitear uma medida 

judicial. A decisão excluiu da apreciação das cortes, então, apenas as questões políticas, 

dentre as quais não se enquadrava o pleito formulado no caso em apreço. 

Por outro lado, a medida judicial cabível seria o mandamus, já que inexistiria 

qualquer outro remédio específico para compelir a autoridade governamental a praticar o ato 

que, dentro de sua competência e dever, afigurava-se conforme o direito e a justiça, no 

entender da Corte. 

Restava, portanto, a última questão, na verdade prejudicial de toda a 

argumentação anterior, concernente à competência da Suprema Corte.  

O Judiciary Act de 1789, na Seção 13, enunciava, dentre as competências 

originárias da Suprema Corte, a apreciação dos writs of mandamus, em casos autorizados 

pelos princípios e costumes legais, em face de quaisquer cortes designadas, ou ocupantes de 

cargos públicos, sob a autoridade dos Estados Unidos91. 

Desta forma, aplicando-se o referido dispositivo, a Suprema Corte teria 

competência para apreciar o writ of mandamus de William Marbury, impetrado face ao 

Secretário de Estado. 

Entretanto, e aí residiu a inovação, a decisão afastou a incidência da lei federal, 

por entender que esta contrariava o Artigo III, Seção 2, da Constituição americana, segundo o 

qual a jurisdição originária da Suprema Corte se restringia aos casos relativos a embaixadores, 

outros ministros e cônsules, e àqueles que envolvessem um Estado da Federação92; nas 

demais hipóteses, sua atuação seria como Corte de Apelação. 

Conforme o entendimento da Corte, a distribuição entre jurisdição ordinária e 

apelativa efetivada pela Constituição seria imperativa, não podendo, assim, ser modificada 

pelo Congresso. 

Desta forma, a autoridade concedida à Suprema Corte pelo Judiciary Act não 

estaria assegurada pela Constituição, devendo-se, assim, inquirir se tal jurisdição poderia ser 

                                                 
91 UNITED STATES OF AMERICA. Judiciary Act of 1789 (September 24). Disponível em: 
<http://www.constitution.org/uslaw/judiciary_1789.txt>. Acesso em: 13 mar. 2008. 
92 UNITED STATES OF AMERICA. Constitution of the United States. Disponível em: 
<http://www.legislationline.org/upload/legislations/61/d2/ceeed890b3e729faadc2563d289d.htm>. Acesso em: 
13 mar. 2008. 
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exercida no caso em análise. Para responder a tal indagação, a decisão se fundamentou em 

certas premissas, a seguir resumidas. 

Primeiramente, a Corte assinalou o direito original do povo de estabelecer para 

seu futuro governo princípios que, em sua opinião, devam conduzir à sua própria felicidade, 

sendo esta a base sobre a qual toda a estrutura americana foi erigida. O exercício desse direito 

original consubstanciaria um imenso esforço, que não poderia ser freqüentemente repetido. 

Sendo assim, os princípios assim estabelecidos deveriam ser considerados fundamentais e 

predispostos à permanência. 

Tal vontade original e suprema seria responsável por organizar o governo e 

assinalar aos diferentes departamentos seus respectivos poderes, podendo parar neste ponto ou 

estabelecer certos limites que não deveriam ser ultrapassados por esses departamentos, 

enquadrando-se nessa última hipótese o Governo dos Estados Unidos. 

Desta forma, as competências do Poder Legislativo seriam definidas e 

limitadas; e esses limites não poderiam ser confundidos ou esquecidos, tendo em vista ser a 

Constituição escrita. Com efeito, que sentido haveria em limitar os poderes, e em registrar por 

escrito tais limitações, se elas pudessem a qualquer tempo ser afastadas por aqueles que a 

pretendessem restringir? A distinção entre um governo com poderes limitados e ilimitados 

seria abolida se tais limites não confinassem as pessoas às quais eles são impostos, e se os 

atos proibidos e permitidos tivessem a mesma obrigatoriedade. 

Desta forma, colocar-se-iam duas alternativas, entre as quais não haveria meio 

termo: o controle pela Constituição de qualquer ato legislativo a ela repugnante, ou a 

possibilidade de o Legislativo alterar a Constituição por um ato ordinário. Assim, a 

Constituição seria uma lei suprema, imodificável por meios ordinários, ou estaria no nível dos 

atos legislativos ordinários, sendo alterável a critério do Legislador. 

Se a primeira alternativa fosse verdadeira, então o ato legislativo contrário à 

Constituição não seria lei. Entretanto, se verdadeira a segunda, então as constituições escritas 

seriam tentativas absurdas do povo de limitar um poder que em sua natureza é ilimitado. Nos 

termos do voto, porém, certamente todos que conceberam constituições escritas imaginaram-

nas como a lei suprema e fundamental da nação, e conseqüentemente a teoria de todo governo 

deveria ser a de que o ato legislativo contrário à Constituição é nulo. 

Nesse contexto, caberia indagar se as cortes estariam obrigadas a aplicar um 

ato contrário à Constituição, não obstante a sua invalidade. Ora, segundo o entendimento 

fixado na decisão, sendo expresso o âmbito e o dever do Poder Judiciário de dizer o direito, e 

de expor e interpretar as regras quando de sua aplicação ao caso concreto, não poderiam ser 
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afastadas da função judicial a apreciação e a decisão do conflito entre a lei suprema e a lei 

ordinária. 

Por outro lado, se às Cortes cabe a guarda da Constituição, e sendo esta, como 

visto, superior a qualquer ato ordinário do Poder Legislativo, então a lei suprema, e não o ato 

ordinário, deveria conduzir o caso em que se manifesta o conflito. 

Tal entendimento seria reforçado pelo próprio texto constitucional, ao 

prescrever, em seu Artigo III, Seção 2, que o Poder Judiciário dos Estados Unidos se estende 

a todos os casos nascidos sob a Constituição, e em seu Artigo VI, que os juízes prestariam 

juramento se comprometendo a defender a Constituição93. 

Seguindo esse raciocínio, afirmou a Corte a nulidade das leis federais 

contrárias à Constituição, e a possibilidade de sua não aplicação pelo Poder Judiciário na 

análise e julgamento dos casos particulares que lhe fossem apresentados, sendo oportuno 

transcrever, neste ponto, trecho da ementa da decisão: 

 
É expressivo o dever do Poder Judiciário dizer o que é a lei. Aqueles que aplicam a 
regra a casos particulares devem, necessariamente, esclarecer e interpretar a regra. 
Se há conflito entre duas leis, a Corte deve decidir acerca da incidência de cada. 
Se as cortes devem respeitar a Constituição, e a Constituição é superior a qualquer 
ato ordinário da legislatura, a Constituição, e não o ato ordinário, deve reger o caso 
ao qual ambos se aplicam94. 

 

Assim, negando-se a conhecer o pleito de William Marbury e demais 

impetrantes, a Suprema Corte decidiu favoravelmente ao Governo anti-federalista de Thomas 

Jefferson, evitando, então, a possibilidade de recusa de cumprimento de eventual decisão 

concessiva pelo Executivo95, o que enfraqueceria o respeito pelo Poder Judiciário, bem como 

geraria o risco de um impeachment de seus juízes federalistas96. 

                                                 
93 UNITED STATES OF AMERICA. Constitution of the United States. Disponível em: 
<http://www.legislationline.org/upload/legislations/61/d2/ceeed890b3e729faadc2563d289d.htm>. Acesso em: 
13 mar. 2008. 
94 UNITED STATES OF AMERICA. Supreme Court. Marbury v. Madison. 5 U.S. 1 Cranch 137 (1803). 
Disponível em: <http://supreme.justia.com/us/5/137/case.html>. Acesso em: 12 fev. 2008. 
95 Conforme observa David A. Strauss, o desprezo por uma decisão da Suprema Corte – algo que o Poder 
Executivo dificilmente chegaria sequer a considerar nos dias de hoje – era, aparentemente, uma opção realista 
em 1803 (On having Mr. Madison as a client. In: TUSHNET, Mark (ed.). Arguing Marbury v. Madison. 
Stanford: Stanford University, 2005, p. 38). 
96 Com o partido anti-federalista (republicano) no exercício do governo e com maioria nas duas casas do 
Congresso, os juízes da Suprema Corte, de linha federalista, corriam permanentemente o risco de impeachment 
durante esse período (TRIBE, Laurence H. American Constitutional Law. V. I, 3. ed., Nova York: The 
Foundation Press, 2000, p. 212-213). No mesmo sentido, CARR, Robert Kenneth. Supreme Court and judicial 
review. Westport: Greenwood, 1970, p. 69. 

http://supreme.justia.com/us/5/137/case.html
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Entretanto, a decisão foi estruturada de modo a declarar a ilegalidade da 

conduta de James Madison, assinalando, sobretudo, o poder do Judiciário de neutralizar uma 

conduta do Executivo contrária à Constituição. 

Ressalte-se, neste ponto, que a inadmissibilidade do writ of mandamus poderia 

ter sido obtida, entretanto, com base em outros fundamentos97.  

Primeiramente, o reconhecimento de um conflito entre lei e Constituição 

poderia ter sido evitado. Com efeito, a redação do Ato Judiciário era suficientemente geral e 

ampla a ponto de permitir interpretação no sentido de que a competência da Corte se 

restringia a apreciar os tipos de writs enunciados na Constituição, bem como aqueles que a ela 

chegassem em fase de apelação. 

Ademais, poderia ter sido estabelecida uma versão limitada de judicial review, 

restrita aos casos em que a legislação contrariasse o texto constitucional em parcela referente 

à atuação e competência das Cortes, e não extensiva a todo ato legislativo do Congresso, 

relativo a qualquer matéria (exceto a política). 

Note-se, ademais, que o voto em análise é baseado somente em argumentos 

lógicos, insuficientes para a conclusão ao final apresentada, como evidenciam as inúmeras 

discussões existentes acerca da legitimidade do controle jurisdicional da constitucionalidade 

dos atos dos demais Poderes. 

Entretanto, independentemente das razões que levaram à escolha desse 

caminho98, e das discussões acerca de sua legitimidade, não comportadas nos estreitos limites 

deste trabalho, certo é que Marbury v. Madison (1803) se destaca como um marco na história 

                                                 
97 Sobre a matéria, confira-se CARR, Robert Kenneth. Supreme Court and judicial review. Westport: 
Greenwood, 1970, p. 67-68. 
98 Afirma-se que a decisão no caso foi em parte resultado das conclusões dos juízes acerca do nível superior dos 
princípios constitucionais, mas que existiram certamente outros fatores de caráter mais realista que influenciaram 
a Corte Federalista nesta decisão. Nesse sentido, aponta-se que Marshall e sua Corte desejavam exercer a 
judicial review, pois esta forneceria aos juízes federalistas os meios de controlar eventuais excessos decorrentes 
da vitória de Thomas Jefferson nas eleições de 1800. Nesse contexto, o julgamento do caso em espécie teria sido 
utilizado deliberadamente para estabelecer um forte precedente que apoiasse tal possibilidade de controle, em 
uma época na qual a idéia de que as legislaturas poderiam ignorar princípios para favorecer facções dominantes 
era amplamente compartilhada. Confira-se, sobre a matéria, CARR, Robert Kenneth. op. cit., p. 68-70; TRIBE, 
Laurence H. American Constitutional Law. V. I, 3. ed., Nova York: The Foundation Press, 2000, p. 212. No 
mesmo sentido, Susan Low Block afirma que os demandantes não estavam realmente preocupados em assumir 
seus cargos, desejando, na verdade, oferecer à Suprema Corte esta oportunidade inacreditável de estabelecer a 
judicial review sem risco de oposição. Tanto é assim que os demandantes não impetraram novo mandamus 
perante a corte competente, eximindo-se de utilizar a argumentação extremamente favorável ao seu pleito 
desenvolvida pela Suprema Corte antes de reconhecer sua incompetência para processar e julgar a demanda 
(BLOCH, Susan Low. Marbury redux. A comment on Suzanna Sherry. In: TUSHNET, Mark (ed.). Arguing 
Marbury v. Madison. Stanford: Stanford University, 2005, p. 62-63). 
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da judicial review, e a Suprema Corte parece não estar disposta a reverter a competência e as 

diretrizes nele firmadas há mais de dois séculos99-100. 

 

 

2.1.3 Principais características 

 

O modelo americano de controle de constitucionalidade, diante dos 

precedentes historicamente firmados e das diretrizes consolidadas no caso Marbury v. 

Madison (1803), consagrou-se como sistema difuso, incidental e concreto. Desta forma, o 

poder de fiscalização pertence a todos os órgãos judiciários, que o exercitam incidentalmente, 

por ocasião do julgamento das causas que lhes são apresentadas.  

Em conformidade com esse sistema, todos os órgãos judiciários, inferiores ou 

superiores, federais ou estaduais, têm o poder e o dever de não aplicar as leis inconstitucionais 

aos casos concretos submetidos à sua apreciação. 

Destarte, chega-se à Suprema Corte101 mediante o iter das normais 

impugnações e recursos, não existindo qualquer tipo especial de procedimento para as 

questões constitucionais, decididas quando se manifestem em cada caso determinado, 

qualquer que seja a natureza dos direitos em questão e dos recursos interpostos102. 

No modelo americano, portanto, as questões de constitucionalidade das leis 

não podem ser submetidas ao julgamento dos órgãos judiciários em via principal, ou seja, em 

adequado e autônomo processo constitucional instaurado ad hoc, devendo ser argüidas 
                                                 
99 Nesse sentido, cf. CARR, Robert Kenneth. Supreme Court and judicial review. Westport: Greenwood, 1970, 
p. 66. Conforme observa Carlos Alberto Lúcio Bittencourt, pelo menos três vezes, em meados do século em que 
foi enunciada, a doutrina em questão esteve a ponto de perder sua eficácia. Assim, mais de uma vez o Poder 
Executivo americano procurou abalar a legitimidade do controle exercido pelo Judiciário. Isso teria ocorrido sob 
a Presidência de Andrew Jackson, no caso do Banco dos Estados Unidos, sob a Presidência de Abraham Lincoln, 
no caso do escravo Dred Scott, e, mais recentemente, sob a Presidência de Roosevelt. Vencidas, porém, essas 
três crises e persistindo a Suprema Corte em seu ponto de vista, consolidou-se a doutrina de Marshall 
(BITTENCOURT, Carlos Alberto Lúcio. O controle jurisdicional da constitucionalidade das leis. 2. ed., 
Brasília: Ministério da Justiça, 1997, p. 14-17). 
100 Mais de meio século separa Marbury v. Madison do segundo caso em que a Corte invalidou um ato do 
Congresso, e não foi senão após a Guerra Civil que a Suprema Corte começou a exercer esse poder com alguma 
freqüência. Seria, então, um exagero, sustentar que, sem a decisão em Marbury v. Madison, o Judiciário poderia 
nunca ter intentado afirmar seu controle sobre a legislação federal, mas certamente a importância dessa 
prematura afirmação de poder por John Marshall não pode ser subestimada. Nesse sentido, cf. CARR, Robert 
Kenneth. op. cit., p. 57. 
101 A Suprema Corte repousa no topo da estrutura judicial federal, sendo a única corte federal efetivamente 
estabelecida pela Constituição, pois todas as outras foram organizadas pela lei sob a autoridade conferida ao 
Congresso pelo texto constitucional (CARR, Robert Kenneth. op. cit., p. 10). 
102 Ressalte-se que, entre 1891 e 1925, o Congresso aprovou uma série de leis estabelecendo que muitas 
apelações para a Suprema Corte deveriam passar pelo writ of certiorari, que confere à corte superior uma grande 
medida de poder discricionário para escolher os casos que serão objeto de revisão, e então analisar apenas 
aqueles casos que apresentem questões de maior importância (CARR, Robert Kenneth. op. cit., p. 10-11). 
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somente incidenter, isto é, no curso e por ocasião de um case or controversy, e só na medida 

em que a lei, cuja constitucionalidade se discuta, seja relevante para a decisão do caso 

concreto103. 

Desta forma, os tribunais norte-americanos enfrentam e resolvem as questões 

de constitucionalidade das leis apenas dentro do contexto de uma lide concreta e somente na 

medida em que isso se torne necessário para a decisão do caso concreto, independentemente 

do tipo de procedimento judiciário104.  

Nesse contexto, a decisão no controle americano possuiria apenas eficácia inter 

partes, limitada ao caso concreto e aos pontos decididos na sentença.  

Com efeito, nos sistemas do common law, tal como o norte-americano, vigora 

a doutrina do stare decisis et non quieta movere (mantenha-se a decisão e não se disturbe o 

                                                 
103 Em alguns casos, certas autoridades federais ou estaduais podem intervir no processo (amicus curiae brief), 
mas então figuram como simples terceiros interessados em facilitar a tarefa dos juízes, manifestando sua opinião 
sobre a questão em debate (BUZAID, Alfredo. Da ação direta de declaração de inconstitucionalidade no direito 
brasileiro. Revista forense, v. 55, n. 179, set.-out. 1958, p. 16). 
104 Thomas Cooley enuncia, nesse contexto, uma série de regras e princípios que devem nortear o Poder 
Judiciário no exercício da interpretação dos dispositivos constitucionais, e que evidenciam as principais 
características do sistema americano de controle de constitucionalidade. Primeiramente, afirma que o dever de 
examinar uma questão de Direito Constitucional pode recair sobre um tribunal de qualquer grau, tanto da 
jurisdição federal como da estadual, pois o seu poder de aplicar a lei ao caso controvertido implica, 
necessariamente, o poder de decidir qual lei deve prevalecer. No caso dos tribunais, em regra, devem estar 
presentes no julgamento todos os magistrados que o compõem. Ademais, o juiz ou tribunal, a princípio, somente 
se pronunciará sobre a validade de uma lei por oportunidade do julgamento de um caso concreto (case or 
controversy limitation) e se tal manifestação for absolutamente necessária para a decisão da questão apresentada 
(disposing of cases on non-constitutional grounds), sendo necessário, outrossim, que a demanda seja suscitada 
por pessoas cujos direitos tenham sido afetados pelo ato normativo. Por outro lado, a conveniência, a justiça e a 
oportunidade da legislação devem ser exclusivamente determinadas pelo Poder Legislativo, razão pela qual o 
Poder Judiciário não pode reconhecer a invalidade de uma lei sob a simples alegação de ser ela injusta e 
opressiva, sem que haja uma violação da Constituição. Ressalta, outrossim, que os debates havidos na 
Convenção Constituinte, em O Federalista e nas Convenções dos Estados devem ser considerados na 
interpretação de dispositivos constitucionais que pareçam ambíguos ou obscuros. Além disso, a simples dúvida 
acerca da constitucionalidade da lei não é motivo suficiente para afastar sua aplicação (the benefit-of-the-doubt 
rule), admitindo-se, outrossim, o reconhecimento da invalidade parcial do ato normativo (parcial validation of 
statutes). Da mesma forma, a validade do ato legislativo não depende dos motivos que levaram o legislador a 
adotá-lo (the issue of statute motivation). Por fim, o ato legislativo inconstitucional é nulo para todos os fins, 
devendo ser considerado como se nunca tivesse existido. Por esta razão, não pode servir de fundamento para 
contrato algum, não pode criar direitos, não pode proteger pessoa alguma que tenha atuado sob a sua égide, não 
sendo possível atribuir a condição de delinqüente àquele que se tenha recusado a obedecer-lhe (COOLEY, 
Thomas. Princípios gerais de Direito Constitucional dos Estados Unidos da América do Norte. Campinas: 
Russell, 2002, p. 152-160). A essas regras, segundo Robert Kenneth Carr, a Suprema Corte teria acrescentado as 
seguintes: 1) a lei deve ser interpretada de tal forma que se permita mantê-la, se assim for possível (preferring a 
favorable interpretation of a statute); 2) não devem ser decididas questões de constitucionalidade em casos que 
apresentem as chamadas “questões políticas”, inerentes ao poder discricionário dos outros departamentos 
governamentais (CARR, Robert Kenneth. Supreme Court and judicial review. Westport: Greenwood, 1970, p. 
185-197). Conforme salienta esse autor, todavia, todas essas regras foram, em algum momento, sujeitas a 
exceções ou restrições (CARR, Robert Kenneth. op. cit., p. 199-200). 
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que foi decidido), segundo a qual “um princípio de direito deduzido através de uma decisão 

judicial será considerado e aplicado na solução de um caso semelhante no futuro”105. 

Assim, no processo de análise e interpretação das leis, as decisões anteriores 

das cortes têm valor de precedente e são seguidas nos casos seguintes em que o fundamento 

fático seja similar106. 

Em certos casos, ademais, tais precedentes têm caráter vinculativo, conforme 

ressalta Charles D. Cole: 

 
(...) na coluna jurídica americana, as interpretações e determinações de uma Corte de 
segunda instância estadual, envolvendo lei estadual, ou uma Corte de segunda 
instância dos Estados Unidos, uma Corte recursal federal, ou a Suprema Corte dos 
Estados Unidos (doravante designada por “Suprema Corte”), envolvendo lei federal, 
constituem precedente vinculante se a decisão da Corte for exarada por voto da 
maioria da respectiva Corte. Assim, essencialmente, uma decisão da Corte que é 
precedente é “lei”, e vinculante para as Cortes subordinadas à Corte de última 
instância em questão, até que tal precedente seja derrogado ou modificado por um 
precedente subseqüente. (...) A decisão de uma Corte de primeira instância não 
constitui precedente vinculante. A decisão de uma Corte recursal estadual é 
precedente dentro do sistema estadual para as questões estaduais decididas e, quando 
o caso começa na Corte distrital federal, a decisão da Corte recursal federal é 
precedente para o circuito. O precedente para o circuito no sistema federal é, 
contudo, sujeito a ser revogado por uma contradecisão da Suprema Corte dos 
Estados Unidos, que estabelece precedente nacional. A decisão da Suprema Corte é 
vinculante em todas as Cortes, sejam estaduais ou federais, uma vez que a 
interpretação é aplicável à Constituição federal, leis promulgadas de acordo com a 
Constituição, ou tratados federais.107. 

 
                                                 
105 RE, Edward D. Stare decisis. Revista Forense, Rio de Janeiro, a. 90, v. 327, jul.-set. 1994, p. 282. Além de 
“prestigiar a estabilidade e permitir o desenvolvimento de um direito consistente e coerente”, esse princípio 
assegura igualdade de tratamento aos litigantes em idêntica situação, poupa os juízes da tarefa de reexaminar as 
regras de direito a cada caso subseqüente, e assegura à lei uma desejável medida de previsibilidade (RE, Edward 
D. Stare decisis. Revista Forense, Rio de Janeiro, a. 90, v. 327, jul.-set. 1994, p. 282-283). Entretanto, conforme 
ressalta o referido autor, essa doutrina “não exige obediência cega a decisões passadas”, permitindo “que os 
tribunais se beneficiem da sabedoria do passado, mas rejeitem o que seja desarrazoado ou errôneo” (RE, Edward 
D. op. cit., p. 285). No mesmo sentido, confira-se: COLE, Charles D. Precedente judicial – a experiência 
americana. Revista de Processo, a. 23, n. 92, out.-dez. 1998, p. 82-83. 
106 CARR, Robert Kenneth. Supreme Court and judicial review. Westport: Greenwood, 1970, p. 18. No mesmo 
sentido, confira-se: TRIBE, Laurence H. American Constitutional Law. V. I, 3. ed., Nova York: The Foundation 
Press, 2000, p. 235-236. Conforme ressalta esse autor, “se a Corte “descobre” mais do que “elabora” o direito 
constitucional, que peso deve ser dado às decisões passadas? Desentendimentos sobre o uso do stare decisis 
ocorrem dentro de limites estreitos; poucos dispensariam completamente o peso das decisões passadas, e poucos 
argumentariam que a Corte deveria atribuir tamanho peso a ponto de recusar-se a reverter qualquer de suas 
regras anteriores. Se o direito constitucional era científico em sua natureza, é possível argumentar que decisões 
passadas não merecem maior deferência que a atribuída por Copérnico à visão de Ptolomeu de que a Terra era o 
centro do sistema solar, mas a Corte tem há muito rejeitado a visão de que o julgamento constitucional está na 
mesma classe que um bilhete ferroviário restrito, bom para este dia e trem apenas. Ao invés, stare decisis é o 
método preferido porque promove o eqüitativo, previsível, e consistente desenvolvimento dos princípios legais, 
promove a confiança nas decisões judiciais e contribui para a efetiva integridade do processo judicial” (TRIBE, 
Laurence H. American Constitutional Law. V. I, 3. ed., Nova York: The Foundation Press, 2000, p. 235-236). 
107 COLE, Charles D. op. cit., p. 72-75. Por outro lado, conforme ressalta este autor, “se o caso encontrado não 
for de decisão majoritária, ele será tido como autoridade persuasiva. Tal caso será também de autoridade 
persuasiva se não tiver sido do mesmo foro, dentro do Estado em questão ou da circunscrição judiciária em 
questão” (COLE, Charles D. op. cit., p. 79). 
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Em razão dessa peculiaridade do sistema norte-americano, a decisão proferida 

pela Suprema Corte no controle de constitucionalidade vinculará, em determinadas hipóteses, 

os demais órgãos do Poder Judiciário, afastando a eficácia meramente inter partes própria da 

fiscalização de tipo concreto adotada nos Estados Unidos. 

Em contraposição a este modelo, coloca-se aquele implantado originariamente 

na Áustria, a seguir analisado. 

 

 

2.2 MODELO AUSTRÍACO: A CONCEPÇÃO KELSENIANA SOBRE A DEFESA DA 

CONSTITUIÇÃO 

 

A maioria dos países que hoje contam com um Tribunal Constitucional, em 

algum momento cogitaram adotar o sistema americano, mas finalmente o rechaçaram, se não 

de maneira expressa, ao menos implicitamente108. O constitucionalismo europeu quedou-se, 

então, totalmente à margem da construção americana109. 

Isso pode ser explicado por diversos fatores, destacando-se: a aceitação dos 

dogmas da soberania parlamentar e da imunidade judicial das leis, induzidos pelos reflexos 

históricos da luta dos Parlamentos com os monarcas, e reforçados pelo temor decorrente da 

formação conservadora dos juízes e de seu caráter não-eletivo; ausência de uma relação inter-

normativa hierárquica entre a ordem jurídica aplicável pelos tribunais e a Constituição, 

limitando-se esta a prescrever aspectos formais organizatórios; inexistência de uma parte 

dogmática da Constituição, ou sua restrição a princípios muito gerais, cuja positivação 

somente se efetivava por meio das leis ordinárias110. 

                                                 
108 FAVOREU, Louis. Los Tribunales Constitucionales. Barcelona: Ariel, 1993, p. 16. 
109 Nesse sentido, confira-se: VILLALÓN, Pedro Cruz. La formacion del sistema europeu de control de 
constitucionalidad (1918-1939). Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1987, p. 32. 
110 ENTERRÍA, Eduardo García. La constitución como norma y el tribunal constitucional. Madrid: Civitas, 
1994, p. 61-62. Confira-se, outrossim, Louis Favoreu, para quem o fracasso da recepção do modelo americano se 
deve aos seguintes fatores: 1) sacralização da lei: a partir da Revolução de 1789, ao longo do século XIX e no 
início do século XX, o dogma rousseauniano da infalibilidade da lei se impõe e dificilmente se discute; 2) 
incapacidade do juiz ordinário para exercer a justiça constitucional: os juízes da Europa continental seriam 
habitualmente magistrados de “carreira”, pouco aptos para cumprir uma tarefa de controle das leis, 
inevitavelmente criadora e muito mais distante de sua função tradicional de “meros intérpretes” e “fiéis 
servidores” das leis; 3) ausência de unidade de jurisdição: o sistema americano funciona bem nos Estados 
Unidos e nos países de common law, porque nesses não há separação dos contenciosos, e a dimensão 
constitucional pode estar presente em todos os processos sem necessitar de um tratamento à parte, e sem risco de 
conduzir a divergências de opinião sobre a constitucionalidade dos textos fundamentais; 4) insuficiente rigidez 
da Constituição: na Alemanha de Weimar, por exemplo, leis votadas por maioria prevista no art. 76 da 
Constituição, permitiam “derrogar materialmente” o texto constitucional, em detrimento da proteção dos direitos 
fundamentais (FAVOREU, Louis. op. cit., p. 18-21). 
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Na Alemanha, sob o regime da Constituição de Weimar, os juízes ordinários, 

invocando o art. 102 da referida Constituição, aceitaram verificar a constitucionalidade formal 

das leis a partir de uma decisão do Tribunal do Reich, de 4 de novembro de 1925, mas não 

chegaram a se pronunciar sobre a constitucionalidade material da lei, e em especial sobre a 

proteção dos direitos fundamentais. Destarte, não se opuseram a numerosas violações da 

ordem constitucional cometidas freqüentemente pelo Parlamento111. 

Nesse contexto, a adoção na Europa de um sistema de controle de 

constitucionalidade das leis e atos normativos não teve lugar até o pós-guerra de 1919, com o 

advento do sistema austríaco112. 

 

 

2.2.1 A base teórica do modelo kelseniano 

 

Diversamente do sistema americano, basicamente desenvolvido pelas cortes 

judiciais, o modelo austríaco de controle de constitucionalidade foi concebido teoricamente e 

então posto em prática, após sua consagração no texto constitucional. 

O idealizador desse sistema foi Hans Kelsen, sendo oportuno analisar alguns 

dos pontos de sua doutrina concernentes à jurisdição constitucional. 

No desenvolvimento de seus estudos, Hans Kelsen buscou resposta para a 

seguinte questão: como assegurar a observância dos dispositivos da Constituição, ou seja, 

como garantir a constitucionalidade das leis, caso especial do problema mais geral de garantir 

que uma norma inferior esteja em conformidade com a norma superior que lhe determina a 

criação e o conteúdo113. 

Na concepção kelseniana, caberia à Constituição designar o órgão que 

decidiria se as prescrições que regulam a atividade legislativa foram ou não observadas, 

devendo tal averiguação ser efetivada por meio de um determinado processo. Assim, na 

omissão da Constituição em definir um órgão diverso do legislativo para verificar a 

                                                 
111 Esta experiência incentivou os reformadores, depois da guerra, a retomarem as teorias de Hans Kelsen, que 
haviam sido desprezadas em proveito das de Carl Schmitt (FAVOREU, Louis. Los Tribunales Constitucionales. 
Barcelona: Ariel, 1993, p. 18). 
112 ENTERRÍA, Eduardo García. La constitución como norma y el tribunal constitucional. Madrid: Civitas, 
1994, p. 62-63. Sobre a evolução do controle de constitucionalidade na I República austríaca, confira-se: 
VILLALÓN, Pedro Cruz. La formacion del sistema europeu de control de constitucionalidad (1918-1939). 
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1987, p. 262-276 
113 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 4. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 380-381. 
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constitucionalidade dos atos normativos, tal questão deveria ser decidida única e 

exclusivamente pelo próprio órgão legislativo114. 

Entretanto, a aplicação das regras constitucionais referentes à legislação só 

poderia ser garantida efetivamente se confiada a outro órgão, que não o legislador, a missão 

de verificar se uma lei é ou não inconstitucional115. Para tanto, existiriam diversos métodos, 

dentre os quais dois se destacariam116. 

No primeiro método, que se identifica com o modelo americano, o órgão 

responsável pela aplicação da lei a um caso concreto estaria autorizado a analisar a 

constitucionalidade da norma, recusando-lhe aplicabilidade se a reputasse inconstitucional. 

Nessa hipótese, a invalidação incidiria apenas no caso em julgamento, permanecendo a lei 

válida e aplicável a outros casos, exceto se fosse reservado a um órgão judicial supremo a 

possibilidade de invalidar a lei de modo generalizado, dando-se a essa decisão o status de 

precedente vinculatório para os demais órgãos aplicadores do Direito. 

Hans Kelsen observa, todavia, que a introdução desse sistema difuso nos 

sistemas jurídicos denominados de civil law, de derivação romanística, como os adotados na 

Europa continental, em que não existe o princípio do stare decisis, típico dos sistemas de 

common law, conduziria a vários inconvenientes: 1) ausência de decisão uniforme sobre a 

questão da constitucionalidade, em razão da diversidade de interpretação pelos juízes, 

acarretando uma grande ameaça à autoridade da própria Constituição; 2) ausência de efeitos 

gerais da decisão de inconstitucionalidade, exigindo a propositura de nova demanda por cada 

indivíduo prejudicado pela norma inconstitucional117. 

                                                 
114 KELSEN, Hans. op. cit., p. 222-232. Segundo Hans Kelsen, a Constituição poderia estabelecer que certos 
órgãos que participaram da criação do chamado estatuto inconstitucional, como o chefe de Estado que 
promulgou o estatuto ou o ministro de gabinete que ratificou a promulgação, por exemplo, fossem 
responsabilizados ou punidos por isso. Essa técnica certamente inibiria a edição de leis inconstitucionais, mas 
não evitaria sua ocorrência, hipótese em que a norma editada seria válida, e não sujeita à anulação. Tal situação, 
para Hans Kelsen, seria politicamente indesejável. 
115 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 4. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 226-228. 
116 KELSEN, Hans. op. cit., p. 381-383. 
117 KELSEN, Hans. O controle judicial da constitucionalidade (Um estudo comparado das Constituições 
austríaca e americana). In: KELSEN, Hans. Jurisdição constitucional. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 303. 
Carl Schmitt igualmente afastou a adoção do modelo americano na Europa continental, sustentando que “a 
posição do supremo tribunal dos Estados Unidos desenvolveu-se nos moldes de um Estado judicial do tipo 
anglo-saxão, o qual, como um Estado sem direito administrativo, contrastaria fortemente com os Estados do 
continente europeu (...). O supremo tribunal norte-americano é bem diferente de um tribunal de Estado e sua 
justiça é bem diferente do que se costuma chamar, hoje na Alemanha, de jurisdição do Estado ou jurisdição 
constitucional. Ele se limita, com uma clara consciência básica de seu caráter como instância sentenciadora, à 
decisão de determinadas matérias litigiosas (real, actual ‘case’ or ‘controversy’ of ‘Judiciary Nature’). 
Considerando sua strictly judicial function, ele recusa todo parecer político ou legislativo e não deseja ser nem 
mesmo um tribunal administrativo. (...) Mas a maior e, na verdade, fundamental característica da suprema corte 
norte-americana residia provavelmente no fato de que ela, com a ajuda de pontos de vista básicos e princípios 
gerais, os quais só podem ser abusivamente qualificados de “normas”, examina a retidão e a racionalidade das 
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Para evitar tais inconvenientes, os países do civil law deviam operar com 

instrumentos jurídicos diversos, substituindo-se a Suprema Corte norte-americana por um 

órgão a quem fosse possível confiar a função de decidir sobre as questões de 

constitucionalidade das leis com eficácia erga omnes. 

Nesse contexto se desenvolve o segundo método, pelo qual o poder de 

examinar a constitucionalidade e invalidar leis inconstitucionais seria conferido, como uma 

função mais ou menos exclusiva, a um tribunal constitucional especial. Desta forma, os 

demais tribunais teriam apenas a faculdade de solicitar ao tribunal constitucional o exame e a 

anulação de leis que eles têm de aplicar, mas que considerem inconstitucionais. De acordo 

com essa solução, haveria uma centralização da revisão jurisdicional da legislação. 

Rejeitou-se, portanto, dentre outras concepções, a esposada por Carl Schmitt, 

para quem apenas o Presidente do Reich teria legitimidade para desempenhar o papel de 

guardião da Constituição. 

Para Carl Schmitt, haveria uma tendência de transferir a solução de todos os 

problemas simplesmente para um processo judicial, desconsiderando por completo a diferença 

fundamental entre uma decisão processual e a decisão de dúvidas e divergências de opinião 

sobre o conteúdo de uma determinação constitucional118. 

Assim, os tribunais com jurisdição civil, penal ou administrativa, mesmo 

quando exercessem direito de exame judicial acessório e difuso, deixando de aplicar a lei por 

contrariedade ao texto constitucional, não atuariam como guardiões da Constituição. A não 

aplicação da lei pelo juiz, em atendimento ao princípio da constitucionalidade, não 

constituiria qualquer instância especial, resultando somente de um direito geral à 

insubordinação e de resistência ativa ou passiva, inerente a todos os cidadãos e departamentos 

públicos. Destarte, 

 
A função constitucional de um guardião da Constituição reside justamente no fato de 
substituir esse direito de insubordinação e de resistência, geral e ocasional, e torná-

                                                                                                                                                         
leis e, por conseguinte, dado o caso, trata uma lei como não-aplicável. Ela é capaz para tanto, pois ela se 
apresenta, na realidade, como guardiã de uma ordem social e econômica, a princípio não-discutível, perante o 
Estado. (...) Não se trata aqui, naturalmente, nem de uma apologia nem de uma refutação do tribunal norte-
americano, mas apenas de impedir, por meio de uma pequena retificação, transferências irrefletidas e 
mitificações” (SCHMITT, Carl. O Guardião da Constituição. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 20-22). 
118 SCHMITT, Carl. O Guardião da Constituição. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 5-6. Para Carl Schmitt, 
não seria possível falar em conflito constitucional, porque para esse se configurasse em sentido correto, as partes 
no conflito deveriam estar em uma certa relação com a Constituição, da qual resultasse seu papel de partes em 
função de sua legitimação ativa e passiva. Essa situação, entretanto, somente poderia ocorrer se a Constituição 
fosse considerada como um contrato. A Constituição, todavia, não seria um contrato, mas sim decisão 
fundamental, razão pela qual seria óbvio que a Constituição não poderia ser objeto de um processo (ENTERRÍA, 
Eduardo García. La constitución como norma y el tribunal constitucional. Madrid: Civitas, 1994, p. 169). 
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lo supérfluo. Só então passa a existir um guardião da Constituição no sentido 
institucional119. 

 

Por outro lado, um tribunal exclusivamente criado para dirimir conflitos entre a 

lei e a Constituição seria uma instância política junto ao Parlamento, ao Presidente e ao 

Governo, sob a aparência de estrutura judiciária. Não seria possível, então, outorgar ao juiz a 

decisão política, que é assunto do legislador, sem alterar seu posicionamento de direito 

público, afetando a diferença objetiva entre os poderes, na qual se basearia o Estado de 

Direito, e conduzindo não a uma jurisdicização da política, mas a uma politização da 

justiça120. Assim, do ponto de vista democrático, seria praticamente impossível transferir tais 

funções ao que Carl Schmitt denomina de aristocracia da toga121.  

Desta forma, segundo Carl Schmitt, as divergências de opinião e diferenças 

entre os titulares de direitos políticos de decisão e influência não poderiam ser decididas, no 

geral, judicialmente (exceto nas hipóteses de punição por violações constitucionais abertas), 

porém conciliadas ou resolvidas por meio de um terceiro neutro, localizado não acima, mas 

sim ao lado dos outros poderes constitucionais, e dotado de poderes e possibilidades de ação 

singulares122. 

Adotando a teoria do poder neutro, desenvolvida por Benjamin Constant no 

século XIX, Carl Schmitt sustenta a posição do Presidente do Reich como guardião da 

Constituição, a quem não caberia uma contínua atividade regulamentar, mas apenas 

intermediária, defensora e reguladora, somente ativa em caso de emergência, e que não 

concorreria com outros poderes. Somente assim restariam atendidos os requisitos da 

                                                 
119 SCHMITT, Carl. op. cit., p. 30-32. O tribunal do Reich, desde que se declarou autorizado, na decisão de 4 de 
novembro de 1925 (Jurisprudência civil do Reich 111, p. 320), a examinar leis ordinárias do Reich quanto à sua 
concordância com a Constituição do Reich, foi ocasionalmente chamado de guardião da Constituição. Carl 
Schmitt ressalta o equívoco de tal denominação, tendo em vista que o direito de exame judicial exercido pelo 
tribunal do Reich alemão na referida decisão teria uma importância muito modesta em comparação com o direito 
de exame de um tribunal norte-americano. Com efeito, o Tribunal do Reich não pretendeu examinar as leis 
ordinárias no tocante à sua concordância com os princípios gerais da Constituição, mas somente negar aplicação 
à lei ordinária nos casos em que a norma constitucional possibilitasse uma subsunção direta aos fatos postos em 
julgamento (SCHMITT, Carl. O Guardião da Constituição. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 19-28). 
120 SCHMITT, Carl. op. cit., p. 45-55; 159. Ao dirimir o conflito ou as dúvidas acerca do conteúdo da norma 
constitucional, a decisão do tribunal consagraria interpretação autêntica, transformando o julgador em legislador 
constitucional (SCHMITT, Carl. op. cit., p. 67). Na verdade, para Carl Schmitt, a busca de um guardião da 
Constituição na esfera da justiça poderia ser explicada por duas razões: 1) uma idéia mal compreendida e 
abstrata, que concebe a resolução judicial de todas as questões políticas como ideal do Estado de Direito; 2) a 
concepção de que o risco a ser evitado pelo guardião viria do Executivo ou, sobretudo, do legislador (das 
maiorias parlamentares alternantes) (SCHMITT, Carl. op. cit., p. 33-38). Desta forma, o anseio não seria tanto 
por uma instância judicial, mas por uma independente e neutra, desejando-se utilizar o caráter judicial apenas 
como o meio mais seguro e mais nítido de uma independência garantida constitucionalmente (SCHMITT, Carl. 
op. cit., p. 225). 
121 SCHMITT, Carl. op. cit., p. 227-228. 
122 SCHMITT, Carl. op. cit., p. 194. 
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independência e neutralidade necessários ao exercício da função de guardião da 

Constituição123. 

Hans Kelsen afirmou ser esta postura meramente ideológica, consignando que 

o controle de constitucionalidade não poderia ser confiado a qualquer dos órgãos cujos atos 

deveriam ser controlados, pois nenhuma instância seria tão pouco idônea para o controle do 

poder quanto aquela a quem este era conferido pela Constituição, e que possuiria, 

primordialmente, a oportunidade jurídica e o estímulo político para ultrapassar seus limites124. 

Segundo Hans Kelsen, Carl Schmitt partiu do pressuposto equivocado de que 

entre a justiça e a política existiria uma oposição essencial, e que eventual “politização” 

desvirtuaria a natureza da função jurisdicional.  

Na concepção kelseniana, o Poder Legislativo se dividiria, entretanto, em dois 

órgãos: 1) o Parlamento, legislador positivo, titular da iniciativa política de ditar e inovar as 

leis; 2) o Tribunal Constitucional, legislador negativo, que eliminaria as leis que não 

respeitam o marco constitucional, para manter a coerência do sistema125.  

A anulação de uma lei teria o mesmo caráter geral da promulgação de uma lei; 

a anulação seria, de certo modo, apenas a promulgação com sinal negativo. Assim, entre o 

caráter político da legislação e da justiça existiria somente uma diferença quantitativa, e não 

                                                 
123 Na concepção de Carl Schmitt, o presidente do Reich se encontraria no centro de todo um sistema de 
neutralidade e independência político-partidárias, construído sobre uma base plebiscitária. Assim, consoante o 
presente conteúdo da Constituição de Weimar, já existiria um guardião da Constituição, a saber, o Presidente do 
Reich. Tanto o elemento relativamente estático e permanente (eleição por 7 anos, difícil revocabilidade, 
independência de maiorias parlamentares alternantes), quanto o tipo de seus poderes, teriam o objetivo de criar 
um órgão político-partidariamente neutro. Por outro lado, sendo o Presidente do Reich eleito pela totalidade do 
povo alemão, seus poderes políticos perante as instâncias legislativas (especialmente dissolução do parlamento 
do Reich e instituição de um plebiscito) seriam apenas um “apelo ao povo”. Assim, o Presidente do Reich atuaria 
como guardião e defensor da unidade e totalidade constitucionais do povo alemão (SCHMITT, Carl. op. cit., p. 
194-234) 
124 Hans Kelsen respondeu diretamente ao artigo de Carl Schmitt, em seu artigo Quem deve ser o guardião da 
Constituição? In KELSEN, Hans. Jurisdição constitucional. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 240-242. Para 
Hans Kelsen, a Constituição divide o poder essencialmente entre dois pólos: o Parlamento e o Governo, razão 
pela qual já deve existir necessariamente um antagonismo contínuo entre eles. E o perigo de uma violação 
constitucional nasceria, sobretudo, da possibilidade de um dos dois pólos ultrapassar os limites que a 
Constituição lhe designou. Uma vez que justamente nos casos mais importantes de violação constitucional, 
Parlamento e Governo são partes litigantes, seria recomendável convocar para a decisão da controvérsia uma 
terceira instância que estivesse fora desse antagonismo, e que não participasse do exercício do poder que a 
Constituição essencialmente divide entre Governo e Parlamento. Logicamente que tal instância teria, com isso, 
inevitavelmente, um certo poder, porém haveria uma diferença gigantesca entre conceder a um órgão apenas esse 
poder e tornar ainda mais fortes os dois principais detentores do poder, confiando-lhes, outrossim, o controle da 
Constituição (KELSEN, Hans. op. cit., p. 276). 
125 ENTERRÍA, Eduardo García. La constitución como norma y el tribunal constitucional. Madrid: Civitas, 
1994, p. 65.  
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qualitativa, não sendo possível afirmar que a jurisdição é mera aplicação reprodutiva do 

direito, sem qualquer traço criativo126. 

A possibilidade de anulação de uma lei por órgão diverso do Parlamento 

constituiria uma restrição do poder desse último, configurando, assim, o exercício de uma 

função de legislador negativo. Entretanto, para Hans Kelsen, o quase inevitável antagonismo 

entre os dois legisladores (positivo e negativo) poderia ser atenuado caso fossem adotadas 

algumas medidas, como a eleição dos membros do Tribunal Constitucional pelo Parlamento, 

por exemplo127. 

Assim, outorgando ao Tribunal Constitucional (especialmente constituído para 

esse fim e dotado de características especiais) a competência para declarar inconstitucional 

uma lei, o sistema asseguraria a supremacia da Constituição sobre o Parlamento, mas evitaria 

que o órgão fiscalizador entrasse em apreciações dos fatos e interesses, e na valoração e na 

paixão inerentes à decisão de casos concretos, e deste modo atenuaria o risco de apreciação 

das leis sob o aspecto da oportunidade, e de usurpação do juízo político que só ao Parlamento 

pertenceria. Destarte, o Tribunal Constitucional, em vez de concorrente do Parlamento, seria o 

seu complemento lógico, atuando como depositário das categorias lógicas do ordenamento, e 

julgando somente a validade da lei, por via de simples lógica racional128. 

Cabe indagar, neste ponto, quais seriam as conseqüências dessa decisão 

proferida pelo “legislador negativo”. 

Ora, segundo a concepção kelseniana, ato nulo é aquele que não preenche os 

requisitos que a norma jurídica de grau superior lhe prescreve, carecendo de antemão de todo 

e qualquer caráter jurídico. Por esta razão, cabe a todos, autoridades públicas e cidadãos em 

geral, o direito de examinar, em todas as circunstâncias, a regularidade do ato nulo. Com 

efeito, se o direito positivo limitar esse poder, reservando-o sob condições precisas a 

                                                 
126 HECK, Luís Afonso. Jurisdição constitucional: teoria da nulidade versus teoria de nulificabilidade das leis. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 13-20. O legislador positivo (Parlamento) estaria vinculado pela 
Constituição com respeito ao seu procedimento, e somente excepcionalmente com respeito ao conteúdo da lei, e 
nesse caso apenas por princípcios gerais, linhas diretivas. O legislador negativo (Tribunal Constitucional), por 
sua vez, teria sua função determinada essencialmente pela Constituição, constituindo-se preponderantemente 
aplicação do direito e, assim, jurisdição autêntica (HECK, Luís Afonso. op. cit., p. 48). 
127 Para Eduardo García de Enterría, a questão da tensão entre jurisdição constitucional e soberania parlamentar 
tem sido julgada pelo Tribunal da História, ante o qual “a justiça constitucional não só tem sido absolvida de tão 
graves acusações, como se tem consolidado definitivamente como uma técnica quintaessenciada de governo 
humano” (ENTERRÍA, Eduardo García. La constitución como norma y el tribunal constitucional. Madrid: 
Civitas, 1994, p. 187). 
128 Na época em que Hans Kelsen formulou seu sistema, predominavam na Europa, e em especial no mundo 
germânico, posições como as da Escola Livre do Direito, que alimentavam uma revolta dos juízes contra as leis. 
Desta forma, vedando aos juízes a possibilidade de não aplicação da lei, o sistema kelseniano reforçaria os 
mecanismos de submissão da jurisdição à legislação (ENTERRÍA, Eduardo García. op. cit., p. 64-65). 
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instâncias determinadas, o ato que sofra um vício jurídico qualquer pode não ser considerado 

a priori nulo, mas somente anulável129. 

Nesse contexto, para Hans Kelsen, como a inconstitucionalidade somente pode 

ser reconhecida pelo órgão e procedimento previstos na Constituição, o ato inconstitucional 

não seria nulo ab initio, mas sim anulável por motivos especiais, consubstanciados na 

contrariedade à forma ou ao conteúdo designados no texto constitucional130. Destarte, a 

verificação do fato condicionante pelo tribunal seria, em todo sentido, constitutiva131, pois o 

juiz não teria que descobrir e declarar um direito já de antemão firme e acabado, cuja 

produção já foi concluída132. 

A autoridade competente estabeleceria a existência jurídica da contradição 

entre a norma superior e a inferior, anulando a norma inferior133. Sendo assim, enquanto a 

norma não fosse objeto de decisão acerca de sua anulabilidade, seria válida, pois a própria 

Constituição vislumbraria a possibilidade de edição de norma fora dos padrões nela previstos. 

Hans Kelsen formula, assim, o seguinte princípio geral: “uma norma jurídica é 

sempre válida, não pode ser nula, mas pode ser anulada”. A ordem jurídica pode, ademais, 

autorizar um órgão especial a anular a norma com força retroativa, hipótese geralmente 

caracterizada, embora de forma incorreta, pela afirmação de que a norma era nula ab initio. 

Entretanto, tal provimento não teria caráter declaratório, mas sim constitutivo, pois sem essa 

declaração do órgão competente, a norma não poderia ser considerada nula134. 

Desta forma, na concepção kelseniana, a anulabilidade se distinguiria da 

nulidade na medida em que esta última não exige que a ordem jurídica fixe qualquer 

procedimento ou autoridade competente para o seu reconhecimento. Assim, consoante afirma 

Hans Kelsen, apenas a própria ordem jurídica pode traçar os limites entre a norma anulável e 

a nula ab initio135.  

                                                 
129 KELSEN, Hans. A jurisdição constitucional (Exposição de Hans Kelsen na sessão de outubro de 1928 do 
Instituto Internacional de Direito Público. In: KELSEN, Hans. Jurisdição constitucional. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, p. 140-141. 
130 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 4. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 227. 
Nesse contexto, Hans Kelsen nega a possibilidade de contrariedade entre a Constituição e a chamada “lei 
inconstitucional”. Desta forma, as denominadas “leis inconstitucionais” seriam conformes à Constituição e, 
portanto, válidas, embora anuláveis (= invalidáveis) mediante um processo especial, por não corresponderem à 
via ou possibilidade preferencial prescrita na Constituição (NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade 
das Leis. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 74-75). 
131 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 7. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 266. 
132 KELSEN, Hans. op. cit., p. 364. 
133 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 4. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 232. 
134 KELSEN, Hans. op. cit., p. 230. 
135 Para Hans Kelsen, ainda que a ordem jurídica viesse a determinar as condições sob as quais algo que se 
apresenta como norma é nulo ab initio, de modo que ela não precisasse ser anulada por um procedimento 
jurídico, teria que determinar um procedimento para averiguar se essas condições são ou não concretizadas num 
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Nesse diapasão, conclui Hans Kelsen que, “do mesmo modo que tudo que era 

tocado pelo rei Midas se tornava ouro, tudo a que se refere o Direito torna-se Direito, isto é, 

algo juridicamente existente. Assim, o caso de nulidade absoluta está fora do direito” 136. 

Tal concepção deu lugar ao chamado modelo de controle concentrado de 

constitucionalidade: concentrado em um único órgão, idealizado e criado, propositadamente, 

para esta função de controle normativo, e para outras funções de garantia constitucional, como 

a composição de conflitos entre certos órgãos do Estado, decisão sobre as acusações contra 

alguns altos funcionários etc. 

Assim, nesse sistema, os juízes comuns são incompetentes para conhecer, 

mesmo incidenter tantum, e, portanto, com eficácia limitada ao caso concreto, da validade das 

leis, devendo ter como boas as leis existentes, salvo nas hipóteses em que se admita que eles 

suspendam o processo a fim de argüir, perante a Corte Constitucional, a questão da 

inconstitucionalidade surgida no processo. 

O Tribunal Constitucional seria uma jurisdição criada para conhecer especial e 

exclusivamente da matéria do contencioso constitucional, situada fora do aparato jurisdicional 

ordinário, e independente tanto deste como dos poderes públicos137. Desta forma, um 

Tribunal supremo ou, inclusive, uma câmara jurisdicional de um Tribunal supremo poderiam 

ser jurisdições constitucionais, porém não seriam Tribunais constitucionais138. 

                                                                                                                                                         
dado caso. Ora, a decisão tomada pela autoridade competente de que algo que se apresenta como norma é nulo 
ab initio, porque preenche as condições de nulidade determinadas pela ordem jurídica, é um ato constitutivo, 
razão pela qual o fenômeno em questão não pode ser considerado “nulo”. Nesse caso, a decisão seria uma 
anulação verdadeira, uma anulação com força retroativa. Sendo assim, o que geralmente se chama nulidade é 
apenas o grau mais alto de anulabilidade, o fato de que todo sujeito, e não apenas um órgão especial, está 
autorizado a anular a norma. Entretanto, no Direito nacional moderno, a nulidade estaria praticamente excluída, 
“pois um estado em que todos estão autorizados a declarar toda norma, ou seja, tudo que se apresenta como 
norma, como sendo nula, é quase um estado de anarquia, característico de uma ordem primitiva que não institui 
órgãos especiais com competência para criar e aplicar o Direito. O que é possível praticamente dentro de uma 
ordem jurídica é, quando muito, que todos estejam autorizados a considerar uma norma jurídica como nula, mas 
sob o risco de ter sua conduta, caso ela seja contrária à norma, considerada pelo órgão competente como delito, 
desde que o órgão competente não confirme a opinião do sujeito quanto à invalidade da norma” (KELSEN, 
Hans. op. cit., p. 230-232). 
136 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 4. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 232. 
137 O Tribunal Constitucional seria uma verdadeira jurisdição, fazendo justiça com autoridade de coisa julgada, e 
podendo suas declarações de inconstitucionalidade desembocarem em anulações com efeitos erga omnes. Sua 
independência seria assegurada pela existência de um estatuto constitucional definidor de sua organização, 
funcionamento e atribuições, colocando-o fora do alcance dos poderes públicos que se destina a controlar. 
Pressuporia, ademais, a autonomia estatutária administrativa e financeira da instituição, e garantias de 
independência para seus os membros. A diferença fundamental entre um tribunal supremo e um tribunal 
constitucional é que este último é uma jurisdição fora do aparato jurisdicional ordinário. Não obstante, se 
organicamente há uma independência total, funcionalmente pode haver relações: assim, existem procedimentos 
de remissão dos tribunais ordinários ao Tribunal Constitucional, e igualmente procedimentos que permitem 
deferir decisões jurisdicionais ao Tribunal Constitucional por violação dos direitos fundamentais. (FAVOREU, 
Louis. Los Tribunales Constitucionales. Barcelona: Ariel, 1993, p. 27-35) 
138 FAVOREU, Louis. op. cit., p. 13. 
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Os membros do Tribunal Constitucional seriam designados por autoridades 

políticas, podendo ser escolhidos entre professores de direito, advogados, funcionários etc., 

não necessariamente magistrados. Neste ponto, Hans Kelsen entende preferível aceitar, mais 

que uma influência oculta dos partidos políticos e, por isso mesmo, incontrolável, sua 

participação legítima na formação do tribunal139. 

 

 

2.2.2 A adoção do modelo kelseniano pela Constituição austríaca 

 

Com base nos fundamentos teóricos acima expostos, Hans Kelsen desenhou o 

modelo de controle de constitucionalidade adotado pela Constituição austríaca de 1920, 

paradigmático em contraposição ao modelo americano já referido140.  

Com efeito, na Áustria, como em quase toda a Europa continental, até o início 

do século XIX, inexistia qualquer procedimento de fiscalização de constitucionalidade nos 

moldes como é hoje concebido. O Parlamento austríaco, provavelmente por influência do 

Direito Público francês, assumia uma posição de relativa supremacia; sendo a lei uma 

expressão de soberania, descabia a qualquer órgão estatal, mesmo o Poder Judiciário, 

questionar a respeito de sua legitimidade. 

Assim, antes da entrada em vigor da Constituição austríaca de 1920, os 

tribunais austríacos só podiam controlar a constitucionalidade das leis no tocante à adequada 

publicação, mas jamais sua validade em face do texto constitucional141. 

                                                 
139 FAVOREU, Louis. op. cit., p. 35. 
140 Conforme analisa Louis Favoreu, além da modernidade dos fundamentos teóricos esposados por Hans 
Kelsen, o êxito do modelo kelseniano se deve a muitas causas. Destacam-se, primeiramente, razões históricas. 
Com efeito, na Alemanha e na Áustria, a idéia de um Tribunal do Império, com atribuições de Tribunal 
Constitucional, ao menos no que concerne aos litígios federais, expressou-se em 1848 e pelo menos na Áustria se 
realizou em 1867. Ademais, as terríveis lições das experiências nazi-fascistas consolidaram a vontade de 
estabelecer uma verdadeira democracia, escolhendo-se o modelo kelseniano em lugar do americano porque já 
não se confiava nos juízes ordinários. Por outro lado, já não se experimenta o temor de atentar contra a soberania 
do legislador, pois este fracassou em sua missão. Devem ser enunciadas, ademais, razões institucionais ou 
políticas, consubstanciadas na necessidade de controlar os parlamentos, porque sua legislação teria se convertido 
em uma perigosa ameaça para as liberdades, a partir do momento em que os regimes parlamentares ou semi-
parlamentares evoluíram até um sistema em que se exerce sem limites um poder composto pela maioria 
parlamentar, aderida a um Governo estável e monolítico, às vezes reforçado por um chefe de Estado eleito, 
pertencente à mesma tendência. Assim, à diferença dos Estados Unidos, já não havia separação de poderes 
devido ao monolitismo do bloco maioria parlamentar-Governo (FAVOREU, Louis. Los Tribunales 
Constitucionales. Barcelona: Ariel, 1993, p. 22-26). 
141 SEGADO, Francisco Fernández. La justicia constitucional ante el siglo XXI: la progresiva convergencia de 
los sistemas americano y europeo-kelseniano. México: Universidade Nacional Autônoma de México, 2004, p. 
20-21. 
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Adotando o modelo kelseniano, a Constituição de 1º de outubro de 1920 criou 

uma Corte Constitucional, para exercer a jurisdição constitucional tanto em relação ao Estado 

Federal como em relação aos Estados Federados142. 

O Tribunal Constitucional austríaco é o mais antigo dos tribunais 

constitucionais, modelo em que se inspiraram os demais tribunais instituídos na Europa. 

Aponta-se como seu predecessor o Tribunal do Império (Reichsgericht). Suprimido ante o 

golpe de estado de 1933, foi substituído na Constituição de 1934 por um “Tribunal Federal”, 

abolido em 1938, após a anexação da Áustria à Alemanha, e restabelecido pela Lei 

Constitucional de 12 de outubro de 1945143. 

Dentre as atribuições do Tribunal Constitucional austríaco, destacam-se: (1) 

atuação como tribunal eleitoral; (2) atuação como tribunal de conflitos; (3) atuação como 

tribunal federal, encarregando-se de velar pelo respeito ao equilíbrio federal; (4) atuação 

como tribunal administrativo, competente apenas para julgar lesões sobre direitos 

constitucionalmente garantidos, cabendo ao Supremo Tribunal Administrativo o julgamento 

das lesões a direitos legalmente garantidos; (5) algumas funções de Supremo Tribunal de 

Justiça, como decidir acerca da responsabilidade jurídica ou penal dos órgãos superiores da 

Federação ou dos Estados, por iniciativa das assembléias; (6) julgamento de certas ações de 

responsabilidade144. 

O Tribunal Constitucional monopoliza o exercício da jurisdição constitucional, 

em especial no que se refere à supressão de normas gerais por motivo de 

inconstitucionalidade, o que não exclui, todavia, que outros órgãos constitucionais baseiem 

suas decisões no direito constitucional, com a utilização da interpretação conforme à 

Constituição, por exemplo145. 

                                                 
142 Embora a Áustria constitua um Estado Federal, os Estados Federados austríacos não dispõem de jurisdição 
constitucional própria (OBERNDORFER, Peter. A Justiça constitucional no quadro das funções estaduais: 
nomeadamente espécies, conteúdo e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. 
Tribunal Constitucional da Áustria. In: Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais 
Europeus, 2ª parte, Lisboa, Tribunal Constitucional, 1987, p. 135). 
143 FAVOREU, Louis. Los Tribunales Constitucionales. Barcelona: Ariel, 1993, p. 43-44. 
144 FAVOREU, Louis. op. cit., p. 48-51. 
145 Exceção ao monopólio do controle de normas pelo Tribunal Constitucional é constituída pela questão da 
“devida publicação” das leis, regulamentos e tratados internacionais. Aqui os tribunais arrogam-se um direito 
próprio de controle, o qual tem como conseqüência o não aplicarem, por não ser vinculativa, uma norma que não 
foi devidamente publicada. Esta decisão, no entanto, não produz qualquer efeito para além do caso concreto 
(OBERNDORFER, Peter. A Justiça constitucional no quadro das funções estaduais: nomeadamente espécies, 
conteúdo e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Tribunal Constitucional da 
Áustria. In: Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 2ª parte, Lisboa, 
Tribunal Constitucional, 1987, p. 136-140). 
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A atribuição central do Tribunal Constitucional é o controle de 

constitucionalidade das leis, objeto de análise direta pelo presente estudo146. 

Ressalte-se, inicialmente, não ser o Tribunal Constitucional austríaco uma 

corte de revisão das instâncias ordinárias, não possuindo, assim, competência para apreciar 

sentenças de outros tribunais. Assim, o Tribunal Constitucional somente pode debater dúvidas 

jurídicas expressamente manifestadas por determinado tribunal acerca da constitucionalidade 

de uma norma (lei ou regulamento) que tem de aplicar ao caso concreto147. 

Em princípio, portanto, o Tribunal não pode pronunciar-se ultra petita. Não 

obstante, afigura-se difícil ao Tribunal Constitucional respeitar essas regras, sobretudo quando 

as anulações parciais mudam o sentido da lei. Por outro lado, a revisão constitucional de 1975 

conferiu ao Tribunal poder para decidir ultra petita no caso em que a lei haja sido ditada por 

um órgão legislativo incompetente ou tenha sido publicada de maneira irregular148. 

O controle de constitucionalidade exercido pelo Tribunal Constitucional tem 

por objeto: (a) leis formais da Federação e dos Estados (constitucionais e infraconstitucionais, 

desde que elaboradas por meio de um processo parlamentar e devidamente publicadas); (b) 

regulamentos (quanto à sua legalidade e constitucionalidade); (c) tratados internacionais149. 

Nos termos do art. 138, al. 2, da Lei Constitucional-Federal Austríaca150, cabe 

ao Tribunal Constitucional decidir, por solicitação do governo federal ou de um governo 

estadual, se um ato legislativo ou administrativo é da competência da Federação ou dos 

Estados. Esse controle é preventivo, exercido com relação a projetos de lei ou de regulamento 

(ou outros atos administrativos) ainda não votados pelas assembléias ou publicados pelas 

autoridades administrativas151. Nessa hipótese, a apreciação do Tribunal Constitucional é 

                                                 
146 Louis Favoreu chega a afirmar que, sem essa atribuição, não há Tribunal Constitucional (FAVOREU, Louis. 
op. cit., p. 35). 
147 OBERNDORFER, Peter. A Justiça constitucional no quadro das funções estaduais: nomeadamente espécies, 
conteúdo e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Tribunal Constitucional da 
Áustria. In: Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 2ª parte, Lisboa, 
Tribunal Constitucional, 1987, p. 176-177. 
148 Esta obrigação do Tribunal Constitucional deixaria de existir quando a revogação da totalidade da lei 
contrariasse notoriamente os interesses jurídicos da parte que desencadeou o processo de apreciação através do 
seu requerimento individual ou queixa constitucional (OBERNDORFER, Peter. A Justiça constitucional no 
quadro das funções estaduais: nomeadamente espécies, conteúdo e efeitos das decisões sobre a 
constitucionalidade de normas jurídicas. Tribunal Constitucional da Áustria. In: Relatórios da VII Conferência 
dos Tribunais Constitucionais Europeus, 2ª parte, Lisboa, Tribunal Constitucional, 1987, p. 158-159). 
149 O Tribunal Constitucional deve apreciar, por regra, apenas a própria lei, o produto do legislador, e não as 
motivações, as prognoses, as concepções ou as expectativas do legislador que se encontram por detrás da lei 
(OBERNDORFER, Peter. op. cit., p. 142-144; 176). 
150 HECK, Luís Afonso. Jurisdição constitucional e legislação pertinente no direito comparado. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 120. 
151 FAVOREU, Louis. Los Tribunales Constitucionales. Barcelona: Ariel, 1993, p. 51-52. 
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realizada exclusivamente com base nas normas constitucionais sobre a repartição de 

competências entre o Estado Federal e os Estados Federados152. 

O controle a posteriori (repressivo), por sua vez, pode ser exercido por 

diversas modalidades, enunciadas a seguir153. 

A Constituição de 1920, desde a sua redação original, prescreve o cabimento 

de um controle direto e abstrato, instaurado a requerimento do Governo Federal (quanto às 

leis e regulamentos provinciais) e dos governos provinciais (quanto às leis e regulamentos 

federais). 

Tal recurso foi historicamente pensado, sobretudo, como instrumento 

federalista154, mas a evolução política revelou sua crescente utilização como instrumento de 

eliminação dos conflitos de interesse entre os partidos governamentais (da maioria) e os 

partidos de oposição.  

Por esta razão, em 1975, o legislador constituinte consagrou o chamado 

“pedido de fração”, consubstanciado na possibilidade de impugnação da constitucionalidade 

de uma lei federal, perante o Tribunal Constitucional, pela terça parte dos deputados do 

Conselho Nacional, faculdade que pode ser estendida pela Constituição de um Estado-

membro à terça parte dos deputados da Dieta desse Estado, com relação às leis estaduais.  

Assim, por meio desse mecanismo, uma minoria qualificada do Parlamento, 

que esteja politicamente limitada ao papel da oposição, pode levar ao Tribunal Constitucional 

suas dúvidas levantadas contra uma lei ordinária emitida pela maioria parlamentar, desde que 

tais dúvidas sejam de natureza jurídico-constitucional. 

Saliente-se que a existência de um litígio concreto como caso pretexto constitui 

pressuposto necessário do recurso governamental e do recurso parlamentar, que podem ser 

feitos a qualquer tempo. Assim, o controle abstrato decorre de um processo litigioso entre as 

partes, que por meio das dúvidas constitucionais levantadas definem seu objeto, que não pode 

ser alargado pelo Tribunal Constitucional155.  

                                                 
152 OBERNDORFER, Peter. op. cit., p. 137. 
153 Sobre este ponto, conferir: OBERNDORFER, Peter. op. cit., p. 138-147; FAVOREU, Louis. Los Tribunales 
Constitucionales. Barcelona: Ariel, 1993, p. 52-55. 
154 Sobre a relação entre a origem do controle de constitucionalidade das leis e a adoção do regime federalista, 
confira-se: SANTOS, Gustavo Ferreira. Origens federalistas do controle de constitucionalidade das leis. 
Anuário dos cursos de pós-graduação em Direito - UFPE, Recife, n. 14, 2004, p. 140-149. 
155 Tal configuração aparece atenuada no processo de apreciação de lei desencadeado por um “pedido de fração”, 
exigindo o Tribunal Constitucional que a legitimidade para sua provocação exista apenas no momento da 
propositura da ação. Desta forma, o desaparecimento de uma fração em razão do término da legislatura não 
obstaria à continuidade do processo com base num tal pedido, desde que legitimamente proposto 
(OBERNDORFER, Peter. A Justiça constitucional no quadro das funções estaduais: nomeadamente espécies, 
conteúdo e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Tribunal Constitucional da 
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Com a reforma de 1929, criou-se uma espécie de controle incidental, com a 

habilitação do Supremo Tribunal Administrativo e do Supremo Tribunal de Justiça a 

remeterem ao Tribunal Constitucional as questões de constitucionalidade levantadas a 

propósito das leis que deveriam aplicar no julgamento dos casos submetidos à sua apreciação. 

Com a reforma constitucional de 1975, os tribunais de apelação passaram a ter a mesma 

faculdade. 

Ressalte-se que, no sistema austríaco, todos os tribunais referidos têm não 

apenas o direito, mas também o dever de apresentar um pedido de revogação ao Tribunal 

Constitucional, interrompendo o seu próprio processo até a decisão deste, sempre que 

possuam dúvidas quanto à constitucionalidade de uma lei ou à legalidade de um regulamento 

a ser por eles aplicado. 

Esse controle incidental de normas pelo Tribunal Constitucional com base no 

pedido de um outro tribunal apenas é admitido no caso de prejudicialidade da norma em 

relação à decisão desse último. Por outro lado, o Tribunal Constitucional apenas aprecia se a 

opinião do tribunal proponente sobre a prejudicialidade da norma em questão é fundada ou 

manifestamente infundada156.  

A reforma constitucional de 1975 também consagrou a possibilidade de os 

indivíduos impugnarem a constitucionalidade de uma lei federal, desde que seus direitos 

tenham sido violados pela lei em questão, e que o ato legislativo seja aplicável sem a 

intervenção de uma decisão judicial ou administrativa.  

Assim, conforme a jurisprudência do Tribunal Constitucional, a 

admissibilidade do requerimento individual está sujeita ao princípio da subsidiariedade, 

exigindo-se que não exista para o efeito qualquer outra via adequada. O Tribunal 

Constitucional considera, entretanto, que não é exigível a tais pessoas que, com base na lei 

impugnada, tenham primeiro provocado um ato individual (ato administrativo ou sentença 

judicial), contra o qual recorram contenciosamente157. 

                                                                                                                                                         
Áustria. In: Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 2ª parte, Lisboa, 
Tribunal Constitucional, 1987, p. 139-140). 
156 OBERNDORFER, Peter. A Justiça constitucional no quadro das funções estaduais: nomeadamente espécies, 
conteúdo e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Tribunal Constitucional da 
Áustria. In: Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 2ª parte, Lisboa, 
Tribunal Constitucional, 1987, p. 140-141. 
157 OBERNDORFER, Peter. op. cit., p. 141-142 
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Por fim, desde a sua origem, tem-se reconhecido ao Tribunal Constitucional a 

faculdade de examinar de ofício a constitucionalidade de uma lei quando esta deve servir de 

base a uma de suas decisões e a Corte tem dúvidas sobre sua constitucionalidade158.  

Se o tribunal pronuncia a inconstitucionalidade da lei impugnada ou de 

algumas de suas disposições, o ato legislativo é revogado, nos moldes do sistema concebido 

por Hans Kelsen. As conseqüências dessa decisão são cuidadosamente precisadas pela 

Constituição da Áustria, e seus aspectos serão melhor analisadas no próximo capítulo. 

No momento, interessa assinalar que as decisões proferidas pelo Tribunal 

Constitucional em processo de controle de normas têm força de caso julgado e eficácia 

vinculatória. 

Assim, a revogação de uma norma pelo Tribunal Constitucional vincula a 

todos desde a data da sua publicação, se não for estipulado prazo para a cessação da sua 

vigência. Enquanto a publicação da decisão de revogação não tem lugar, o Tribunal trata os 

demais casos que lhe forem apresentados e que tenham por base a lei considerada 

inconstitucional como “casos pretexto”, julgando-os como se a publicação da anulação já 

tivesse ocorrido159. 

Na hipótese de revogação da norma, apenas a parte decisória da sentença 

possui força de caso julgado, e somente ela necessita ser publicada. Na hipótese de rejeição da 

inconstitucionalidade, por sua vez, a força de caso julgado atinge apenas as dúvidas em 

concreto manifestadas sobre a constitucionalidade da lei, não impedindo uma reapreciação da 

norma pelo Tribunal Constitucional, caso sejam apresentados novos questionamentos160. 

A decisão de inconstitucionalidade possui, ainda, eficácia obrigatória, 

vinculando todos os tribunais ou autoridades administrativas, exceto o legislador. Entretanto, 

o Tribunal Constitucional considera inconstitucional o fato de o legislador, ainda durante a 

pendência de um processo, editar, com eficácia retroativa, uma disposição de conteúdo 

exatamente igual ao do preceito que está a ser apreciado, com o intuito de fazer malograr o 

                                                 
158 Em 1982, de 106 (cento e seis) casos relativos à constitucionalidade de uma lei, 60 (sessenta) resultaram de 
um controle de ofício, o que levou Louis Favoreu a afirmar ser esta a via essencial do controle de 
constitucionalidade das leis na Áustria (FAVOREU, Louis. Los Tribunales Constitucionales. Barcelona: Ariel, 
1993, p. 52-55). 
159 OBERNDORFER, Peter. A Justiça constitucional no quadro das funções estaduais: nomeadamente espécies, 
conteúdo e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Tribunal Constitucional da 
Áustria. In: Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 2ª parte, Lisboa, 
Tribunal Constitucional, 1987, p. 169. 
160 OBERNDORFER, Peter. op. cit., p. 170-171. 
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processo de apreciação pendente. O Tribunal Constitucional concebe tal atitude como uma 

intromissão inconstitucional em sua atividade, sancionando-a com a revogação161. 

O Tribunal Constitucional está vinculado às suas próprias decisões, o que não 

o impede de sustentar novas opiniões jurídicas com relação às mesmas questões 

constitucionais. Contudo, o desvio do Tribunal Constitucional de suas interpretações 

tradicionais exige, na prática, um dever de fundamentação especialmente pormenorizado162. 

A Lei Constitucional-Federal Austríaca (art. 140, al. 6) prescreve como regra 

geral a repristinação da legislação revogada pela norma inconstitucional, autorizando, 

entretanto, que o Tribunal Constitucional decida de forma diversa163. Conforme observa Peter 

Oberndorfer, o Tribunal Constitucional exerce essa competência na maioria dos casos de 

revogação de uma lei, praticamente transformando a exceção em regra164. 

 

 

2.3 A BIPOLARIDADE ENTRE OS MODELOS AMERICANO E AUSTRÍACO E SUA 

ATENUAÇÃO 

 

 

2.3.1 A bipolaridade de sistemas 

 

A análise dos modelos acima enunciados evidencia uma contraposição entre 

suas principais características, sendo possível falar em uma bipolaridade de sistemas165. 

                                                 
161 OBERNDORFER, Peter. op. cit., p. 171-172. 
162 Conforme salienta Peter Oberndorfer, também em relação à chamada “interpretação atualizante” da 
Constituição, mostra-se o Tribunal Constitucional bastante reservado. É que, sendo a Constituição relativamente 
fácil de alterar, a adaptação do direito constitucional a novos desenvolvimentos ou a situações originariamente 
não previstas pode e deve ficar entregue ao legislador constitucional, não havendo assim que ser assegurada pelo 
Tribunal Constitucional. Assim, ao Tribunal Constitucional é “completamente alheio o papel de reformador 
(sócio-) político, tanto em razão da função que constitucionalmente lhe cabe, como do entendimento prático que 
dessa função tem feito”. OBERNDORFER, Peter. op. cit., p. 172-173. 
163 Art. 140. (…) (6) Se uma lei é anulada como anticonstitucional por uma decisão do tribunal constitucional, 
então entram novamente em vigor, com o dia da entrada em vigor da anulação, caso a decisão não declare outra 
coisa, as determinações legais que haviam sido anuladas pela lei julgada anticonstitucional pelo tribunal 
constitucional. Na publicação sobre a anulação da lei também deve ser publicado se e quais determinações legais 
novamente entram em vigor. (ÁUSTRIA. Lei Constitucional-Federal Austríaca. In: HECK, Luís Afonso. 
Jurisdição constitucional e legislação pertinente no direito comparado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2006, p. 125) 
164 OBERNDORFER, Peter. A Justiça constitucional no quadro das funções estaduais: nomeadamente espécies, 
conteúdo e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Tribunal Constitucional da 
Áustria. In: Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 2ª parte, Lisboa, 
Tribunal Constitucional, 1987, p. 174. 
165 Essa expressão foi utilizada por SEGADO, Francisco Fernández. La obsolescencia de la bipolaridad 
tradicional (modelo americano - modelo europeu- Kelseniano) de los sistemas de Justicia Constitucional. 
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Com efeito, a formação do sistema americano decorreu sobretudo de uma 

prática jurisprudencial consolidada ao longo do tempo, “produto vivo de uma história 

perfeitamente singular e própria”166. O sistema austríaco, por sua vez, foi concebido 

primeiramente de forma teórica, e somente após implantado na Áustria, impondo-se à maioria 

dos Estados democráticos a partir da Segunda Guerra Mundial. 

No que pertine ao aspecto subjetivo do controle (autoridade competente para o 

seu exercício), ao sistema difuso americano, que possibilita a todos os órgãos jurisdicionais a 

fiscalização da constitucionalidade das leis, contrapõe-se o modelo austríaco, em que tal 

análise se concentra em um órgão especialmente criado para esta finalidade (Tribunal 

Constitucional)167. 

Por outro lado, o controle tipicamente concreto do direito americano, exercido 

somente por oportunidade do julgamento de um case or controversy, não encontra espaço no 

modelo austríaco originário da Constituição de 1920.  

Em sua fase inicial, a fiscalização austríaca era exclusivamente abstrata, 

desvinculada de casos concretos, e suscitada em via direta ou principal por órgãos políticos 

taxativamente definidos pelo texto constitucional. Aos juízes e demais tribunais não só era 

vedado o exercício do controle, como também a possibilidade de provocação do Tribunal 

Constitucional para o esclarecimento de dúvidas constitucionais que se manifestassem nos 

processos submetidos ao seu julgamento168. 

                                                                                                                                                         
Direito Público, a. 1, n. 2, out.-dez. 2003, p. 55-82. Sobre a contraposição de sistemas, conferir: ROSENN, 
Keith S. Os Efeitos do controle judicial de constitucionalidade nos Estados Unidos, Canadá e América Latina 
numa perspectiva comparada. Revista de Direito Administrativo, n. 235, jan.-mar. 2004; SEGADO, Francisco 
Fernández. La justicia constitucional ante el siglo XXI: la progresiva convergencia de los sistemas americano y 
europeo-kelseniano. México: Universidade Nacional Autônoma de México, 2004; PEGORARO, Lucio. A 
circulação, a recepção e a hibridação dos modelos de justiça constitucional. Revista de Informação Legislativa, 
Senado Federal, Brasília, a. 42, n. 65, p. 59-76, jan.-mar. 2005. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/web/cegraf/ril/Pdf/pdf_165/R165-07.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2006; 
CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. 2. ed., 
Porto Alegre: Sergio Fabris, 1992. 
166 ENTERRÍA, Eduardo García. La constitución como norma y el tribunal constitucional. Madrid: Civitas, 
1994, p. 141. 
167 No sistema americano, a justiça constitucional é confiada ao conjunto do aparato jurisdicional, e não se 
distingue de fato da justiça ordinária, pois não há razão alguma para distinguir entre os assuntos apresentados a 
um mesmo juiz. O modelo europeu é inteiramente distinto. O contencioso constitucional é competência 
exclusiva de um tribunal especialmente criado para esse fim, sem que se possa falar com propriedade de litígios 
nessa hipótese (FAVOREU, Louis. Los Tribunales Constitucionales. Barcelona: Ariel, 1993, p. 15). 
168 Entretanto, como ressalta o próprio Hans Kelsen, a vedação ao exercício do controle pelos tribunais e 
autoridades administrativas não era completa, pois uma possibilidade mínima de controle deveria existir, uma 
vez que as autoridades poderiam recusar aplicação às leis que não correspondessem a certos requisitos mínimos, 
como a adequada publicação, por exemplo (KELSEN, Hans. A jurisdição constitucional e administrativa a 
serviço do Estado federativo segundo a nova Constituição federal austríaca de 1º de outubro de 1920. In: 
KELSEN, Hans. Jurisdição constitucional. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 20). 

http://www.senado.gov.br/web/cegraf/ril/Pdf/pdf_165/R165-07.pdf
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Destarte, como afirma Luis Prieto Sanchís, um aspecto capital para 

compreender a proposta kelseniana de justiça constitucional é a rigorosa exclusão de sua 

esfera de competência de tudo o que tenha a ver com fatos ou interesses concretos, tanto 

aqueles levados em conta pelo legislador, como os contemplados pelo juiz ordinário169. 

No que se refere ao alcance dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, no 

sistema americano, a eficácia do julgado, em princípio, limitar-se-ia ao caso concreto. No 

sistema austríaco, por sua vez, a decisão produziria efeitos erga omnes e vinculatórios a todos 

os órgãos estatais, consoante visto acima. 

 

 

2.3.2 A aproximação dos modelos paradigmáticos 

 

Nota-se atualmente, entretanto, um movimento de aproximação entre os 

sistemas americano e austríaco, bem como o surgimento de diversos outros “modelos” 

decorrentes de sua hibridação170. 

Com efeito, verifica-se que a Suprema Corte norte-americana vem assumindo, 

no ordenamento jurídico, uma posição não muito diferente da Corte Constitucional do sistema 

austríaco, constatando-se uma tendência de limitação de sua atividade à decisão das mais 

importantes questões de constitucionalidade (writ of certiorari) e à composição dos conflitos 

entre a Federação e os Estados-membros171. 

Por outro lado, no sistema kelseniano, as modificações efetivadas pelas 

reformas constitucionais de 1929 e 1975 progressivamente afastaram o caráter 

exclusivamente abstrato do controle, permitindo seu exercício por provocação do Supremo 

Tribunal Administrativo, Supremo Tribunal de Justiça e demais tribunais ordinários, em sede 

                                                 
169 SANCHÍS, Luis Pietro. Tribunal Constitucional y Positivismo Jurídico. In: DOXA. Publicaciones 
Periódicas, n. 23, 2000. Disponível em: 
<http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/doxa/12383873132368273109213/Doxa23_08.pdf>. 
Acesso em: 18 ago 2006. 
170 Essa expressão foi utilizada por PEGORARO, Lucio. A circulação, a recepção e a hibridação dos modelos de 
justiça constitucional. Revista de Informação Legislativa, Senado Federal, Brasília, a. 42, n. 65, p. 59-76, jan.-
mar. 2005. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/web/cegraf/ril/Pdf/pdf_165/R165-07.pdf>. Acesso em: 
30 jun. 2006. Carlos Roberto Siqueira Castro se refere a “uma espécie de atenuação da ortodoxia sistêmica e, até 
mesmo, um ensaio de convergência entre as duas matrizes antes contrapostas de controle da validade das leis em 
face da Constituição” (CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. Da declaração de inconstitucionalidade e seus efeitos. 
Revista Direito, Estado e Sociedade, n. 10, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Disponível em: 
<http://sphere.rdc.puc-rio.br/sobrepuc/depto/direito/revista/online/rev10_carlos.html>. Acesso em: 08 nov. 
2005). 
171 SEGADO, Francisco Fernández. La justicia constitucional ante el siglo XXI: la progresiva convergencia de 
los sistemas americano y europeo-kelseniano. México: Universidade Nacional Autônoma de México, 2004, p. 
52. 

http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/doxa/12383873132368273109213/Doxa23_08.pdf
http://www.senado.gov.br/web/cegraf/ril/Pdf/pdf_165/R165-07.pdf
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de processos concretos perante eles instaurados, e inserindo, ademais, a previsão de recurso 

individual, mecanismos anteriormente analisados. Tais modificações abriram possibilidades 

praticamente ilimitadas de controle de constitucionalidade das leis por ocasião de sua 

aplicação172. 

Quanto ao alcance do controle, a limitação inter partes da decisão proferida no 

modelo americano foi em boa parte eliminada nos Estados Unidos, em razão do princípio do 

stare decisis, vigente nos países de common law, conforme anteriormente explicitado. Em 

razão desse princípio, o julgamento da inconstitucionalidade da lei acaba por ter verdadeira 

eficácia erga omnes. Assim, uma lei americana, uma vez não aplicada pela Suprema Corte por 

inconstitucionalidade, torna-se uma lei morta, embora permaneça vigente 173. 

 

 

2.4 INFLUXOS EM OUTROS ORDENAMENTOS JURÍDICOS  
 

A expansão do constitucionalismo e do Estado liberal-democrático conduziu à 

implantação de sistemas de controle de constitucionalidade em diversos outros Estados, 

exigindo-se a adaptação dos modelos históricos às peculiaridades de cada ordenamento 

jurídico174. 

Nesse sentido, Lucio Pegoraro fala em uma dupla hibridação: de uma parte, 

alguns ordenamentos fundiram elementos dos dois modelos, dando lugar a um terceiro 

gênero; por outra parte, cada ordenamento (exceto os Estados Unidos e poucos outros) não 

utiliza mais apenas um modelo, mas reúne ambos os sistemas. 

Cabível fazer referência, neste ponto, aos sistemas adotados por alguns países 

europeus (Alemanha, Espanha e Portugal), cuja análise terá repercussões no estudo da 

eficácia temporal da decisão de inconstitucionalidade. 

                                                 
172 SEGADO, Francisco Fernández. op. cit., p. 34-35. Antes dessas alterações, o controle de constitucionalidade 
austríaco tinha uma função muito importante, mas limitada, de garantia do respeito recíproco da repartição 
constitucional de competências, ficando fora do seu âmbito, por exemplo, as leis lesivas dos direitos individuais 
de liberdade (CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito 
comparado. 2. ed., Porto Alegre: Sergio Fabris, 1992, p. 106-107). Conferir, ainda, FAVOREU, Louis. Los 
Tribunales Constitucionales. Barcelona: Ariel, 1993, p. 51. 
173 SEGADO, Francisco Fernández. La justicia constitucional ante el siglo XXI: la progresiva convergencia de 
los sistemas americano y europeo-kelseniano. México: Universidade Nacional Autônoma de México, 2004, p. 
44-45. 
174 PEGORARO, Lucio. A circulação, a recepção e a hibridação dos modelos de justiça constitucional. Revista 
de Informação Legislativa, Senado Federal, Brasília, a. 42, n. 65, 59-76, jan.-mar. 2005. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/web/cegraf/ril/Pdf/pdf_165/R165-07.pdf>. Acesso em: 30 jun 2006. Sobre a matéria, 
conferir, ainda, ROSENN, Keith S. Os Efeitos do controle judicial de constitucionalidade nos Estados Unidos, 
Canadá e América Latina numa perspectiva comparada. Revista de Direito Administrativo, n. 235, p. 159-185, 
jan.-mar. 2004. 

http://www.senado.gov.br/web/cegraf/ril/Pdf/pdf_165/R165-07.pdf
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2.4.1 Alemanha 

 

No século XIX, a Federação alemã e alguns Estados Federados adotaram 

procedimentos especiais para solucionar conflitos derivados do Direito Constitucional 

(procedimentos de resolução de controvérsias e Tribunal de decisão federal, e Tribunais de 

Estado em alguns Estados Federados), mas que, na prática, nem sempre tiveram eficácia, em 

razão da forte autonomia dos Estados Federados e do poder demasiado dos respectivos 

príncipes regentes, além da pretensão dos parlamentos recém-constituídos de assegurarem 

uma parte dos direitos do povo. Nesse contexto, a própria Constituição de Bismarck de 1871 

não previu qualquer tribunal estatal, e o Tribunal Imperial criado em Leipzig em 1879 não 

estabeleceu qualquer jurisdição constitucional175. 

A Constituição de Weimar de 1919 (art. 108) criou um Tribunal do Estado 

para a República alemã, que possuía dentre as suas competências a resolução dos conflitos 

entre os órgãos de um Estado Federado e dos conflitos federais entre o governo central e os 

Estados Federados. No entanto, tal Constituição não conheceu um controle propriamente 

jurídico-constitucional das leis e dos conflitos entre órgãos constitucionais da República176. 

O regime nacional-socialista, por sua vez, recusou o controle jurisdicional da 

atividade do Estado, bem como a revisão judicial das leis, sob o argumento de que “a lei do 

Führer em todas as suas forças é necessariamente vinculativa para os juízes”177. Nesse 

período, o legislador deixou de ser o garantidor, para constituir a maior ameaça à liberdade, 

capaz de introduzir injustiças sistemáticas, pervertendo o ordenamento jurídico178. 

As experiências negativas com um regime totalitário, e a pretensão de construir 

uma democracia pluralista vinculada à proteção das minorias, prepararam o terreno para o 

                                                 
175 HÄBERLE, Peter. O recurso de amparo no sistema germânico de justiça constitucional. Sub Judice - Justiça 
e Sociedade, n. 20-21, jan.-jun. 2001, p. 44. Conforme observa Carl Schmitt, apesar de os embates 
constitucionais alemães do século XIX não poderem ser comparados com grandes revoluções, as constituições 
da monarquia constitucional alemã não desconsideraram de modo algum a salvaguarda da Constituição. Nesse 
sentido, especialmente características são as determinações da Constituição da Baviera (1818) e da Saxônia 
(1831). Entretanto, após as experiências vividas no conflito na Prússia e após os grandes sucessos da política de 
Otto Von Bismarck, foi tacitamente desconsiderada, como era de se supor, a questão de uma garantia da 
Constituição, e na geração seguinte, quando da indiferença geral por uma teoria constitucional, não se tinha mais 
uma verdadeira consciência dela. Assim, em meio ao sentimento de segurança política e bem-estar da população, 
qualificar-se-ia de meramente “política” a indagação pelo guardião da Constituição. O interesse pelo tema 
somente teria sido retomado com a Constituição de Weimar (SCHMITT, Carl. O Guardião da Constituição. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 3-4). 
176 Apesar de tudo, o tribunal, incidentalmente, submeteu à revisão judicial as leis federais desde as suas 
sentenças de Abril de 1921 (RGZ 102, 161) e de Fevereiro de 1925 (RGZ 111, 320) (HÄBERLE, Peter. op. cit., 
p. 44). 
177 HÄBERLE, Peter. op. cit., p. 45. 
178 ENTERRÍA, Eduardo García. La constitución como norma y el tribunal constitucional. Madrid: Civitas, 
1994, p. 141. 



 63

controle jurisdicional de constitucionalidade introduzido pela Lei Fundamental de 1949179. A 

base para o sistema adotado foi o modelo kelseniano, com a introdução, entretanto, de alguns 

elementos do americano180. 

O órgão superior da justiça constitucional alemã é o Tribunal Constitucional 

Federal (BverfG), previsto na Lei Fundamental de 8 de maio de 1949, instituído pela Lei de 

12 de março de 1951, e que começou a funcionar na então República Federal Alemã em 

setembro do mesmo ano181. Na maioria dos Estados Federados existem, ainda, tribunais 

constitucionais estaduais, que garantem a observância do direito constitucional dos 

respectivos Estados182. 

O Tribunal Constitucional Federal é, perante todos os outros órgãos 

constitucionais, um tribunal da Federação, autônomo e independente (§1, da Lei do Tribunal 

Constitucional Federal)183, sobretudo em razão da posição jurídica dos seus juízes, regulada 

separadamente da posição dos demais, e de possuir orçamento próprio184. 

                                                 
179 HÄBERLE, Peter. O recurso de amparo no sistema germânico de justiça constitucional. Sub Judice - Justiça 
e Sociedade, n. 20-21, jan.-jun. 2001, p. 45. No mesmo sentido, BACHOF, Otto. Normas constitucionais 
inconstitucionais? Trad. José Manuel M. Cardoso da Costa. Lisboa: Almedina, 1994, p. 11-12; AHUMADA 
RUIZ, Maria Angeles. La jurisdicción constitucional en Europa: bases teóricas y políticas. Madrid: Thomson 
Civitas, 2005, p. 26-28; 39-40. Consoante observa Leda Boechat Rodrigues, a reorganização do sistema judicial 
foi um dos principais pilares da política Aliada decidida em Potsdam, depois da derrota de Hitler em 1945; “o 
futuro governo da Alemanha Ocidental devia ser federal, democrático e constitucional. E isso implicava, acima 
de tudo, comenta Donald P. Kommers, um judiciário independente, bem como a adoção do controle jurisdicional 
da constitucionalidade das leis e dos atos executivos”. Com efeito, “pela sua própria natureza, o poder conferido 
ao Judiciário de anular decisões dos outros ramos do governo tende a trazer para a arena judicial conflitos que, 
de outro modo, teriam de ser resolvidos politicamente. Por isso mesmo, a criação da Corte Constitucional 
Federal, após a promulgação da Lei Fundamental de Bonn (23 de maio de 1949), marcou uma reviravolta na 
tradição legal e na prática institucional germânicas” (RODRIGUES, Leda Boechat. A Corte de Warren. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1991, p. 13). 
180 Conforme salientou Eduardo García de Enterría, o modelo kelseniano é o que se tinha mais à mão, ante a 
dificuldade de se acolher o sistema americano originário, cheio de convenções, práticas e suposições, como 
produto vivo de uma história perfeitamente singular e própria (ENTERRÍA, Eduardo García. La constitución 
como norma y el tribunal constitucional. Madrid: Civitas, 1994, p. 141-142). 
181 FAVOREU, Louis. Los Tribunales Constitucionales. Barcelona: Ariel, 1993, p. 63. 
182 ZEIDLER, Wolfgand. A justiça constitucional no quadro das funções do estado: em especial tipos, conteúdos 
e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Tribunal Constitucional Federal da 
República Federal da Alemanha. In: Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 
2ª parte, Relatórios Nacionais, Lisboa, Tribunal Constitucional, 1987, p. 51. 
183 HECK, Luís Afonso. Jurisdição constitucional e legislação pertinente no direito comparado. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 67. 
184 O tribunal divide-se em duas seções, cada uma das quais com 8 (oito) membros; 3 (três) membros de cada 
seção são eleitos entre juízes dos tribunais supremos da Federação. A duração do cargo é de 12 (doze) anos, não 
sendo possível a reeleição. Todos os juízes constitucionais devem ter completado 40 anos de idade. A sua 
atividade judicial é incompatível com qualquer outra atividade profissional, exceto a de professor de direito em 
universidades alemãs. A eleição dos juízes corresponde em partes iguais ao Bundestag e ao Bundesrat, 
requerendo uma maioria de dois terços, o que obriga os partidos a estabelecerem acordos. O Presidente e o vice-
Presidente do Tribunal são eleitos alternadamente pelo Bundestag e pelo Bundesrat, sendo notória a interferência 
dos partidos políticos (HÄBERLE, Peter. O recurso de amparo no sistema germânico de justiça constitucional. 
Sub Judice - Justiça e Sociedade, n. 20-21, jan.-jun. 2001, p. 34). 
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Dentre as atribuições do Tribunal Constitucional, destacam-se: (1) tribunal 

eleitoral, em sede de apelação; (2) tribunal supremo de justiça ou tribunal repressivo; (3) 

tribunal federal, solucionando os litígios em se que opõem a Federação e os Estados, assim 

como os Estados entre si; (4) julgamento dos conflitos entre órgãos constitucionais da 

Federação; (5) julgamento do recurso de amparo; (6) controle abstrato e concreto da 

constitucionalidade das normas185. 

Merece destaque, primeiramente, o recurso de amparo (também chamado 

recurso ou queixa constitucional), introduzido pela Lei do Tribunal Constitucional Federal de 

1951, e consagrado na Lei Fundamental em 1969 (art. 93, al. 1, 4a e 4b)186. 

O recurso de amparo pode ser apresentado por cada cidadão, sob o fundamento 

de ter sido lesado pelo poder público em um direito fundamental ou a este análogo (direito à 

audiência, por exemplo)187.  

O recurso pode ser dirigido contra qualquer ato do poder público, em especial 

medidas da Administração, ou qualquer decisão dos tribunais, desde que esgotadas as vias de 

recurso ordinariamente admitidas (princípio da subsidiariedade). Em situações excepcionais, 

admite-se a apresentação da queixa diretamente contra uma norma jurídica, exigindo-se, 

dentre outros pressupostos, que o recorrente sofra prejuízo atual e direto decorrente da lei, não 

lhe sendo exigível, neste caso, a busca de uma solução pelas vias normais188. Nessa última 

                                                 
185 Sobre este ponto, conferir: FAVOREU, Louis. Los Tribunales Constitucionales. Barcelona: Ariel, 1993, p. 
67-71; HÄBERLE, Peter. p. 35-36. 
186 Art. 93. (1) O tribunal constitucional federal decide: (…) 4a. sobre recursos constitucionais, que podem ser 
promovidos por cada um com a afirmação de estar violado pelo poder público em um dos seus direitos 
fundamentais ou em um dos seus direitos contidos no artigo 20, alínea 4, artigos 33, 38, 101, 103 e 104 da lei 
fundamental; 4b. sobre recursos constitucionais de municípios e de grêmios de municípios, por causa da violação 
do direito 166 à auto-administração segundo o artigo 28, por uma lei, em leis estaduais, contudo, somente à 
medida que não pode ser promovido recurso no tribunal constitucional estadual (…) (ALEMANHA. Lei 
Fundamental para a República Federal da Alemanha de 23 de maio de 1949. In: HECK, Luís Afonso. Jurisdição 
constitucional e legislação pertinente no direito comparado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 
136). Segundo Peter Häberle, o recurso de amparo previsto na Lei Fundamental alemã tem o seu “irmão” nos 
procedimentos de recurso de amparo da América Latina (HÄBERLE, Peter. O recurso de amparo no sistema 
germânico de justiça constitucional. Sub Judice - Justiça e Sociedade, n. 20-21, jan.-jun. 2001, p. 48). 
187 A enumeração legal não limita realmente a admissibilidade dos recursos, pois o Tribunal Constitucional 
considera que os direitos constitucionais formam um ordenamento jurídico objetivo que deve ser interpretado 
não como uma série de garantias concretas, mas como um sistema coerente e completo de valores que aponta 
para a proteção da dignidade da pessoa humana e para seu livre desenvolvimento. Desta forma, o recurso 
constitucional pode invocar a violação de outras disposições da Constituição (FAVOREU, Louis. Los 
Tribunales Constitucionales. Barcelona: Ariel, 1993, p. 72-75). 
188 “§90. (1) Cada um pode, com a afirmação de estar violado pelo poder público, em um dos seus direitos 
fundamentais ou em um dos seus direitos contidos no artigo 20, alínea 4, artigo 33, 38, 101, 103 e 104, da lei 
fundamental, promover o recurso constitucional no tribunal constitucional federal; (2) Se contra a violação é 
admissível a via jurídica, então o recurso constitucional somente após o esgotamento da via jurídica pode ser 
promovido. O tribunal constitucional federal pode, contudo, decidir de imediato um recurso constitucional 
promovido antes do esgotamento da via jurídica, quando ele tem importância geral ou quando ao promovente do 
recurso nasceria uma desvantagem grave e inevitável, caso ele fosse remetido primeiro à via jurídica” 
(ALEMANHA. Lei do Tribunal Constitucional Federal. In: HECK, Luís Afonso. Jurisdição constitucional e 
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hipótese, o recurso de amparo se assemelha a um mecanismo de controle de 

constitucionalidade das normas jurídicas, na medida em que o acolhimento da queixa enseja a 

declaração de nulidade da norma (§ 95, al. 3, Lei do Tribunal Constitucional Federal)189. 

Qualquer pessoa é legitimada para manejar o recurso de amparo, na medida em 

que possua capacidade para ser titular de direitos fundamentais ou de direitos equiparáveis a 

estes190. 

Saliente-se, ademais, que o recurso de amparo não se equipara a uma ação 

popular191, apenas sendo admitido quando esteja em causa uma determinada posição jurídica 

do recorrente, afigurando-se insuficiente a simples violação a prescrições objetivas do direito 

constitucional192. 

Desta forma, para a admissão do recurso de amparo o requerente deve estar 

afetado pessoal (a norma, decisão judicial ou ato singular deve estar dirigida diretamente ao 

requerente), atual (a afetação não pode estar virtualmente no futuro) e imediatamente (a 

norma se intromete na posição do requerente, sem necessidade de que o “mandato legal” 

implique uma transformação através de um regulamento, ato administrativo ou ato de 

execução do Executivo)193. 

Se a lesão a direitos fundamentais provém diretamente da lei, o prazo para a 

interposição do recurso é de 1 (um) ano a contar da data de entrada em vigor da norma; se a 

                                                                                                                                                         
legislação pertinente no direito comparado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 107-108). Sobre a 
matéria, conferir: ZEIDLER, Wolfgand. A justiça constitucional no quadro das funções do estado: em especial 
tipos, conteúdos e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Tribunal Constitucional 
Federal da República Federal da Alemanha. In: Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais 
Europeus, 2ª parte, Relatórios Nacionais, Lisboa, Tribunal Constitucional, 1987, p. 53-54. 
189 ALEMANHA. Lei do Tribunal Constitucional Federal. In HECK, Luís Afonso. Jurisdição constitucional e 
legislação pertinente no direito comparado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 112. 
190 Nesse contexto, os estrangeiros têm legitimação na medida em que possam apelar a um direito fundamental 
de que sejam titulares. Os cidadãos da União Européia estão sendo progressivamente igualados aos alemães. As 
garantias da Convenção Européia de Direitos Humanos ou dos pactos de direitos humanos das Nações Unidas 
excedem os direitos fundamentais reconhecidos na Lei Fundamental e não podem ser protegidos pela via do 
recurso de amparo. Ressalte-se, outrossim, que só excepcionalmente as pessoas coletivas de direito público são 
titulares de direitos fundamentais e, deste modo, estão legitimadas para interpor o recurso de amparo, como é o 
caso das universidades e das faculdades, ou das emissoras de rádio (HÄBERLE, Peter. O recurso de amparo no 
sistema germânico de justiça constitucional. Sub Judice - Justiça e Sociedade, n. 20-21, jan.-jun. 2001, p. 51). 
191 HÄBERLE, Peter. op. cit., p. 52. 
192 Ressalte-se, contudo, que o significado prático desta limitação é restringido pelo fato de a jurisprudência do 
Tribunal Constitucional interpretar o art. 2, al. 1, da Lei Fundamental, no sentido de que “a liberdade do 
desenvolvimento da personalidade” ali mencionada não se esgota numa liberdade geral de atuação, abrangendo 
também a prevenção jurídico-fundamental de os indivíduos não serem onerados com desvantagens não 
fundamentadas na ordem constitucional. Por isso, no âmbito da “queixa constitucional”, admite-se o controle, 
por exemplo, de uma alegada falta de competência legislativa como vício formal de uma lei (ZEIDLER, 
Wolfgand. A justiça constitucional no quadro das funções do estado: em especial tipos, conteúdos e efeitos das 
decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Tribunal Constitucional Federal da República Federal 
da Alemanha. In: Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 2ª parte, 
Relatórios Nacionais, Lisboa, Tribunal Constitucional, 1987, p. 54). 
193 HÄBERLE, Peter. op. cit., p. 53. 
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violação se revela no momento da aplicação da lei pela Administração ou pelo juiz, o prazo é 

de 1 (um) mês, a partir da notificação do demandante ou da publicação da decisão (§93, al. 1 e 

3, da Lei do Tribunal Constitucional Federal)194. 

Ao decidir o recurso de amparo, o Tribunal Constitucional não se configura 

como uma instância de super-revisão. Com efeito, examina as decisões dos tribunais que 

esgotam a via judicial em última instância, mas apenas segundo o critério especial da Lei 

Fundamental, cabendo ao tribunal cuja decisão tenha sido anulada proferir novo julgamento 

(art. 95, al. 2, Lei do Tribunal Constitucional Federal)195. 

Ressalte-se, por oportuno, a importância do recurso de amparo, que converteu 

o Tribunal Constitucional Federal em um “tribunal do cidadão”, desenvolvendo uma relevante 

função integradora dos cidadãos e de proteção das minorias (sobretudo em razão do acesso 

gratuito e sem a intervenção obrigatória de advogado), e promoveu, ademais, um estímulo à 

aceitação da Lei Fundamental pelo povo e o amadurecimento de um “efeito educativo geral” 

relativamente aos órgãos do Estado (devido ao seu efeito vinculativo), apesar da baixa 

percentagem de êxito desse recurso196. 

No que pertine ao controle de constitucionalidade de normas, cabe referir, 

inicialmente, que este pode ser exercido a priori ou a posteriori. 

O controle a priori (preventivo) somente é admitido em uma hipótese, 

estabelecida pela jurisprudência: análise prévia (antes de sua promulgação) pelo Tribunal 

Constitucional de leis de aprovação de tratados internacionais197. 

O controle a posteriori (repressivo), por sua vez, pode ser abstrato ou 

concreto198.  

                                                 
194 ALEMANHA. Lei do Tribunal Constitucional Federal. In: HECK, Luís Afonso. Jurisdição constitucional e 
legislação pertinente no direito comparado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 108-109. 
195 HÄBERLE, Peter. O recurso de amparo no sistema germânico de justiça constitucional. Sub Judice - Justiça 
e Sociedade, n. 20-21, jan.-jun. 2001, p. 45. 
196 HÄBERLE, Peter. op. cit., p. 49-53. 
197 Não está previsto um controle preventivo. A única exceção, estabelecida pela jurisprudência, respeita a leis de 
aprovação de tratados internacionais cuja constitucionalidade pode ser objeto de fiscalização logo que o processo 
legislativo se conclua, mas antes da entrada em vigor de tais leis – isto para que não haja vinculação 
internacional antes da apreciação da constitucionalidade. A possibilidade, originalmente prevista na lei, de 
recurso a um parecer do Tribunal Constitucional Federal foi rapidamente abolida face a dificuldades respeitantes 
aos efeitos vinculativos de tais decisões (ZEIDLER, Wolfgand. A justiça constitucional no quadro das funções 
do estado: em especial tipos, conteúdos e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. 
Tribunal Constitucional Federal da República Federal da Alemanha. In: Relatórios da VII Conferência dos 
Tribunais Constitucionais Europeus, 2ª parte, Relatórios Nacionais, Lisboa, Tribunal Constitucional, 1987, p. 
52) 
198 O controle de normas pode ser efetuado “abstratamente”, desprendido de um caso particular a ser decidido, 
ou “concretamente”, isto é, em conexão com um caso particular, para cuja decisão importa a validez da norma a 
ser examinada (HESSE, Konrad. Elementos de Direito constitucional da República Federal da Alemanha. 
Trad. da 20ª ed. por Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio Fabris, 1998, p. 494). 
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No controle abstrato, o Tribunal Constitucional, a pedido do Governo Federal, 

do Governo de um Estado Federado ou de um terço dos membros do Parlamento, decide, 

independentemente de um litígio concreto, sobre a compatibilidade formal ou material do 

direito federal ou do direito dos Estados federados com a Constituição (e da consonância do 

direito estadual com o restante do direito federal)199. O exercício do controle abstrato é 

privativo do Tribunal Constitucional Federal200. 

O controle concreto é exercido por meio da questão de inconstitucionalidade, 

que se verifica quando um juízo ordinário concluir pela inconstitucionalidade da norma que 

deve aplicar em um processo perante ele instaurado, hipótese na qual deverá suspender o 

processo e recorrer ao Tribunal Constitucional Federal ou estadual (conforme se tratar de uma 

violação da Lei Fundamental ou de uma Constituição estadual)201. A corte constitucional deve 

apenas deliberar sobre a constitucionalidade do ato normativo, cabendo ao órgão de origem o 

julgamento do caso concreto202. 

Cabe ressaltar, neste ponto, que, enquanto no quadro do controle abstrato o 

monopólio do Tribunal Constitucional para o exame e reprovação da norma é amplo, no 

controle concreto se restringe ao juízo de reprovação, na medida em que cada juízo ordinário 

pode decidir pela validade da lei ou ato normativo203. 

                                                 
199 Na prática, quem recorre ao controle abstrato é freqüentemente a oposição política no Parlamento, ou o 
Governo de um Estado Federado dirigido por um partido da oposição. Por isso, segundo a crítica, o controle 
abstrato seria a mera continuação no Tribunal Constitucional dos confrontos políticos, suscitada por aqueles que 
perderam no Parlamento. Critica-se, ainda, a necessidade de o Tribunal Constitucional decidir sobre a 
constitucionalidade das normas jurídicas sem dispor de material suficiente para saber como determinada norma é 
aplicada na prática e quais efeitos daí decorrem (ZEIDLER, Wolfgand. A justiça constitucional no quadro das 
funções do estado: em especial tipos, conteúdos e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas 
jurídicas. Tribunal Constitucional Federal da República Federal da Alemanha. In: Relatórios da VII 
Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 2ª parte, Relatórios Nacionais, Lisboa, Tribunal 
Constitucional, 1987, p. 52-53). Por essas razões, Peter Häberle aponta a questão da derrogação do amplo 
controle abstrato de normas como um dos temas para a reforma do sistema de controle de constitucionalidade 
alemão. Entretanto, como observa o referido autor, o fato de terem sido ditadas pelo procedimento previsto no 
art. 93.1.2 da Constituição importantíssimas decisões tanto relativas aos direitos fundamentais, como ao 
federalismo, advoga a favor de sua manutenção (HÄBERLE, Peter. O recurso de amparo no sistema germânico 
de justiça constitucional. Sub Judice - Justiça e Sociedade, n. 20-21, jan.-jun. 2001, p. 61). 
200 HÄBERLE, Peter. O recurso de amparo no sistema germânico de justiça constitucional. Sub Judice - Justiça 
e Sociedade, n. 20-21, jan.-jun. 2001, p. 46. 
201 Antes de 1956, somente os Tribunais superiores podiam remeter diretamente ao Tribunal Constitucional; os 
demais tribunais só poderiam fazê-lo por intermédio dos referidos tribunais superiores. A partir de 1956, 
autorizou-se todos os tribunais e juízes ordinários a submeterem seus casos ao Tribunal Constitucional, e hoje 
quase a totalidade das remissões são levadas a cabo pelos juízes (FAVOREU, Louis. Los Tribunales 
Constitucionales. Barcelona: Ariel, 1993, p. 72-75). 
202 ZEIDLER, Wolfgand. op. cit., p. 53. 
203 HESSE, Konrad. Elementos de Direito constitucional da República Federal da Alemanha. Trad. da 20ª 
ed. por Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio Fabris, 1998, p. 496. 
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No âmbito dos conflitos federais e entre órgãos, o controle de normas tem 

ocorrido a título incidental com freqüência204. 

Desta forma, na prática, o controle de constitucionalidade dos atos legislativos 

pode se efetivar (1) por meio do recurso de amparo interposto por um titular de direitos 

fundamentais; (2) por proposta de um juiz ou tribunal, que tenha que aplicar a norma no caso 

concreto, se esta for inconstitucional (questão de inconstitucionalidade); (3) a pedido de um 

Governo da Federação, de um Estado Federado ou de um terço dos deputados do Parlamento 

(controle abstrato de normas) ou indiretamente através do conflito de órgãos; (4) pela via dos 

conflitos federais205. 

O objeto do controle de constitucionalidade são as leis formais (parlamentares) 

pós-constitucionais (publicadas após a entrada em vigor da Lei Fundamental)206. 

A decisão do Tribunal Constitucional igualmente pode recair sobre uma 

omissão legislativa, nas hipóteses de (1) omissão propriamente dita, quando o legislador se 

mantém inativo, contrariando seu dever constitucional; (2) falta de atualidade, caracterizada 

quando o legislador deixa passar muito tempo sem agir; e (3) desigualdade de tratamento 

censurável, verificada quando o legislador agiu, omitindo, contudo, a consideração de 

determinado grupo207.  

Os efeitos das sentenças de inconstitucionalidade estão especialmente 

regulados na Lei do Tribunal Constitucional Federal.  

Tal como as decisões dos outros tribunais, as proferidas pelo Tribunal 

Constitucional têm força de coisa julgada, que atinge apenas a fórmula decisória, excluídos os 

elementos da sentença contidos nos fundamentos da decisão.  

                                                 
204 ZEIDLER, Wolfgand. op. cit., p. 55. 
205 HÄBERLE, Peter. O recurso de amparo no sistema germânico de justiça constitucional. Sub Judice - Justiça 
e Sociedade, n. 20-21, jan.-jun. 2001, p. 46. 
206 A razão da exclusividade da competência do Tribunal Constitucional Federal para declarar a 
inconstitucionalidade de uma lei formal é, em primeira linha, evitar que cada tribunal singular se sobreponha à 
vontade do legislador democrático, não aplicando as leis por este emitidas alegando a sua inconstitucionalidade. 
Nesta ordem de idéias, o Tribunal Constitucional Federal concluiu que apenas as leis emitidas depois da entrada 
em vigor da Lei Fundamental estão sujeitas a este monopólio de competência, aí se incluindo apenas aquelas que 
o legislador pós-constitucional assumiu (ZEIDLER, Wolfgand. A justiça constitucional no quadro das funções 
do estado: em especial tipos, conteúdos e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. 
Tribunal Constitucional Federal da República Federal da Alemanha. In: Relatórios da VII Conferência dos 
Tribunais Constitucionais Europeus, 2ª parte, Relatórios Nacionais, Lisboa, Tribunal Constitucional, 1987, p. 
53). No mesmo sentido: HÄBERLE, Peter. O recurso de amparo no sistema germânico de justiça constitucional. 
Sub Judice - Justiça e Sociedade, n. 20-21, jan.-jun. 2001, p. 46; HESSE, Konrad. Elementos de Direito 
constitucional da República Federal da Alemanha. Trad. da 20ª ed. por Luís Afonso Heck. Porto Alegre: 
Sergio Fabris, 1998, p. 498; FAVOREU, Louis. Los Tribunales Constitucionales. Barcelona: Ariel, 1993, p. 72-
75. 
207 ZEIDLER, Wolfgand. op. cit., p. 55-56. 
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Os julgados do Tribunal Constitucional, ademais, vinculam os órgãos 

constitucionais da Federação e dos Estados Federados, bem como os demais tribunais e 

entidades administrativas208. Tal eficácia vinculativa, entretanto, não atinge o próprio 

Tribunal Constitucional, sendo-lhe lícito, assim, abandonar posições jurídicas defendidas em 

decisão anterior, pois a alteração das condições no domínio social, econômico, técnico, moral 

ou do direito ordinário podem conduzir a outras valorações jurídico-constitucionais 209. 

Quanto à eficácia temporal, cabe apenas referir que o reconhecimento da 

inconstitucionalidade de uma lei enseja, a princípio, a decretação de sua nulidade com efeitos 

retroativos210, já que a matéria será objeto de análise em tópico específico. 

Constata-se, assim, que a Alemanha adotou um sistema que pode ser 

considerado híbrido, tendo por base o modelo europeu do controle concentrado e abstrato, 

porém com algumas modificações significativas: possibilidade de remissão ao Tribunal 

Constitucional por todos os juízes e tribunais e eficácia retroativa da decisão de 

inconstitucionalidade, esta última uma característica típica do sistema americano. 

 

 

2.4.2 Espanha 

 

A Espanha conheceu uma primeira experiência de justiça constitucional na 

Segunda República, com a instauração de um Tribunal de Garantias Constitucionais (1931-

1936) pela Constituição de 9 de dezembro de 1931 (arts. 121 a 124), influenciada pelo sistema 

austríaco211. 

                                                 
208 Para Wolfgand Zeidler, a eficácia vinculatória atinge inclusive o legislador. Assim, “no caso de o Tribunal 
Constitucional ter declarado uma norma inconstitucional, o legislador fica impedido, devido à ‘eficácia 
vinculativa’ (da decisão), de emitir de novo o mesmo preceito” (ZEIDLER, Wolfgand. op. cit., p. 75-76). 
209 Entretanto, como ressalta Wolfgand Zeidler, “na prática, só com grande reserva o Tribunal admite afastar-se 
dos princípios jurídicos definidos na sua própria jurisprudência. A autoridade do Tribunal, adquirida no passado 
e a conservar no futuro, depende de uma jurisprudência plausível e a mesmo tempo segura e continuada” 
(ZEIDLER, Wolfgand. A justiça constitucional no quadro das funções do estado: em especial tipos, conteúdos e 
efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Tribunal Constitucional Federal da 
República Federal da Alemanha. In: Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 
2ª parte, Relatórios Nacionais, Lisboa, Tribunal Constitucional, 1987, p. 77). 
210 FAVOREU, Louis. Los Tribunales Constitucionales. Barcelona: Ariel, 1993, p. 72-75. 
211 Sobre a matéria, confira-se: FAVOREU, Louis. op. cit., p. 114; ENTERRÍA, Eduardo García. La 
constitución como norma y el tribunal constitucional. Madrid: Civitas, 1994, p. 65; LUENGO, Juan Antonio 
Doncel. O modelo espanhol de justiça constitucional. Sub Judice - Justiça e Sociedade, n. 20-21, jan.-jun. 
2001, p. 80. 
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A Constituição da Espanha, de 27 de dezembro de 1978, adotou como base o 

modelo austríaco (com a introdução de importantes modificações)212, instituindo um Tribunal 

Constitucional213-214, fruto da convicção dos debates constituintes acerca da necessidade de 

criar um sistema de controle jurisdicional de constitucionalidade das leis, garantindo ao 

máximo a eficácia dos direitos e liberdades constitucionais, fragilizados pela larga experiência 

ditatorial, e reconduzindo pacificamente as tensões a que daria lugar a nova distribuição 

territorial de poder que se estabelecia215. 

O Tribunal Constitucional é competente para processar e julgar: (1) o recurso e 

a questão de inconstitucionalidade contra leis, disposições normativas e atos com força de lei, 

do Estado e das Comunidades Autônomas; (2) o recurso de amparo por violação de direitos e 

liberdades referidos no art. 53.2 da Constituição espanhola; (3) conflitos de competência entre 

Estado e Comunidades Autônomas ou destas entre si; (4) conflitos entre órgãos 

constitucionais do Estado e conflitos em defesa da autonomia local; (5) impugnações do 

Governo contra as disposições e regulamentos adotados pelos órgãos das comunidades 

autônomas; (6) verificação das nomeações dos magistrados do Tribunal Constitucional, 

quanto aos requisitos previstos na Constituição e na Lei Orgânica do Tribunal Constitucional 

(7) declaração sobre a constitucionalidade dos tratados internacionais; (8) demais matérias 

atribuídas pela Constituição e pelas leis orgânicas (art. 161, al. 1 e 2, da Constituição 

espanhola216, e art. 2.1, da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional217). 

                                                 
212 Por esta razão, diz-se que o modelo adotado foi o alemão (ainda que com algumas variações). Nesse sentido: 
ENTERRÍA, Eduardo García. op. cit., p. 145. 
213 A nomeação dos primeiros ministros ocorreu em 15 de fevereiro de 1980; o Tribunal foi estabelecido 
oficialmente em 12 de julho do mesmo ano, e começou a funcionar em 15 de julho (FAVOREU, Louis. op. cit., 
p. 114), sendo composto por 12 (doze) membros nomeados pelo rei (dentre magistrados e fiscais, professores de 
universidade, funcionários públicos e advogados, todos juristas de reconhecida competência com mais de 15 
(quinze) anos de exercício profissional), dos quais: 4 (quatro) por proposta do Congresso (por maioria de três 
quintos de seus membros); 4 (quatro) por proposta do Senado (por maioria de três quintos de seus membros); 2 
(dois) por proposta do Governo; e 2 (dois) por proposta do Conselho Geral do Poder Judiciário (LUENGO, Juan 
Antonio Doncel. O modelo espanhol de justiça constitucional. Sub Judice - Justiça e Sociedade, n. 20-21, jan.-
jun. 2001, p. 81-82). 
214 Ressalte-se que, apesar do caráter politicamente descentralizado do Estado espanhol, o Tribunal 
Constitucional exerce igualmente o controle das leis das Comunidades Autônomas, que não possuem órgão de 
jurisdição constitucional próprio (SEGURA, Angel Latorre; DIEZ-PÍCAZO, Luíz. La justicia constitucional em 
el cuadro de las funciones del Estado. Vista à la luz de las espécies contenidos y efectos de las decisiones sobre 
la constitucionalidad de las normas juridicas. Tribunal Constitucional de España. In: Relatórios da VII 
Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 2ª parte, Lisboa: Tribunal Constitucional, 1987, p. 181-
182). 
215 LUENGO, Juan Antonio Doncel. O modelo espanhol de justiça constitucional. Sub Judice - Justiça e 
Sociedade, n. 20-21, jan.-jun. 2001, p. 80. 
216 ESPANHA. Constituição da Espanha, de 27 de dezembro de 1978. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.es/constitucion/consti11.html>. Acesso em: 16 set. 2007. 
217 ESPANHA. Lei Orgânica nº 02, de 03 de outubro de 1979. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.es/tribunal/leyesacuerdos/LOTC.pdf>. Acesso em: 16 set. 2007. 

http://www.tribunalconstitucional.es/tribunal/leyesacuerdos/LOTC.pdf
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A Constituição espanhola estabeleceu um modelo de controle concentrado de 

constitucionalidade das normas que pode ser exercido por diversas vias, a seguir analisadas. 

O controle preventivo se manifesta na análise prévia de certos tratados e de 

projetos de autonomia ou de leis orgânicas, não consubstanciando competência meramente 

consultiva. Assim, a manifestação do Tribunal Constitucional pela inconstitucionalidade da 

norma impede sua ratificação ou aprovação218. 

O controle repressivo pode ser exercido de forma abstrata (recurso de 

inconstitucionalidade) ou concreta (questão de inconstitucionalidade e recurso de amparo). 

O recurso de inconstitucionalidade pode ser apresentado diretamente ao 

Tribunal Constitucional pelo Presidente, pelo Defensor Público e por 50 (cinqüenta) 

deputados ou senadores, visando à impugnação abstrata de leis, disposições normativas e atos 

com força de lei editados pelo Estado ou pelas Comunidades Autônomas, de tratados 

internacionais e de regulamentos das Câmaras e das Cortes Gerais (art. 32, al. 1, Lei Orgânica 

do Tribunal Constitucional)219. 

Por outro lado, os orgãos colegiados executivos e as Assembléias das 

Comunidades Autônomas podem interpor recurso de inconstitucionalidade contra as leis, 

disposições normativas e atos com força de lei, editados pelo Estado, e que possam afetar seu 

respectivo âmbito de autonomia (art. 32, al. 2, Lei Orgânica do Tribunal Constitucional)220. 

Trata-se de um controle concentrado e abstrato de normas, que não se origina 

em função de um conflito de interesses concretos, mas simplesmente de uma discrepância 

objetiva entre a interpretação do texto constitucional e a lei singular, atuando os recorrentes 

como defensores da integridade da Constituição221. 

O recurso de inconstitucionalidade deve ser interposto no prazo de 3 (três) 

meses a partir da publicação do ato legislativo impugnado (art. 33, al. 1, Lei Orgânica do 

Tribunal Constitucional)222. 

A questão de inconstitucionalidade, por sua vez, é modalidade de controle 

concreto e concentrado223, por meio da qual se remete ao Tribunal Constitucional a 

                                                 
218 ENTERRÍA, Eduardo García. La constitución como norma y el tribunal constitucional. Madrid: Civitas, 
1994, p. 164. 
219 ESPANHA. Lei Orgânica nº 02, de 03 de outubro de 1979. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.es/tribunal/leyesacuerdos/LOTC.pdf>. Acesso em: 16 set. 2007. 
220 ESPANHA. Lei Orgânica nº 02, de 03 de outubro de 1979. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.es/tribunal/leyesacuerdos/LOTC.pdf>. Acesso em: 16 set. 2007. 
221 ENTERRÍA, Eduardo García. La constitución como norma y el tribunal constitucional. Madrid: Civitas, 
1994, p. 147-148. 
222 ESPANHA. Lei Orgânica nº 02, de 03 de outubro de 1979. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.es/tribunal/leyesacuerdos/LOTC.pdf>. Acesso em: 16 set. 2007. 

http://www.tribunalconstitucional.es/tribunal/leyesacuerdos/LOTC.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/tribunal/leyesacuerdos/LOTC.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/tribunal/leyesacuerdos/LOTC.pdf
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apreciação do problema da constitucionalidade da lei quando este surge como questão 

incidental prévia à aplicação da norma a um processo submetido a um juiz ou tribunal 

qualquer (art. 35, al. 1, Lei Orgânica do Tribunal Constitucional)224. Nesse caso, o julgador 

ordinário tem dúvidas acerca da validade ou invalidade da norma que condiciona o 

julgamento de um caso concreto225. 

A sentença proferida no recurso e na questão de inconstitucionalidade é 

irrecorrível. O reconhecimento da inconstitucionalidade em ambos os procedimentos acarreta, 

regra geral, a declaração de nulidade da norma impugnada (art. 39, al. 1, Lei Orgânica do 

Tribunal Constitucional), tema que será melhor analisado no próximo capítulo226. 

O recurso de amparo, por sua vez, é interposto por particulares visando à 

proteção de seus direitos fundamentais enunciados no art. 53, al. 2, da Constituição espanhola, 

que são essencialmente os direitos e liberdades clássicos, com exclusão dos econômicos e 

sociais, sobretudo do direito de propriedade227. Trata-se de um procedimento subsidiário de 

proteção dos direitos fundamentais, pressupondo o esgotamento de todos os recursos 

ordinários possíveis, e que neles se tenha concedido ao juiz ou autoridade a oportunidade de 

repor o direito que se alega violado228. 

A legitimidade para a interposição do recurso de amparo alcança toda pessoa 

física ou jurídica que invoque um interesse legítimo, assim como o Defensor Público e o 

Ministério Público (art. 162, al. 1, b, da Constituição espanhola)229. 

                                                                                                                                                         
223 Ainda que o conhecimento e a decisão do processo não sejam remetidos ao Tribunal Constitucional, colocar-
se-á, inevitavelmente, no juízo de constitucionalidade que a esse corresponde, a dialética do caso concreto, que 
entra já dentro do característico quadro mental da justiça (ENTERRÍA, Eduardo García. op. cit., p. 148-149). 
Trata-se, ademais, de uma jurisdição constitucional concentrada, pois somente o Tribunal Constitucional pode 
declarar a inconstitucionalidade de normas com força de lei, ainda que os órgãos judiciais possam participar na 
provocação dessa declaração (LUENGO, Juan Antonio Doncel. O modelo espanhol de justiça constitucional. 
Sub Judice - Justiça e Sociedade, n. 20-21, jan.-jun. 2001, p. 79). 
224 ESPANHA. Lei Orgânica nº 02, de 03 de outubro de 1979. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.es/tribunal/leyesacuerdos/LOTC.pdf>. Acesso em: 16 set. 2007. A remissão 
pode ocorrer a cargo de qualquer órgão judicial, independente de sua posição hierárquica, desde que se lhe 
reconheça um caráter jurisdicional (FAVOREU, Louis. Los Tribunales Constitucionales. Barcelona: Ariel, 
1993, p. 121-122). 
225 O Tribunal Constitucional não exige do juiz a quo uma afirmação da inconstitucionalidade da lei, mas 
também não é suficiente que a alegação não seja apenas manifestamente infundada (SEGURA, Angel Latorre; 
DIEZ-PÍCAZO, Luíz. La justicia constitucional em el cuadro de las funciones del Estado. Vista à la luz de las 
espécies contenidos y efectos de las decisiones sobre la constitucionalidad de las normas juridicas. Tribunal 
Constitucional de España. In: Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 2ª 
parte, Lisboa: Tribunal Constitucional, 1987, p. 187). 
226 ENTERRÍA, Eduardo García. La constitución como norma y el tribunal constitucional. Madrid: Civitas, 
1994, p. 151. 
227 FAVOREU, Louis. Los Tribunales Constitucionales. Barcelona: Ariel, 1993, p. 117-120. 
228 LUENGO, Juan Antonio Doncel. O modelo espanhol de justiça constitucional. Sub Judice - Justiça e 
Sociedade, n. 20-21, jan.-jun. 2001, p. 85. 
229 ESPANHA. Constituição da Espanha, de 27 de dezembro de 1978. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.es/constitucion/consti11.html>. Acesso em 16 set. 2007. 

http://www.tribunalconstitucional.es/tribunal/leyesacuerdos/LOTC.pdf
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A sentença que concede o amparo conterá algum ou alguns dos seguintes 

pronunciamentos: (1) nulidade do ato que tenha violado o direito, com a determinação da 

extensão dos efeitos dessa nulidade; (2) reconhecimento do direito ou liberdade em 

conformidade com o seu conteúdo constitucionalmente declarado; (3) restabelecimento do 

direito do recorrente com a adoção das medidas apropriadas230. 

As considerações acima evidenciam que a Constituição espanhola, a exemplo 

da alemã, instituiu um sistema híbrido.  

Com efeito, o modelo espanhol tem por base o sistema austríaco, 

estabelecendo a concentração do controle de constitucionalidade em um órgão constitucional 

distinto do Poder Judiciário, responsável pelo monopólio do rechaço das leis 

inconstitucionais, bem como a possibilidade de exercício da fiscalização por meio de recurso 

direto, interposto independentemente da existência de um caso concreto. 

Entretanto, sofreu o modelo espanhol influência dos sistemas americano e 

alemão, refletida na equiparação, a princípio, entre as concepções de nulidade e 

inconstitucionalidade (afastando o sistema kelseniano de mera anulabilidade), na extensão a 

todos os juízes e tribunais ordinários da legitimidade para suscitar a questão de 

inconstitucionalidade, e na previsão do recurso de amparo231. 

 

 

2.4.3 Portugal 

 

A Constituição de 1933 (Constituição do “Estado Novo”) manteve, com 

algumas alterações232, o sistema de controle judicial difuso, incidental e concreto introduzido 

pela Constituição de 1911 (primeira Constituição republicana)233. Em sua última revisão, em 

                                                 
230 LUENGO, Juan Antonio Doncel. op. cit., p. 86. 
231 Nesse sentido, confira-se: ENTERRÍA, Eduardo García. La constitución como norma y el tribunal 
constitucional. Madrid: Civitas, 1994, p. 67. 
232 Conforme ressalta Rui Medeiros, em dois pontos se nota a divergência: a) a Constituição de 1933 afasta da 
fiscalização jurisdicional a inconstitucionalidade orgânica e formal dos diplomas promulgados pelo Presidente 
da República; b) a Constituição de 1933 não somente atribui às partes o direito de invocarem a 
inconstituiconalidade, como também comete aos juízes o poder e o dever de a considerarem de ofício 
(MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Os autores, o conteúdo e os efeitos da decisão de 
inconstitucionalidade da lei. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 13). 
233 A Lei Fundamental de 1911 foi a primeira Constituição européia a prever a fiscalização jurisdicional da 
constitucionalidade das leis (MEDEIROS, Rui. op. cit., p. 17). 
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1971, a Constituição de 1933 passou a admitir a possibilidade de fiscalização abstrata 

concentrada234. 

Esse sistema misto foi acolhido pela estrutura constitucional provisória 

montada após a Revolução Democrática de 25 de abril de 1974, e que deveria vigorar até a 

aprovação da futura Constituição. Nesse modelo temporário, a fiscalização abstrata foi 

confiada ao Conselho da Revolução, que possuía competência para declarar a 

inconstitucionalidade de quaisquer normas com força obrigatória. 

A Constituição da República Portuguesa, de 25 de abril de 1976, em sua 

redação originária, preservou as características essenciais desse modelo, introduzindo, 

contudo, algumas novidades. Primeiramente, deve-se fazer referência à criação de dois novos 

tipos de fiscalização: o controle das omissões constitucionais e o controle preventivo dos atos 

legislativos e equiparados.  

Ademais, a Constituição instituiu a Comissão Constitucional, novo órgão 

constitucional com dupla função: órgão consultivo do Conselho da Revolução quanto à 

fiscalização abstrata e órgão de julgamento concentrado dos recursos de constitucionalidade 

provenientes dos tribunais. 

Por fim, o texto constitucional previu a possibilidade de recurso, para a 

Comissão Constitucional, das decisões dos tribunais que acolhessem a alegação de 

inconstitucionalidade da norma, deixando essas de ter caráter definitivo. Tal recurso, 

inclusive, afigurava-se obrigatório para o Ministério Público em alguns casos, dentre os quais 

se destaca a hipótese em que fosse reconhecida a inconstitucionalidade de uma lei ou de um 

tratado internacional. 

Tratava-se, portanto, de um sistema complexo, que contava com a intervenção 

do Conselho da Revolução (órgão político), da Comissão Constitucional (órgão jurídico 

similar aos tribunais constitucionais) e dos tribunais ordinários. Por outro lado, afigurava-se 

possível um controle a priori pelo Conselho da Revolução, mediante recurso do Presidente da 

República, e um controle a posteriori, exercido, a depender das circunstâncias, pelo Conselho 

da Revolução, pela Comissão Constitucional e pelos tribunais ordinários. 

A primeira revisão constitucional (Lei Constitucional nº 01, de 30 de setembro 

de 1982) promoveu, dentre outras inovações, a criação do Tribunal Constitucional 

                                                 
234 Sobre este ponto, conferir: MOREIRA, Vital. O Tribunal Constitucional português: a "fiscalização concreta" 
no quadro de um sistema misto de justiça constitucional. Sub Judice - Justiça e Sociedade, n. 20-21, jan.-jun. 
2001, p. 95; FAVOREU, Louis. Los Tribunales Constitucionales. Barcelona: Ariel, 1993, p. 126. 
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(estabelecido em 06 de abril de 1983), que substituiu e absorveu as funções do Conselho da 

Revolução e da Comissão Constitucional.  

Ademais, estendeu o modelo de fiscalização de constitucionalidade a alguns 

casos de controle de legalidade, em especial na hipótese de conflito entre estatutos das regiões 

autônomas e diplomas regionais ou dos órgãos de soberania, e entre as “leis gerais da 

República” e diplomas regionais. 

As revisões constitucionais posteriores de 1989, 1992 e 1997 não implantaram 

modificações substanciais, limitando-se a alargar as funções do Tribunal Constitucional, que 

passou a ser o principal órgão da justiça constitucional235. 

Desta forma, dentre as competências do Tribunal Constitucional, destacam-se: 

(1) órgão de controle de constitucionalidade das leis, atos normativos, tratados e acordos 

internacionais (e em alguns casos, também o controle de legalidade); (2) tribunal 

administrativo; (3) órgão responsável pela proteção ao equilíbrio entre o Estado e as 

coletividades que o compõem; (4) julgamento de recursos de apelação dos tribunais relativos 

ao contencioso eleitoral; (5) contenciosos relacionados à constitucionalidade e legalidade dos 

partidos políticos; (6) atribuições relativas à designação do Presidente da República e à 

cessação de suas funções; (7) deliberação a priori acerca da constitucionalidade e da 

legalidade dos referendos nacionais (art. 223, Constituição da República Portuguesa)236. 

No que pertine ao controle de constitucionalidade, podem ser enunciadas 

quatro formas de fiscalização: (1) fiscalização preventiva da constitucionalidade por ação; (2) 

fiscalização sucessiva abstrata da inconstitucionalidade por ação; (3) fiscalização sucessiva 

concreta da inconstitucionalidade por via incidental; (4) fiscalização da inconstitucionalidade 

por omissão237. 

O controle preventivo pode ser exercido em relação a qualquer norma por 

provocação do Presidente da República. Tratando-se de lei orgânica, o controle pode ser 

instaurado também pelo Primeiro-Ministro ou por um quinto dos Deputados da Assembléia da 

República em efetividade de funções.  

                                                 
235 O Tribunal passou, por exemplo, a ser competente para verificar a conformidade dos atos legislativos 
“ordinários” em relação às leis de valor reforçado entre as quais as leis orgânicas, bem como para verificar a 
constitucionalidade e a legalidade dos referendos, antes de eles serem convocados (MOREIRA, Vital. O 
Tribunal Constitucional português: a "fiscalização concreta" no quadro de um sistema misto de justiça 
constitucional. Sub Judice - Justiça e Sociedade, n. 20-21, jan.-jun. 2001, p. 95). 
236 PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa de 02 de abril de 1976. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/crp.html#art202>. Acesso em: 17 mar. 2008. 
237 MOREIRA, Vital. O Tribunal Constitucional português: a "fiscalização concreta" no quadro de um sistema 
misto de justiça constitucional. Sub Judice - Justiça e Sociedade, n. 20-21, jan.-jun. 2001, p. 96. 
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Caso o Tribunal Constitucional decida pela inconstitucionalidade da norma, 

esta deve ser vetada pelo Presidente da República. Entretanto, a Assembléia pode decidir pela 

manutenção das disposições julgadas inconstitucionais, por maioria de dois terços dos 

deputados presentes (desde que esta maioria supere a maioria absoluta dos deputados 

efetivamente em atividade)238. 

A fiscalização sucessiva abstrata por ação é exercida exclusivamente pelo 

Tribunal Constitucional, em relação a qualquer norma do sistema jurídico, por provocação do 

Presidente da República, do Presidente ou por um décimo dos deputados da Assembléia da 

República, do Primeiro-Ministro, do Provedor de Justiça (Ombudsman) e do Procurador-

Geral da República.  

A legitimidade se estende aos Representantes da República, às Assembléias 

Legislativas das regiões autônomas, aos presidentes ou a um décimo dos deputados das 

Assembléias Legislativas das regiões autônomas, ou aos presidentes dos Governos Regionais, 

quando o pedido de declaração de inconstitucionalidade se fundar em violação dos direitos 

das regiões (art. 281, al. 2, Constituição da República Portuguesa)239. 

Ademais, tal modalidade de controle é instaurada de ofício quando o Tribunal 

Constitucional tenha julgado a norma inconstitucional em três casos concretos (art. 281, al. 3). 

O controle concreto, por sua vez, é exercido diretamente pelos tribunais, aos 

quais cabe apreciar a constitucionalidade das normas que devam aplicar nos processos 

submetidos ao seu julgamento.  

Nessas hipóteses, o Tribunal Constitucional atua como uma corte de revisão, 

julgando os recursos interpostos das decisões que recusem a aplicação de qualquer norma com 

fundamento na sua inconstitucionalidade ou que apliquem norma cuja inconstitucionalidade 

haja sido suscitada durante o processo (art. 280, al. 1, Constituição da República Portuguesa). 

Ressalte-se, entretanto, que a análise do Tribunal Constitucional se restringe à questão da 

inconstitucionalidade (art. 280, al. 6). 

O recurso somente pode ser interposto pela parte que haja suscitado a questão 

da inconstitucionalidade, exceto na hipótese de a decisão do tribunal ter aplicado norma 

anteriormente julgada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional. Nesse último caso, o 

recurso é obrigatório para o Ministério Público (art. 280, al. 4 e 5, Constituição da República 

Portuguesa). 

                                                 
238 FAVOREU, Louis. Los Tribunales Constitucionales. Barcelona: Ariel, 1993, p. 129-130. 
239 PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa, de 02 de abril de 1976. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/crp.html#art202>. Acesso em: 17 mar. 2008. 
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Os efeitos da decisão proferida em sede de controle abstrato ou concreto de 

normas constitucionais são definidos no art. 282 da Constituição da República Portuguesa, e 

serão objeto de análise do próximo capítulo. 

O Tribunal Constitucional é competente, ainda, para realizar o controle das 

chamadas omissões inconstitucionais. Assim, a requerimento do Presidente da República, do 

Provedor de Justiça ou dos presidentes das Assembléias Legislativas das regiões autônomas 

(essas últimas apenas com fundamento em violação de direitos das regiões autônomas), o 

Tribunal Constitucional pode apreciar e verificar o não cumprimento da Constituição por 

omissão das medidas legislativas necessárias para tornar exeqüíveis as normas constitucionais 

(art. 283, al. 1, Constituição da República Portuguesa). 

O acolhimento da ação acarreta a simples declaração da existência da 

omissão240, dando-se conhecimento disso ao órgão legislativo competente (art. 283, al. 2, 

Constituição da República Portuguesa). 

As características acima delineadas revelam a natureza “mista” do sistema de 

controle de constitucionalidade português241, que, diversamente dos sistemas alemão e 

espanhol, não se limitou a adotar alguns elementos do sistema americano sobre uma base 

calcada no modelo austríaco.  

Com efeito, pode-se afirmar que, em Portugal, coexistem os dois sistemas: o 

concentrado e o difuso242. Nesse sentido, a fiscalização abstrata é realizada exclusivamente 

por um Tribunal Constitucional, em sede de um processo objetivo, instaurado por provocação 

de alguns legitimados constitucionalmente previstos (sistema austríaco).  

O controle difuso, por sua vez, decorre diretamente do modelo americano, 

concedendo-se, a todos os tribunais (ainda permanecem excluídos os juízes de primeira 

instância), não somente a faculdade/dever de remeter ao Tribunal Constitucional a apreciação 

de uma questão de constitucionalidade, mas sim a competência para julgar acerca da 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma, por meio de decisão sujeita a recurso 

                                                 
240 MOREIRA, Vital. O Tribunal Constitucional português: a "fiscalização concreta" no quadro de um sistema 
misto de justiça constitucional. Sub Judice - Justiça e Sociedade, n. 20-21, jan.-jun. 2001, p. 96. 
241 Sobre essa matéria, confira-se: MOREIRA, Vital. op. cit., p. 96-97. 
242 ALMEIDA, Luís Nunes de. A Justiça constitucional no quadro das funções do estado. In: Relatórios da VII 
Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 3ª parte, Lisboa: Tribunal Constitucional, 1987, p. 109-
146, p. 111. Nesse sentido, Vital Moreira afirma ser Portugal um dos países pioneiros e um dos mais 
característicos exemplos da coabitação entre o “sistema americano” e o “sistema austríaco” de justiça 
constitucional. (MOREIRA, Vital. op. cit., p. 95). 
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para o Tribunal Constitucional, que permanece, porém, como um órgão exterior à jurisdição 

ordinária, diversamente do que ocorre com a Suprema Corte norte-americana243.  

Inexiste, portanto, em Portugal, o monopólio do Tribunal Constitucional para o 

rechaço de normas inconstitucionais244.  

 

 

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao final deste Capítulo, verifica-se que os dois modelos paradigmáticos de 

controle jurisdicional de constitucionalidade (americano e austríaco), a princípio contrapostos, 

sofreram alterações em sua configuração original, podendo-se falar, assim, em uma 

aproximação de sistemas ou em uma atenuação da bipolaridade originária. 

Essa tendência se verificou nos ordenamentos constitucionais dos países por 

eles influenciados, conduzindo, diante da necessidade de atender às peculiaridades políticas e 

sociais de cada ordem jurídica, à formação de modelos híbridos (alemão e espanhol), e até 

mesmo mistos (português), como são chamados aqueles em que coexistem mecanismos 

particulares dos dois sistemas originários. 

Tal aproximação também apresentou reflexos no que se refere à eficácia 

temporal da decisão que reconhece a inconstitucionalidade, tema objeto de análise do próximo 

capítulo. 

                                                 
243 Significativa é a ênfase constitucional sobre a natureza jurisdicional do Tribunal Constitucional, o que não 
quer dizer que, embora tribunal ao mesmo título que os outros, o Tribunal Constitucional não seja um tribunal 
diferente dos outros. (MOREIRA, Vital. op. cit., p. 99). 
244 Nesse sentido, conforme observa Rui Medeiros, em Portugal, ao contrário do que sucede noutros Estados que 
instituíram um Tribunal Constitucional, “a competência para fiscalizar a constitucionalidade de normas continua 
a ser reconhecida a todos os tribunais – judiciais, administrativos, fiscais (...) – que, quer por impugnação das 
partes, quer ex officio, pelo juiz ou ministério público, julgam e decidem a questão da inconstitucionalidade das 
normas aplicáveis ao caso concreto submetido a decisão judicial. Assim, embora não se estabeleça o modelo 
puro da judicial review, “não se consagra um sistema de mero incidente de inconstitucionalidade, porque os 
tribunais têm acesso direto à Constituição, com competência plena para decidir, e não apenas para apreciar e 
decidir o incidente, remetendo, como acontece em alguns sistemas – alemão, italiano –, a decisão para o Tribunal 
Constitucional. Neste sentido se afirma que, no actual sistema jurídico português, todos os tribunais, sem 
excepção, são órgãos da justiça constitucional, ou, por outras palavras, são tribunais constitucionais” 
(MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 17). 
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CAPÍTULO 3 – A EFICÁCIA TEMPORAL DAS DECISÕES NO CONTROLE 

JURISDICIONAL DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

 

3.1 SISTEMA AMERICANO 

 

No sistema norte-americano, conforme os critérios fixados por John Marshall 

no julgamento paradigmático de Marbury v. Madison (1803)245, imperava o dogma the 

unconstitutional law is not law at all, razão pela qual os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade deveriam retroagir até a data em que a lei entrou em vigor. 

Assim, conforme visto no capítulo anterior, segundo o entendimento 

consignado no referido precedente, a supremacia da Constituição conduziria à nulidade dos 

atos legislativos que excedessem os limites por ela impostos. 

Nesse contexto, tais excessos de poder não poderiam tomar parte no sistema 

americano, estando os juízes e as cortes autorizados a tratar os excessos legislativos de poder 

com a eliminação dos efeitos do excesso, por meio da aplicação da teoria da nulidade ab 

initio246. 

Consoante ressaltou Oliver P. Field, em obra datada de 1935, aparentemente se 

assumiu, já em Marbury v. Madison (1803), que uma lei inconstitucional seria totalmente 

nula, pouco se dizendo durante os anos subseqüentes acerca dos efeitos legais, sociais, 

econômicos e políticos das leis inconstitucionais e da pronúncia de inconstitucionalidade na 

judicial review. Assim, desde então, as cortes, sem discutir esse dogma, procuraram apenas 

exceder umas às outras em reafirmar essa doutrina de maneira nova e incisiva. A doutrina 

tradicional da nulidade ab initio da lei inconstitucional se tornou, deste modo, uma regra de 

aplicação geral e inflexível247. 

Nesse sentido se destaca o julgamento proferido em Norton v. Shelby County 

(1886), no qual se consignou, em voto considerado clássico, que “uma lei inconstitucional não 

é lei; ela não confere direitos; ela não impõe deveres; ela não proporciona proteção; ela não 

cria cargo; ela é, no plano legal, tão ineficaz como se nunca tivesse sido aprovada”248. 

                                                 
245 UNITED STATES OF AMERICA. Supreme Court. Marbury v. Madison. 5 U.S. 1 Cranch 137 (1803). 
Disponível em: <http://supreme.justia.com/us/5/137/case.html>. Acesso em: 12 fev. 2008. 
246 FIELD, Oliver Peter. The effects of an unconstitutional statute. Union: Lawbook Exchange, 2002, p. 11 
247 FIELD, Oliver Peter. op. cit., p. 1-2. 
248 Norton v. Shelby County. 118 U.S. 425 (1886). O Ato de 09 de Março de 1867, que instituiu o Conselho 
Diretivo do Condado de Shelby, foi considerado inconstitucional pela Suprema Corte do Tennessee (Pope v. 
Phifer, 3 Heiskell 691). O referido conselho, entretanto, antes de ter sua inconstitucionalidade declarada, praticou 

http://supreme.justia.com/us/5/137/case.html
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Laurence H. Tribe salienta que, historicamente, a abordagem inicial das cortes 

sobre os efeitos de um julgamento de inconstitucionalidade refletiu, na verdade, a interação de 

dois pontos de vista249. 

Segundo a primeira perspectiva, talvez a dominante no período entre a Guerra 

Civil Americana (1861-1865) e a Grande Depressão (Crise de 1929), o ato inconstitucional 

não é lei, e por isso, do ponto de vista legal, é tão inoperante como se nunca tivesse sido 

aprovado. Esse é o entendimento firmado em Norton v. Shelby County (1886), que enfatiza o 

seguinte raciocínio: a Constituição opera de pleno direito; apenas o reconhecimento judicial 

da inconstitucionalidade é que pode ser adiado. 

Na segunda abordagem, sustenta-se que ao pronunciamento judicial não pode 

ser atribuída tamanha importância, restringindo-se os efeitos da decisão ao caso concreto. 

Assim, as cortes não têm o poder de repelir ou abolir a lei, que permanece no ordenamento 

jurídico. A descoberta da inconstitucionalidade surge no contexto da decisão judicial, razão 

pela qual o resultado do julgamento não é a invalidação da lei, mas a solução de uma disputa 

particular entre as partes. 

Essas duas perspectivas se confundiram com o passar do tempo. Com efeito, 

embora de forma imediata a decisão apenas afetasse as partes em disputa, como discurso ela 

se espalha, e eventualmente estabelece uma norma de extensa aplicabilidade que não pode ser 

ignorada por futuros litigantes, sobretudo em um sistema que acolhe a doutrina do stare 

decisis, tal como visto no capítulo anterior. 

Entretanto, posteriormente, quando maiores complicações resultaram do 

exercício da judicial review, as exceções foram desenvolvidas250, com a flexibilização do 

referido dogma pela prática judicial.  

                                                                                                                                                         
diversos atos, dentre os quais a subscrição do capital da Mississippi River Railroad Company e a emissão de 
diversos títulos para o seu pagamento. Em Norton v. Shelby County (118 U.S. 425 – 1886), discutia-se a 
possibilidade de considerar válidos tais atos, sob o fundamento de que teriam sido praticados por funcionários de 
facto. A Suprema Corte dos Estados Unidos, entretanto, entendeu que, com o reconhecimento da 
inconstitucionalidade da lei que o instituiu, tal conselho não teria existência legal; seria um corpo desautorizado 
e ilegal; seus membros seriam usurpadores das funções e dos poderes dos juízes de paz do condado; e sua ação 
em manter uma corte do condado seria nula, assim como também seriam nulos seus atos de subscrição do capital 
da companhia. Por outro lado, consignou a Suprema Corte que, enquanto os atos de um ocupante de facto de um 
cargo legalmento criado e existente são freqüentemente mantidos por razões de política pública, os atos de uma 
pessoa que pretende assumir e exercer os deveres de um cargo que não existe de jure (em razão da 
inconstitucionalidade da lei) são despidos de qualquer validade jurídica. Assim, não poderia existir funcionário 
público, nem de jure nem de facto, sem a existência de cargo a ser preenchido; poderia existir, como existiram, 
sob a Constituição, funcionários de facto; mas nunca existiram, nem poderiam, sob a presente Constituição, um 
cargo de facto (UNITED STATES OF AMERICA. Norton v. Shelby County. 118 U.S. 425 (1886). Supreme 
Court. Disponível em: <http://supreme.justia.com/us/118/425/case.html>. Acesso em: 22 set. 2007). 
249 TRIBE, Laurence H. American Constitutional Law. V. I, 3. ed., Nova York: The Foundation Press, 2000, p. 
214-215. 

http://supreme.justia.com/us/118/425/case.html
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Com efeito, essa teoria não consagrava nenhuma distinção entre as leis que 

violavam simples formalidade e as que infringissem importantes proibições substantivas; um 

defeito no título seria tão fatal quanto uma ofensa ao devido processo251. Por outro lado, a 

regra única da nulidade ab initio não se aplicava totalmente em alguns casos, quando 

considerada em conjunto com outros princípios de direito estabelecidos, manifestando-se 

nesse campo do direito uma interessante interação entre as forças da doutrina e as forças da 

necessidade prática e da justiça252. 

Assim, já em 1935, Oliver P. Field afirmava não ser tal entendimento, como 

amplamente assinalado, uma regra geral ou universal governando os efeitos da decisão de 

inconstitucionalidade. Desta forma, existiriam diversas, e não apenas uma teoria acerca dos 

efeitos de uma lei inconstitucional. Haveria, entretanto, grande confusão na matéria, ante a 

falta de concordância das cortes acerca da aplicabilidade de qualquer regra particular a um 

caso específico253. 

A primeira teoria seria, obviamente, a da nulidade ab initio da lei 

inconstitucional (void ab initio theory), segundo a qual a norma assim reconhecida deveria ser 

totalmente desconsiderada na análise do caso particular. Essa teoria não atribuiria qualquer 

peso ao fato de a lei ter sido aprovada pela legislatura e pelo governante, contando, assim, 

com a confiança do povo, até que fosse declarada inconstitucional por uma corte254. 

Haveria, entretanto, numerosas situações no direito constitucional em que essa 

regra se afiguraria plenamente satisfatória, devendo, por isso, ser integralmente aplicada. 

Assim, por exemplo, se uma pessoa fosse condenada e presa com fundamento em uma lei 

posteriormente considerada inconstitucional em sede de apelação, deveria então ser 

considerada livre, no que se refere a esse caso e a essa lei255. 

A segunda concepção seria a da presumption of validity theory, consoante a 

qual deveria ser atribuído algum efeito à norma inconstitucional, suficiente para que esta 

constituísse ao menos um dos fatos da causa. Seguindo essa teoria, as cortes, em certos casos, 
                                                                                                                                                         
250 Foi com dificuldade que essas exceções foram estabelecidas em um cenário de uma doutrina freqüentemente 
repetida. O rompimento com a doutrina para abrir espaço a regras mais razoáveis acerca da eficácia de uma lei 
inconstitucional foi um processo lento (FIELD, Oliver Peter. The effects of an unconstitutional statute. Union: 
Lawbook Exchange, 2002, p. 11-12). 
251 FIELD, Oliver Peter. op. cit., p. 2. 
252 FIELD, Oliver Peter. op. cit., p. 8-9. 
253 Assim, “a regra pode não ser ainda tão flexível quanto deveria ser, mas não é a única regra acerca do efeito de 
uma lei inconstitucional. Em algumas instâncias, todas as cortes, estaduais e federais, decidem casos dando 
efeito a leis inconstitucionais, e dando efeito a elas diretamente, para o caso sob análise; em outras instâncias 
todas as cortes concordam que o efeito deve ser dado às leis pelo uso de outras regras e doutrinas, como a da 
preclusão/decadência ou a de facto” (FIELD, Oliver Peter. op. cit., p. 2-3). 
254 FIELD, Oliver Peter. op. cit., p. 3. 
255 FIELD, Oliver Peter. op. cit., p. 3. 
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declararam expressamente que iriam decidir a causa como se a lei fosse válida, porque as 

partes foram conduzidas a assumir sua validade e porque estavam convictas dessa suposição. 

Em outras ocasiões, as cortes enfatizaram a incidência de regras de preclusão, e as aplicaram 

de tal maneira que o resultado do julgamento foi decisão que formalmente não considerou 

inconstitucional a lei256. 

Por fim, refere-se Oliver P. Field à case-to-case theory, que defende não ser a 

lei inconstitucional nem totalmente válida nem totalmente inválida, não se atribuindo 

qualquer efeito legislativo genérico às decisões judiciais, pois essas se referem apenas a uma 

questão em litígio e aos seus demandantes. Nesse contexto, uma lei seria constitucional sob 

certas circunstâncias, e inconstitucional sob outras; constitucional para certas pessoas, 

inconstitucional para outras257. 

A grande vantagem dessa visão seria permitir grande elasticidade no direito, 

conduzindo à administração da justiça em um sistema de caso a caso, temperando 

adequadamente a justiça à hipótese individual. Por outro lado, a grande desvantagem estaria 

em que essa regra não permitiria a formulação de regras de direito, tornando a previsibilidade 

praticamente impossível, e fazendo desaparecer quase completamente o elemento de 

estabilidade do direito258. 

Percebe-se, assim, que a ineficácia absoluta da lei inconstitucional 

corporificava a doutrina tradicional, não podendo, porém, ser considerada regra universal de 

direito, cabendo aos tribunais (que nesse sentido estariam atuando) encontrar meios para 

salvaguardar certos efeitos de fato que a inconstitucionalidade não poderia eliminar259. 

Nesse sentido, oportuno mencionar o julgamento proferido em Chicot County 

Drainage District v. Baxter State Bank (1940)260, no qual foram mantidos os efeitos de 

                                                 
256 FIELD, Oliver Peter. The effects of an unconstitutional statute. Union: Lawbook Exchange, 2002, p. 4-5. 
257 FIELD, Oliver Peter. op. cit., p. 6. Nesse sentido, a Suprema Corte dos Estados Unidos disse que “uma lei 
pode ser inválida quando aplicada à determinada situação, e válida quando aplicada a outra” (Dahnke-Walker 
Milling Co. v. Bondurant, 257 U.S. 282, 1921) Uma lei pode ser inválida para operações passadas e válida para 
as futuras (Harlee v. Ward, 15 Rich Law 231, 1868) (FIELD, Oliver Peter. op. cit., p. 7). 
258 FIELD, Oliver Peter. op. cit., p. 8. 
259 BITTENCOURT, Carlos Alberto Lúcio. O controle jurisdicional da constitucionalidade das leis. 2. ed., 
Brasília: Ministério da Justiça, 1997, p. 148-149. 
260 Acionistas de um distrito sanitário estadual discutiram judicialmente o cabimento do reajuste de suas dívidas, 
disciplinado pelo Ato do Congresso de 24 de Maio de 1934. A sentença foi desfavorável aos autores, e transitou 
em julgado. Posteriormente, entretanto, no julgamento de outro caso (Ashton v. Cameron County Water Imp. 
Dist. No. 1, 298 U.S. 513 - 1936), a Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade do ato do Congresso no 
qual se fundava o reajuste. Diante dessa decisão, os acionistas pleitearam, em Chicot County Drainage District 
v. Baxter State Bank, a nulidade da sentença transitada em julgado. As cortes inferiores seguiram a teoria de que 
o Ato do Congresso, tendo sido declarado inconstitucional, não seria lei; e sendo assim inoperante, não conferiria 
direitos ou deveres, nem proporcionaria nenhuma base para a sentença impugnada. Não obstante, a Suprema 
Corte entendeu que, estando presentes todos os elementos necessários à caracterização da coisa julgada, não 
tendo sido levantada qualquer questão acerca da regularidade da atuação da corte no julgamento do primeiro 
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decisão transitada em julgado, ainda que baseada em lei posteriormente declarada 

inconstitucional pela Suprema Corte. Com efeito, restou consignado no voto que 

manifestações amplas acerca da eficácia da declaração de inconstitucionalidade deveriam ser 

tomadas com restrições. Assim, antes do reconhecimento da inconstitucionalidade, a lei teria 

efetiva existência, consubstanciando um fato eficaz e ensejador de conseqüências que não 

poderiam ser ignoradas. 

Destarte, o passado não poderia ser sempre apagado por uma nova declaração 

judicial, devendo o efeito da posterior regra de invalidade ser considerado sob vários aspectos, 

dentre os quais o do respeito à coisa julgada. 

 

 

3.1.1 O marco histórico da prospectividade no sistema americano 

 

A atenuação do dogma de que the unconstitutional statute is not law at all teve 

por marco histórico o caso Linkletter vs. Walker (1965)261.  

No julgamento de Wolf v. Colorado (1949), a Suprema Corte deixou ao 

arbítrio dos tribunais estaduais a admissão ou não de provas obtidas ilegamente por agentes 

estaduais para a incriminação em delitos. Entretanto, por ocasião do julgamento de Mapp v. 

Ohio (1961), a Suprema Corte reformou esse entendimento, impondo novas restrições às 

cortes estaduais, com o intuito de influir na qualidade da justiça criminal262.  

Assim, em Mapp v. Ohio (1961), a Suprema Corte sustentou que a exclusão da 

prova obtida em violação às determinações de busca e apreensão da IV Emenda263 igualmente 

                                                                                                                                                         
processo, a sentença neste proferida deveria ser mantida, a despeito da inconstitucionalidade da lei que lhe serviu 
de fundamento (UNITED STATES OF AMERICA. Chicot County Drainage District v. Baxter State Bank. 308 
U.S. 371 (1940). Supreme Court. Disponível em: <http://supreme.justia.com/us/308/371/case.html>. Acesso em: 
22 set. 2007) 
261 CAMPOS, Ricardo Ribeiro. Leis inconstitucionais ainda constitucionais. Revista CEJ, Centro de Estudos 
Judiciários do Conselho da Justiça Federal, Brasília, n. 25, p. 85-96, abr.-jun. 2004. Disponível em: 
<http://www.cjf.gov.br/revista/numero25/artigo13.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2006. 
262 RODRIGUES, Leda Boechat. A Corte de Warren. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991, p. 202. 
Sobre a questão, conferir: UNITED STATES OF AMERICA. Wolf v. Colorado. 338 US 25 (1949). Supreme 
Court. Disponível em: <http://supreme.justia.com/us/338/25/case.html>. Acesso em: 22 set. 2007; UNITED 
STATES OF AMERICA. Mapp v. Ohio. 367 U. S. 643 (1961). Supreme Court. Disponível em: 
<http://supreme.justia.com/us/367/643/case.html>. Acesso em: 22 set. 2007. 
263 “O direito do povo de estar seguro em suas pessoas, casas, documentos e bens, contra buscas e apreensões 
desarrazoadas, não deverá ser violado, e nenhum mandado deverá ser emitido sem uma causa provável, 
suportado por juramento ou afirmação, e com a descrição específica do lugar da diligência, e das pessoas ou 
coisas a serem apreendidas” (UNITED STATES OF AMERICA. Constitution of United States. Amendment IV - 
Search and seizure. Disponível em: 
<http://www.legislationline.org/upload/legislations/61/d2/ceeed890b3e729faadc2563d289d.htm>. Acesso em: 
13 mar. 2008). 

http://supreme.justia.com/us/308/371/case.html
http://www.cjf.gov.br/revista/numero25/artigo13.pdf
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era exigida dos Estados em razão da Cláusula do Devido Processo consagrada na XIV 

Emenda264. Com tal julgamento, a Corte superou Wolf v. Colorado (1949), que tinha afastado 

a aplicação da exclusionary rule (princípio da inadmissibilidade da prova ilícita) aos Estados-

membros da Federação.  

Em 28 de maio de 1958, Victor Linkletter foi condenado por roubo por uma 

Corte da Louisiana. A sentença foi confirmada pela Suprema Corte da Louisiana em fevereiro 

de 1960, tornando-se definitiva em 21 de março de 1960. Após o julgamento de Mapp v. Ohio 

(1961), Linkletter impetrou um habeas corpus, sob o fundamento de que sua condenação teria 

se baseado em provas obtidas ilicitamente265, razão pela qual deveria ser estendido ao seu 

caso a nova interpretação firmada pela Suprema Corte.  

O writ foi indeferido por todas as cortes inferiores, que reconheceram a 

ilegalidade das provas, porém sustentaram que a aplicabilidade do princípio da 

inadmissibilidade da prova ilícita fixado em Mapp v. Ohio (1961) não seria retroativa. A 

Suprema Corte, por maioria266, manteve esse entendimento, assinalando que a regra 

                                                 
264 “(...) nenhum Estado deverá privar qualquer pessoa de sua vida, liberdade ou propriedade, sem o devido 
processo legal (...)” (UNITED STATES OF AMERICA. Constitution of United States. Amendment XIV - 
Citizenship rights. Disponível em: 
<http://www.legislationline.org/upload/legislations/61/d2/ceeed890b3e729faadc2563d289d.htm>. Acesso em: 
13 mar. 2008). 
265 Sob vigilância há dois dias como suspeito de praticar diversos crimes de roubo, Victor Linkletter foi 
conduzido a uma delegacia e revistado pela polícia estadual, que tomou as chaves em seu poder. Após seu 
recolhimento em uma cela, os policiais utilizaram as chaves para entrar e revistar sua casa, apreendendo alguns 
bens e documentos. Posteriormente, visitaram seu local de trabalho, também lá realizando buscas e apreensões, 
sem que para tanto tivesse sido emitido qualquer mandado judicial. A condenação de Linkletter foi 
fundamentada nas provas assim obtidas (UNITED STATES OF AMERICA. Linkletter v. Walker. 381 U.S. 618 
(1965). Supreme Court. Disponível em: <http://supreme.justia.com/us/381/618/case.html>. Acesso em: 22 set. 
2007). 
266 A decisão da Suprema Corte foi proferida por maioria, com o voto dissidente do Justice Black, acompanhado 
pelo Justice Douglas. No voto dissidente, entendeu-se que o tratamento diferenciado entre os acusados 
condenados definitivamente antes e depois de Mapp v. Ohio (1961) se revelava como um artifício de natureza 
arbitrária e discriminatória, sobretudo quando se tinha em vista que a ofensa cometida por Dollree Mapp (23 de 
maio de 1957) foi anterior à de Victor Linkletter (16 de agosto de 1958). Assim, se a Corte de Ohio tivesse 
procedido com a mesma celeridade da Corte da Louisiana, ou se a Corte de Louisiana tivesse procedido com a 
mesma vagareza da Corte de Ohio, a condenação de Linkletter não teria se tornado definitiva antes da decisão de 
Mapp, o que daria a Linkletter o direito à liberdade. Para os dissidentes, a Corte não oferece qualquer 
argumentação baseada em algum princípio conhecido de justiça para discriminar acusados que foram 
similarmente condenados pelo uso de evidência inconstitucionalmente obtida. Com efeito, inexistiria dúvida de 
que poderiam se fazer presentes circunstâncias em face das quais a aplicação de uma nova interpretação da lei a 
eventos passados poderia conduzir a conseqüências injustas, que não poderiam simplesmente ser ignoradas. 
Entretanto, nenhuma dessas conseqüências injustas poderia resultar no caso em análise com a concessão a 
Linkletter e a outros na mesma situação do benefício de uma mudança da interpretação constitucional, evitando 
que fossem mantidos presos com fundamento em uma evidência inconstitucionalmente colhida para condená-los. 
Por outro lado, careceria de qualquer fundamento a alegação de que a finalidade de Mapp v. Ohio (1961) era 
impedir que autoridades cometessem ilegalidades para a obtenção de provas. Desta forma, pouco consolo 
poderia ser colhido por aqueles que estavam presos com fundamento em condenações inconstitucionais, com a 
afirmativa da Corte de que a ruptura da privacidade das vítimas não poderia ser restaurada. Na verdade, o 
entendimento da Corte eliminaria a esperança de muitos acusados presos de serem libertados de condenações 
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anunciada em Mapp v. Ohio (1961) não se aplicaria às condenações de cortes estaduais que se 

tornaram definitivas antes de sua prolação267. Esse julgamento se baseou em diversas 

premissas, a seguir resumidas. 

Primeiramente, assinalou a Suprema Corte que o efeito da alteração de uma 

regra não seria a automática invalidação dos julgamentos anteriores a ela contrários. Sendo 

assim, a retroatividade da nova regra dependeria de considerações acerca de relações e 

condutas específicas, de direitos adquiridos, do status ou de determinações prévias 

consideradas definitivas, e da política pública à luz da natureza da lei e de sua prévia 

aplicação, tal como decidido em Chicot County Drainage District v. Baxter State Bank 

(1940). 

Por outro lado, a Constituição não vedaria nem exigiria a eficácia retroativa, 

devendo a Corte, em cada caso, determinar se é apropriada a aplicação retroativa ou 

prospectiva da nova regra. Desta forma, a Corte poderia, em determinadas hipóteses, no 

interesse da justiça, estabelecer que a eficácia da decisão de inconstitucionalidade teria 

eficácia prospectiva268. 

Ademais, nessa questão não se deveria fazer distinção entre as lides civis e 

criminais, razão pela qual essa perspectiva também se afiguraria correta no que se refere à 

proibição de buscas e apreensões desarrazoadas pela IV Emenda. 

Fixadas essas premissas, a Corte passou a enumerar os elementos que 

deveriam ser sopesados na definição da retroatividade ou prospectividade da decisão. Nesse 

contexto, deveriam ser observados: o objetivo da regra firmada em Mapp v. Ohio (1961); a 

confiança depositada na doutrina sustentada em Wolf v. Colorado (1949); e o efeito de uma 

aplicação retroativa na administração da justiça. 

Quanto ao primeiro aspecto, a Suprema Corte assinalou que o objetivo 

principal de Mapp v. Ohio (1961) foi fazer cumprir a IV Emenda por meio da extensão da 

                                                                                                                                                         
inconstitucionais (UNITED STATES OF AMERICA. Linkletter v. Walker. 381 U.S. 618 (1965). Supreme Court. 
Disponível em: <http://supreme.justia.com/us/381/618/case.html>. Acesso em: 22 set. 2007). 
267 Julgamentos definitivos seriam aqueles em que a condenação foi proferida e as possibilidades de apelação 
exauridas, com o transcurso do prazo para o requerimento de certiorari em momento anterior à decisão proferida 
pela Suprema Corte em Mapp v. Ohio (1961) (UNITED STATES OF AMERICA. Linkletter v. Walker. 381 U.S. 
618 (1965). Supreme Court. Disponível em: <http://supreme.justia.com/us/381/618/case.html>. Acesso em: 22 
set. 2007). 
268 Neste ponto, a Corte ressalta inclusive a possibilidade de uma nova regra ser puramente prospectiva (purely 
prospective), não se aplicando sequer às partes do caso em que se efetiva a mudança de interpretação. Essa 
técnica, entretanto, não foi aplicada em Mapp v. Ohio (1961), discutindo-se em Linkletter v. Walker (1965) a 
possibilidade de aplicar a exclusionary rule às condenações estaduais que se tornaram definitivas antes daquele 
julgamento. Na verdade, decisão proferida em Mapp v. Ohio (1961) teve uma eficácia retroativa mínima, na 
medida em que se aplicou aos casos pendentes de julgamento.  
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exclusionary rule aos Estados269, e que tal propósito não seria aperfeiçoado tornando 

retroativa a decisão, pois as ações ilegítimas das polícias estaduais já teriam se efetivado, não 

podendo ser corrigidas com a liberaçãos dos prisioneiros envolvidos.  

No que pertine ao segundo aspecto, a Corte observou que, tanto os acusados 

como os Estados e as cortes estaduais, confiaram em Wolf v. Colorado (1949), seguindo as 

balizas interpretativas nele indicadas (e diversas vezes reiteradas), e que fundamentaram 

inúmeras condenações já definitivas.  

Em referência ao terceiro aspecto, a Suprema Corte afirmou que a 

retroatividade da regra estipulada em Mapp v. Ohio (1961) sobrecarregaria excessivamente a 

administração da justiça, impondo a realização de audiências e interrogatórios para a colheita 

de provas, muitas vezes ineficazes, tendo em vista a grande possibilidade de destruição ou 

perda das evidências em razão do decurso do tempo. 

A Corte ressaltou, ademais, que nos outros casos em que a regra foi aplicada 

retroativamente, as alegações tinham relação com a imparcialidade do julgamento, que em 

Linkletter v. Walker (1965) não estaria sendo impugnada. Por fim, a circunstância de a data da 

apreensão em Mapp v. Ohio (1961) ser anterior a de Linkletter v. Walker (1965) não teria 

qualquer significação legal, pois a data decisiva seria a do julgamento de Mapp v. Ohio 

(1961), momento a partir do qual ocorreu a modificação da regra anterior. 

No mesmo sentido de Linkletter v. Walker (1965), destacam-se os julgamentos 

proferidos em Johnson v. New Jersey (1966)270, Tehan v. Scott (1966)271 e Stovall v. Denno 

(1967)272. 

                                                 
269 Após o julgamento de Wolf v. Colorado, apenas poucos Estados fizeram alterações em suas regras de 
admissibilidade e muitos dos que não seguiram a exclusionary rule federal estavam, na verdade, usando o 
referido precedente como uma licença para violar a proibição consignada na IV Emenda. Nesse contexto, a 
decisão em Mapp v. Ohio (1961) decorreu da percepção de que a manutenção da regra fixada Wolf v. Colorado 
(1949) aumentaria o número de casos envolvendo buscas ilegais nos Estados que não adotaram a vedação, além 
de instigar aqueles que adotaram a reverter sua posição, tal como alguns Estados fizeram antes de Mapp v. Ohio 
(1961) (UNITED STATES OF AMERICA. Linkletter v. Walker. 381 U.S. 618 (1965). Supreme Court. Disponível 
em: <http://supreme.justia.com/us/381/618/case.html>. Acesso em: 22 set. 2007). 
270 UNITED STATES OF AMERICA. Johnson v. New Jersey. 384 U.S. 719 (1966). Supreme Court. Disponível 
em: <http://supreme.justia.com/us/384/719/case.html>. Acesso em: 22 set. 2007. No caso, os requerentes 
pretendiam a aplicação retroativa da regra firmada em Escobedo v. Illinois (378 U.S. 478 – 1964), segundo a 
qual não seriam admissíveis confissões obtidas sem a presença de um advogado durante o interrogatório. A 
Suprema Corte, porém, entendeu que a nova regra somente seria aplicável aos casos nos quais o julgamento 
tivesse iniciado após 22 de junho de 1964, data do anúncio da decisão em Escobedo v. Illinois. A limitação foi, 
portanto, maior do que a realizada em Linkletter v. Walker. Ressalte-se, ademais, que nesse caso também houve 
a dissidência dos Justices Black e Douglas. 
271 UNITED STATES OF AMERICA. Tehan v. Scott. 382 U.S. 406 (1966). Supreme Court. Disponível em: 
<http://supreme.justia.com/us/382/406/index.html>. Acesso em: 22 set. 2007. O requerente pugnava pela 
nulidade do seu julgamento, durante o qual o promotor teria feito extensos comentários (procedimento 
expressamente autorizado pela Constituição de Ohio) sobre sua recusa em testemunhar, conduta posteriormente 
considerada inconstitucional em Griffin v. California (380 U.S. 609 - 1965), sob o fundamento de que limitaria o 
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No julgamento de demandas cíveis, além das retrições decorrentes da coisa 

julgada, já assinaladas em Chicot County Drainage District v. Baxter State Bank (1940), a 

Suprema Corte admitiu a negação de efeitos retroativos a “um novo princípio de lei”, se tal 

limitação pudesse evitar injustiça ou privação sem abalar excessivamente o propósito e o 

efeito da nova regra273.  

Destaca-se, nesta seara, o julgamento proferido em Chevron Oil. Co. v. Huson 

(1971), em que, afirmando que os problemas decorrentes da retroatividade não se limitavam à 

seara dos processos criminais, a Suprema Corte consignou que eventual solução passa pelo 

exame de três fatores: 1) a decisão a ser aplicada prospectivamente deve estabelecer um novo 

“princípio de direito”, enunciado em razão da superação de precedentes anteriores 

evidenciados, e nos quais os litigantes possam ter confiado, ou em decorrência de uma 

primeira análise da questão, nas hipóteses em que a a fixação desse entendimento não estava 

claramente prenunciada; 2) sopesamento das vantagens e desvantagens em cada caso, com a 

análise do histórico prévio da regra em referência, seu propósito e efeito, e em que medida a 

atribuição de eficácia retroativa ao novo entendimento irá adiar ou retardar essa operação; 3) 

ponderação da injustiça imposta pela aplicação retroativa, devendo-se considerar que, quando 

uma decisão da Corte possa produzir resultados substancialmente injustos se aplicada 

retroativamente, existe amplo fundamento para evitar a injustiça sustentando a não 

retroatividade274. 

                                                                                                                                                         
direito à não-incriminação. A Suprema Corte, novamente com a dissidência dos Justices Black e Douglas, negou 
a aplicação retroativa, pois o caso já tinha sido definitivamente julgado.  
272 UNITED STATES OF AMERICA. Stovall v. Denno. 388 U.S. 293 (1967). Supreme Court. Disponível em: 
<http://supreme.justia.com/us/388/293/index.html>. Acesso em: 22 set. 2007. O requerente pretendia a aplicação 
retroativa das regras anunciadas em United States v. Wade (388 U. S. 218 – 1967) e Gilbert v. California (388 
U.S. 263 – 1967), pelos quais passou a se exigir a exclusão de evidência baseada na identificação obtida pela 
exibição do acusado a testemunhas sem a presença do seu advogado. Em Stovall v. Denno, a Suprema Corte 
(com a dissidência do Justice Black) negou aplicação retroativa dos precedentes em referência, não somente aos 
casos definitivamente julgados, mas igualmente aos casos pendentes de julgamento. Assim, a nova regra 
somente se aplicaria às identificações realizadas após a sua pronúncia. A exceção seria apenas em favor dos 
acusados Wade e Gilbert (denominados “chance beneficiaries”), diante da exigência constitucional de que as 
questões sejam decididas em casos ou controvérsias concretas, e da necessidade de incentivar os advogados a 
buscarem uma mudança das regras postas. Trata-se, aqui, de uma decisão bem mais restritiva do que as 
proferidas em Linkletter v. Walker (1965) e Johnson v. New Jersey (1966), no que tange à eficácia temporal da 
declaração de inconstitucionalidade. 
273 TRIBE, Laurence H. American Constitutional Law. V. I, 3. ed., Nova York: The Foundation Press, 2000, p. 
219. 
274 Em dezembro de 1965, Gaines Ted Huson sofreu um acidente enquanto trabalhava em uma ilha artificial de 
perfuração de propriedade da Chevron Oil Company, localizada na Plataforma Continental Exterior afastada da 
Costa do Golfo da Louisiana. Em janeiro de 1968, ingressou com ação de indenização contra a companhia, 
alegando que somente muitos meses após o acidente descobriu-se a gravidade do acidente. A demanda chegou à 
Suprema Corte em razão da discussão acerca do prazo para o ajuizamento da demanda. Com efeito, em 
conformidade com o entendimento jurisprudencial vigente à época do acidente e da propositura da ação, o prazo 
não teria sido alcançado. Entretanto, por ocasião do julgamento do caso Rodrigue v. Aetna Casualty & Surety 
Co. (395 U.S. 352 – 1969), houve uma mudança de posicionamento, cuja conseqüência seria a aplicação de 
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Constata-se, assim, que a Suprema Corte consagrou em diversos julgados o 

entendimento de que a eficácia temporal da decisão de inconstitucionalidade não emerge de 

princípio ou preceito sediado na Constituição, consubstanciando, na verdade, uma questão de 

política judicial (judicial policy), sujeita à livre valoração da Corte em cada caso concreto. 

 

 

3.1.2 O retorno à doutrina retroativa 

 

Entretanto, na década de 1980, a Suprema Corte se afastou dessa abordagem 

sobre a eficácia temporal das decisões de inconstitucionalidade, tanto no âmbito cível quanto 

no criminal275. 

Na seara criminal, impende destacar a decisão proferida em Griffith v. 

Kentucky (1987)276, no qual se afirmou que uma nova regra de conduta para as condenações 

criminais se aplica retroativamente a todos os casos, estaduais ou federais, pendentes de 

julgamento ou ainda não finais277.  

A Suprema Corte sustentou, por ocasião do julgamento em referência, que a 

análise das condenações finais deve ser diferente da análise das condenações pendentes ao 

                                                                                                                                                         
prazo não observado da demanda de Huson. Cabia à Suprema Corte decidir, então, se Rodrigue v. Aetna 
Casualty & Surety Co. (1969) retroagiria ou não para alcançar Chevron Oil Co. v. Huson (1971). Considerando 
que o acidente havia ocorrido mais de 3 (três) anos antes do anúncio da decisão em Rodrigue v. Aetna Casualty 
& Surety Co. (1969), e que a demanda havia sido ajuizada mais de 1 (um) ano antes desse julgamento, não 
havendo como prever a mudança de entendimento jurisprudencial, a Corte decidiu que a nova regra não deveria 
atingir Chevron Oil. Co. v. Huson (1971) (UNITED STATES OF AMERICA. Chevron Oil Co. v. Huson. 404 U.S. 
97 (1971). Supreme Court. Disponível em: <http://supreme.justia.com/us/404/97/case.html>. Acesso em: 22 set. 
2007). 
275 TRIBE, Laurence H. American Constitutional Law. V. I, 3. ed., Nova York: The Foundation Press, 2000, p. 
219-220. 
276 Em 1982, Randall Lamont Griffith, homem negro, foi condenado por diversos crimes a 20 (vinte) anos de 
prisão. Em decorrência das rejeições de jurados realizadas pela acusação, nenhuma pessoa negra remanesceu no 
Júri. O advogado do acusado manifestou sua preocupação com o fato de Griffith ser processado por um Júri 
composto em sua totalidade por pessoas brancas, e solicitou que a acusação esclarecesse as razões para a recusa 
de todos os 4 (quatro) jurados negros. Diante do indeferimento da solicitação, o advogado requereu a dispensa do 
grupo escolhido, alegando que a conduta da acusação na utilização de suas oportunidades de recusa de jurados 
violava os direitos constitucionais de Griffith, mas a Corte negou a moção. Após a condenação, Griffith impetrou 
um writ of certiorari perante a Suprema Corte. Na pendência do julgamento do seu requerimento, a Suprema 
Corte proferiu decisão em Batson v. Kentucky (476 U.S. 79 - 1986), deferindo pleito idêntico ao formulado por 
Griffith. Considerando que Batson e Griffith foram submetidos à mesma situação, processados perante a mesma 
Corte e pelo mesmo advogado de acusação, e que apenas por casualidades do processo judicial a revisão de 
jurisprudência ocorreu por ocasião do julgamento de Batson v. Kentucky (1986), a Suprema Corte concedeu o 
writ em Griffith v. Kentucky (1987), anulando o julgamento (UNITED STATES OF AMERICA. Griffith v. 
Kentucky. 479 U.S. 314 (1987). Supreme Court. Disponível em: 
<http://supreme.justia.com/us/479/314/case.html>. Acesso em: 22 set. 2007). 
277 Em Linkletter v. Walker (1965), a Corte sustentou que a não retroatividade da nova regra se aplicava às 
condenações finais e àquelas pendentes de revisão direta. 
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tempo da nova decisão, sob pena de violar normas que devem orientar os julgamentos 

constitucionais. 

Em primeiro lugar, consignou-se que a natureza da judicial review exige que a 

Corte julgue casos e controvérsias específicos, que se tornarão, assim, veículos para o anúncio 

de uma nova regra. Por esta razão, à Corte é vedado simplesmente “pescar” um caso dentre os 

diversos em fase de apelação, usá-lo como veículo para pronunciar novos standards 

constitucionais, e em seguida permitir que os demais casos similares prossigam sem ser 

afetados pela nova regra. 

Além disso, a aplicação seletiva de novas regras violaria o princípio do 

tratamento similar aos acusados em situação semelhante. Assim, o problema de não fazer 

retroagir aos casos pendentes seria a efetiva injustiça que resulta quando a Corte escolhe qual 

dos muitos casos similares será o “chance beneficiary” da nova regra, ainda que essa 

representasse uma clara ruptura com o passado278. 

A questão da retroatividade no âmbito cível foi estabelecida em Harper et al. 

v. Virginia Department of Taxation279, em que a Corte sustentou que, quando uma corte 

federal aplica uma nova regra material de direito federal aos que perante ela litigam, a essa 

regra deve ser atribuído efeito retroativo para atingir todos os casos ainda pendentes de 

julgamento, assim como todos os eventos, ainda que anteriores à data do anúncio da regra. 

Desta forma, a Suprema Corte decidiu não ter autoridade constitucional nos 

casos cíveis e criminais para desconsiderar a regra corrente ou para tratar diferentemente os 

litigantes na mesma situação280. 

Entretanto, isso não significa um abandono da limitação dos efeitos da 

retroatividade no sistema americano. Com efeito, em diversos casos, a Suprema Corte excluiu 

                                                 
278 Conforme observa Laurence H. Tribe, a não retroatividade no âmbito civil continuaria a ser governada pelos 
parâmetros firmados em Chevron Oil. Co. v. Huson (1971), entendimento posteriormente mantido em American 
Trucking Ass'ns v. Smith (496 U.S. 167 – 1990), mas aqui já por uma Corte estreitamente dividida (TRIBE, 
Laurence H. American Constitutional Law. V. I, 3. ed., Nova York: The Foundation Press, 2000, p. 220). 
279 Em Davis v. Michigan Dept. of Treasury (489 U.S. 803 – 1989), a Suprema Corte invalidou a prática do 
Estado de Michigan de taxar rendimentos de aposentadoria pagos pelo Governo Federal, ao tempo em que 
isentava tais verbas quando pagas pelo Estado ou suas subdivisões políticas. O Estado da Virgínia possuía 
estatuto semelhante, e após o julgamento de Davis v. Michigan Dept. of Treasury (1989), Harper e outros 420 
(quatrocentos e vinte um) servidores e militares federais aposentados ingressaram com demanda judicial 
pleiteando a restituição dos valores descontados com base na referida legislação. O pleito foi negado, e esta 
decisão mantida pela Suprema Corte da Virgínia, sob o fundamento de que os valores tinham sido pagos antes do 
julgamento de Davis v. Michigan Dept. of Treasury (1989), razão pela qual se aplicavam ao caso as 
considerações feitas em Chevron Oil. Co. v. Huson (1971), e que impediam a produção de efeitos retroativos 
pela nova regra. Estendendo ao âmbito cível as considerações firmadas em Griffith v. Kentucky (1987), a 
Suprema Corte reformou a decisão e determinou a análise do pedido de restituição formulado pelos requerentes 
(UNITED STATES OF AMERICA. Harper et al. v. Virginia Department of Taxation. 509 U.S. 86 (1993). 
Disponível em: <http://supreme.justia.com/us/509/86/case.html>. Acesso em: 22 set. 2007).  
280 TRIBE, Laurence H. op. cit., p. 225-226. 
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da nova regra as condenações definitivamente julgadas, tal como ressalta Laurence H. 

Tribe281. 

Saliente-se, por oportuno, que esse recuo no posicionamento antes adotado 

pela Suprema Corte não deve ser visto como uma negação da legitimidade da técnica de 

limitação de efeitos no direito norte-americano. Com efeito, a análise dos precedentes acima 

leva a crer que o problema norte-americano foi a fixação de regras gerais, sem considerar as 

peculiaridades de cada seara do Direito (Penal, Cível etc.), bem como um equívoco na 

ponderação dos bens e interesses envolvidos em cada caso concreto. 

Com efeito, em Linkletter v. Walker (1965) e nos demais casos criminais 

mencionados, manteve-se uma série de condenações (pendentes e definitivas) baseadas em 

provas obtidas ilicitamente, sob o fundamento da necessidade de assegurar a administração da 

justiça. Caberia indagar, então, se, após a aplicação do princípio da proporcionalidade, 

ponderando-se os bens envolvidos (direito a um julgamento criminal justo e proteção da 

administração da justiça), chegar-se-ia a mesma solução adotada pela Suprema Corte282. 

Deve-se questionar, assim, até que ponto essa generalização, para não dizer 

excesso, na aplicação da eficácia prospectiva não contribuiu para a atual rejeição pela 

Suprema Corte dos Estados Unidos. 

Após essa reflexão sobre o sistema norte-americano, impende analisar a 

eficácia temporal da decisão no modelo austríaco. 

 

 

3.2 SISTEMA AUSTRÍACO 

 

Na concepção originária do sistema austríaco-kelseniano, se o tribunal 

pronuncia a inconstitucionalidade da lei impugnada ou de algumas de suas disposições, atua 

como legislador negativo, e o ato legislativo é revogado283, possuindo a decisão eficácia ex 

nunc ou pro futuro284-285. Nesse contexto, Hans Kelsen afirma que “o sentido do ato pelo qual 

                                                 
281 TRIBE, Laurence H. American Constitutional Law. V. I, 3. ed., Nova York: The Foundation Press, 2000, p. 
227-229. 
282 Neste ponto, oportuno referir às considerações feitas nos votos dissidentes, já mencionadas na nota 266. 
283 Assim, para Hans Kelsen, a decisão da Corte Constitucional pela qual uma lei era anulada tinha o mesmo 
caráter de uma lei ab-rogatória, consubstanciando um ato negativo de legislação (KELSEN, Hans. O controle 
judicial da constitucionalidade (Um estudo comparado das Constituições austríaca e americana). In KELSEN, 
Hans. Jurisdição constitucional. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 305-306). 
284 Conforme previsto na redação originária da Constituição austríaca de 01 de outubro de 1920, a Corte 
Constitucional poderia, em sua decisão, estabelecer um prazo para a invalidação da lei, que não poderia 
ultrapassar 6 (seis) meses (KELSEN, Hans. A jurisdição constitucional e administrativa a serviço do Estado 
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uma norma é destruída, quer dizer, pelo qual sua validade é anulada, é, tal como o sentido de 

um ato pelo qual uma norma é criada, uma norma”286. 

Com a reforma de 1929, e a criação de uma espécie de controle incidental, 

exercido a pedido do Supremo Tribunal Administrativo e do Supremo Tribunal de Justiça em 

virtude de dúvidas surgidas acerca da constitucionalidade de uma lei no julgamento de um 

caso concreto, inseriu-se no texto constitucional previsão expressa no sentido da 

retroatividade dos efeitos da decisão para atingir ao menos o caso que deu ensejo ao debate 

constitucional (caso-pretexto). 

Conforme ressaltou o próprio Hans Kelsen, tal força retroativa era concedida 

em razão de uma necessidade técnica, pois sem ela as autoridades encarregadas da aplicação 

das leis não teriam um interesse imediato e, portanto, suficientemente relevante, para provocar 

a intervenção da Corte Constitucional. Assim, as autoridades que solicitassem à Corte 

Constitucional a revisão judicial de uma lei precisavam saber que seu pedido, caso bem 

sucedido, teria efeito imediato sobre a decisão a ser proferida na lide suspensa para a obtenção 

da decisão anulatória287. 

Atualmente, as decisões de inconstitucionalidade no sistema austríaco podem 

apresentar eficácia ex nunc, ex tunc ou pro futuro, observando-se as regras cuidadosamente 

delineadas no texto constitucional (art. 140)288. 

Em princípio, a revogação de uma lei ou regulamento pelo Tribunal 

Constitucional tem apenas eficácia ex nunc, a partir da data da publicação da decisão (que 

observa a forma prevista para a publicação da lei revogada). Assim, a norma revogada deve 

continuar a ser aplicada, tanto pelos tribunais como pelos órgãos de administração, às 

                                                                                                                                                         
federativo segundo a nova Constituição federal austríaca de 1.º de outubro de 1920. In KELSEN, Hans. 
Jurisdição constitucional. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 25). 
285 Hans Kelsen ressaltava, entretanto, que essa ausência de efeitos retroativos não era absoluta. Com efeito, no 
julgamento de casos atribuídos à competência da Corte (conflitos federativos, conflitos entre órgãos 
constitucionais etc.), a Corte poderia reconhecer de ofício e em caráter incidental a inconstitucionalidade de 
determinada norma, afastando sua incidência ao caso submetido à sua apreciação. Segundo o mestre vienense, a 
retroatividade parcial quanto ao caso pendente na Corte Constitucional, motivador do exame da lei, não estaria 
expressamente regulada na Constituição austríaca, mas poderia ser deduzida das disposições existentes a esse 
respeito (KELSEN, Hans. A jurisdição constitucional e administrativa a serviço do Estado federativo segundo a 
nova Constituição federal austríaca de 1º de outubro de 1920. In KELSEN, Hans. Jurisdição constitucional. 
São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 25-26). No mesmo sentido: VILLALÓN, Pedro Cruz. La formacion del 
sistema europeu de control de constitucionalidad (1918-1939). Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1987, p. 401. 
286 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 7. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 307.  
287 KELSEN, Hans. O controle judicial da constitucionalidade (Um estudo comparado das Constituições 
austríaca e americana). In KELSEN, Hans. Jurisdição constitucional. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 315. 
288 HECK, Luís Afonso. Jurisdição constitucional e legislação pertinente no direito comparado. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 125. 
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situações anteriormente constituídas (art. 140, al. 7, da Lei Constitucional-Federal 

Austríaca)289. 

Entretanto, a revogação da lei terá necessariamente efeitos retroativos (ex tunc) 

no que se refere ao chamado “caso-pretexto” ou “caso motivador” (art. 140, al. 7, da Lei 

Constitucional-Federal Austríaca). Ressalte-se, por oportuno, que essa expressão, nos termos 

da jurisprudência do Tribunal Constitucional austríaco, não se limita ao caso que originou o 

processo de controle concreto de normas, incluindo todas as demandas pendentes no Tribunal 

Constitucional na altura da audiência oral ou, na ausência desta, no início da deliberação não 

pública. Assim, todos esses casos partilham do que se denomina o “prêmio de captor”, 

devendo ser decididos como se a norma geral revogada pelo Tribunal Constitucional já não 

fosse válida na época da concretização da hipótese fática ensejadora da demanda290. 

Além do “caso-pretexto”, a regra geral não se aplica se o Tribunal 

Constitucional se pronunciar, em sua decisão revocatória, pela retroatividade da anulação, 

conforme alteração no texto constitucional realizada em 1976 (art. 140, al. 7, da Lei 

Constitucional-Federal Austríaca). Nesta hipótese, a lei (ou o regulamento) revogada não deve 

ser mais aplicada em qualquer caso, à exceção daqueles decididos com força de caso 

julgado291. 

Conforme observa Peter Oberndorfer, o Tribunal Constitucional raramente fez 

uso, em sua jurisprudência, da possibilidade que lhe foi conferida desde 1976 de atribuir 

eficácia retroativa a uma revogação de normas gerais. O fato de que as conseqüências da 

retroatividade, no mais das vezes, não podem ser avaliadas pelo Tribunal Constitucional, 

justifica a restrição no exercício de tal competência292.  

                                                 
289 Art. 140 (…). (7) Se uma lei foi anulada por anticonstitucionalidade ou se o tribunal constitucional declarou, 
segundo a alínea 4, que uma lei era anticonstitucional, então todos os tribunais e autoridades administrativas 
estão vinculados à decisão do tribunal constitucional. A todos os tipos realizados antes da anulação, com exceção 
do caso motivador, a lei, contudo, deve ser aplicada mais além, a não ser que o tribunal constitucional declare 
outra coisa em sua decisão anuladora. Se o tribunal constitucional em sua decisão anuladora fixou um prazo 
segundo a alínea 5, então a lei deve ser aplicada a todos os tipos realizados até o decurso desse prazo, com 
exceção do caso motivador. (ÁUSTRIA. Lei Constitucional-Federal Austríaca. In HECK, Luís Afonso. 
Jurisdição constitucional e legislação pertinente no direito comparado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2006, p. 125). 
290 OBERNDORFER, Peter. A Justiça constitucional no quadro das funções estaduais: nomeadamente espécies, 
conteúdo e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Tribunal Constitucional da 
Áustria. In Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 2ª parte, Lisboa, Tribunal 
Constitucional, 1987, p. 166-167. 
291 OBERNDORFER, Peter. op. cit., p. 168. 
292 Em caso isolado, na revogação de uma lei tributária, atribui-se efeitos retroativos à revogação, com 
fundamento na circunstância de que a administração fiscal, considerando o processo de apreciação da lei 
pendente no VfGH, havia suspendido as decisões sobre recursos pendentes sobre a matéria. O Tribunal 
Constitucional rejeitou a objeção posta à retroatividade no sentido de que, assim, seriam desfavorecidos os 
contribuintes cujas declarações de imposto tivessem adquirido já força de caso, por entender que a necessidade 
de distinguir entre processos dotados e não dotados com força de caso julgado seria conseqüência normal de 
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Por fim, a Lei Constitucional-Federal austríaca (art. 140, al. 5)293 confere ao 

Tribunal Constitucional a possibilidade de atribuir eficácia pro futuro à decisão de 

inconstitucionalidade da lei, permitindo que o órgão julgador fixe um prazo durante o qual a 

norma “revogada” continuará a produzir efeitos, sendo aplicada a todos os fatos ocorridos até 

o término desse prazo, à exceção do caso pretexto294.  

Ressalte-se que, nesse intervalo de tempo, a lei é “equiparada a uma parte 

incontestável do ponto de vista constitucional da ordem jurídica” (VfSlg 4718/1964)295. Sendo 

assim, a lei deve ser aplicada a todos os fatos ocorridos até o término do prazo fixado, à 

exceção do caso-pretexto, em razão do disposto no art. 140, al. 7, da Lei Constitucional-

Federal Austríaca. 

Atualmente, no caso da inconstitucionalidade de regulamentos, o prazo 

máximo é de 6 (seis) meses, e, se forem necessárias providências legais, de até 18 (dezoito) 

meses (art. 139, al. 5, da Lei Constitucional-Federal Austríaca)296. 

O Tribunal Constitucional utiliza com freqüência tal faculdade, em geral por 

sugestão do governo defensor da norma. Assim, por exemplo, nos casos de revogação da 

norma por questões de igualdade, a fixação de um prazo se afigura essencial para permitir ao 

                                                                                                                                                         
qualquer pronúncia de retroatividade. Assim, o acolhimento de tal objeção implicaria, de resto, nunca poder o 
Tribunal Constitucional usar da competência que lhe constitucionalmente atribuída (OBERNDORFER, Peter. A 
Justiça constitucional no quadro das funções estaduais: nomeadamente espécies, conteúdo e efeitos das decisões 
sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Tribunal Constitucional da Áustria. In Relatórios da VII 
Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 2ª parte, Lisboa, Tribunal Constitucional, 1987, p. 168). 
293 Art. 140 (…) (5) A decisão do tribunal constitucional, com a qual uma lei é anulada como anticonstitucional, 
obriga o chanceler federal ou o governador competente à publicação sem demora da anulação. Isso vale 
conforme o sentido para o caso de uma declaração segundo a alínea 4. A anulação entra em vigor com o expirar 
do dia da publicação se o tribunal constitucional não determina um prazo para o ficar sem vigor. Esse prazo não 
deve exceder 18 meses (ÁUSTRIA. Lei Constitucional-Federal Austríaca. In HECK, Luís Afonso. Jurisdição 
constitucional e legislação pertinente no direito comparado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 
125). O art. 139, al. 6, possui a mesma redação, referindo-se, entretanto, a declaração de inconstitucionalidade 
dos regulamentos (HECK, Luís Afonso. op. cit., p. 122) 
294 Para Hans Kelsen, entretanto, quando a eficácia da decisão é pro futuro, deve-se excluir inclusive a 
retroatividade parcial da decisão, e sua aplicação ao caso concreto, pois se a própria Corte quer que a lei continue 
vigorando, seria contraditório se ela mesma não mais a aplicasse (KELSEN, Hans. A jurisdição constitucional e 
administrativa a serviço do Estado federativo segundo a nova Constituição federal austríaca de 1º de outubro de 
1920. In KELSEN, Hans. Jurisdição constitucional. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 25-26). 
295 OBERNDORFER, Peter. A Justiça constitucional no quadro das funções estaduais: nomeadamente espécies, 
conteúdo e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Tribunal Constitucional da 
Áustria. In Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 2ª parte, Lisboa, Tribunal 
Constitucional, 1987, p. 168. Trata-se, como observou Pedro Cruz Villalón, citando comentário de Kelsen-
Fröhlich-Merkl, de uma espécie de vacatio legis (VILLALÓN, Pedro Cruz. La formacion del sistema europeu de 
control de constitucionalidad (1918-1939). Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1987, p. 399). 
296 HECK, Luís Afonso. op. cit., p. 122. Inicialmente, o Tribunal Constitucional somente podia admitir a 
vigência da lei inconstitucional por um período não superior a 6 (seis) meses. Na revisão de 1929, alargou-se o 
prazo para 1 (um) ano. Por fim, em razão de alteração em 1992, o prazo passou a ser 18 (dezoito) meses 
(MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 682). 
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legislador sanar a insustentável situação jurídica decorrente da revogação297. Saliente-se, por 

outro lado, que a prática atual do Tribunal Constitucional com relação à fixação de prazos 

vem se tornando mais restritiva, exigindo-se do governo que sugeriu a atribuição de eficácia 

prospectiva que apresente as razões que tornam impraticável a cessação imediata da vigência 

da norma no momento da publicação, bem como que indique o prazo razoável para sanar a 

situação298. 

Ressalte-se, ademais, que a interpretação conforme à Constituição é desde 

sempre aplicada pelo Tribunal Constitucional austríaco, sendo considerada uma sub-espécie 

da interpretação teleológico-sistemática do direito. Nesse contexto, não constitui monopólio 

do Tribunal Constitucional, podendo ser manejada por todo órgão estatal aplicador de 

normas299. 

Entretanto, diversamente da regra geral aplicável à revogação da lei por 

inconstitucionalidade, a interpretação conforme à Constituição produz efeitos retroativos, 

porque termina por apresentar como inconstitucional determinada interpretação também em 

relação ao passado300. 

Formalmente, o Tribunal Constitucional austríaco não tem à disposição outras 

formas de decisão diversas das acima enunciadas: manutenção ou revogação da lei (podendo 

esta última ser total ou parcial, e com efeitos ex tunc, ex nunc ou pro futuro) e interpretação 

conforme à Constituição. 

Entretanto, analisando o conteúdo de certas decisões proferidas em casos 

isolados pelo Tribunal Constitucional nos últimos anos, Peter Oberndorfer acrescenta outra 
                                                 
297 VILLALÓN, Pedro Cruz. La formacion del sistema europeu de control de constitucionalidad (1918-1939). 
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1987, p. 399. Conforme observa Rui Medeiros, “o entendimento 
dominante considera que a possibilidade de limitar in futuro os efeitos da anulação não deve ser vista como um 
prémio atribuído ao legislador pela violação do dispositivo constitucional e não tem na sua base simples 
considerações político-legislativas”, visando “antes evitar a lacuna que poderia advir de uma simples anulação da 
lei (…)”. Assim, objetiva “possibilitar ao legislador a aprovação em tempo útil de uma regulamentação conforme 
à Constituição” (MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, 
p. 681). 
298 OBERNDORFER, Peter. A Justiça constitucional no quadro das funções estaduais: nomeadamente espécies, 
conteúdo e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Tribunal Constitucional da 
Áustria. In: Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 2ª parte, Lisboa, 
Tribunal Constitucional, 1987, p. 169. 
299 Destarte, quando o Tribunal Constitucional, no controle abstrato ou concreto de normas, interpreta uma lei em 
conformidade com a Constituição, ele apenas afasta a(s) hipótese(s) de interpretação que conduz(em) a um 
resultado inconstitucional, não tendo, pois, diversamente do que ocorre com os demais órgãos aplicadores da lei, 
competência para declarar qual dentre as várias interpretações possíveis é a correta. O Tribunal Constitucional, 
no entanto, não observa tais considerações em toda a sua extensão. Assim, na prática, os efeitos da decisão que 
utiliza a interpretação conforme à Constituição são comparáveis aos da revogação parcial de uma lei, pois o que 
nesta se consegue por meio do afastamento expresso de determinadas palavras ou expressões, na interpretação é 
alcançado por meio da eliminação de significados normativos originariamente contidos na lei 
(OBERNDORFER, Peter. op. cit., p. 159-161). 
300 OBERNDORFER, Peter. op. cit., p. 161-162. 
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hipótese. Refere-se, então, à chamada decisão complemento da lei, em que o Tribunal 

Constitucional procura complementar uma lei ordinária de modo a torná-la constitucional, 

atuando, assim, como legislador positivo. Esse complemento não encontra expressão direta na 

parte decisória da sentença; apenas os fundamentos da decisão o denunciam. E não obstante a 

eficácia jurídica limitada ao caso-pretexto de tais declarações, essas se apresentam, na prática, 

bastante significativas para todos os casos semelhantes301. 

Ressalte-se, por outro lado, não ter se verificado na Áustria a utilização de 

decisões apelativas (rejeição do pedido de controle de normas por considerar que a lei “ainda” 

não é inconstitucional, com simultâneo apelo ao legislador para alterar a situação jurídica), 

nem de simples declarações de incompatibilidade, não raras vezes manejadas pelo Tribunal 

Constitucional Federal alemão. A causa para isso estaria no poder do Tribunal Constitucional 

austríaco de determinar, em apreciável medida, a eficácia de suas decisões302, e que tem se 

demonstrado bastante eficaz303.  

 

 

3.3 EFICÁCIA TEMPORAL E MITIGAÇÃO DE DOGMAS 

 

Percebe-se, assim, que a mitigação das características originárias dos sistemas 

americano e austríaco de controle da constitucionalidade atingiu igualmente a seara dos 

efeitos das decisões304, que não se restringem mais a um rígido modelo binário, segundo o 

qual se a lei é inconstitucional, deve ser expulsa do ordenamento jurídico (com efeitos ex 

tunc, ex nunc ou pro futuro, a depender do sistema); se é declarada não inconstitucional, sua 

força jurídica permanece intocada305. 

                                                 
301 Exemplo dessa modalidade seria a decisão do Tribunal Constitucional de 29 de novembro de 1985 (G 
175/84), relativa à constitucionalidade do direito eleitoral das associações de estudantes do ensino superior. 
Questionava-se, no caso, a constitucionalidade do direito eleitoral austríaco em geral por lhe faltar uma norma de 
exclusão eleitoral formulada pelo legislador ordinário a proibir a candidatura de partidos nacional-socialistas. O 
Tribunal Constitucional, no julgamento da questão, entendeu que as disposições constitucionais referentes à 
matéria não continham uma “tarefa constitucional” dirigida ao legislador ordinário para a definição da situação 
jurídica. Assim, qualificou as citadas normas constitucionais como de aplicação imediata, complementando 
tacitamente todas as leis eleitorais, e decidindo que qualquer forma de reativação nacional-socialista constituiria 
motivo para a recusa de um ato administrativo estadual legalmente previsto (OBERNDORFER, Peter. A Justiça 
constitucional no quadro das funções estaduais: nomeadamente espécies, conteúdo e efeitos das decisões sobre a 
constitucionalidade de normas jurídicas. Tribunal Constitucional da Áustria. In: Relatórios da VII Conferência 
dos Tribunais Constitucionais Europeus, 2ª parte, Lisboa, Tribunal Constitucional, 1987, p. 162-164). 
302 OBERNDORFER, Peter. op. cit., 165. 
303 FAVOREU, Louis. Los Tribunales Constitucionales. Barcelona: Ariel, 1993, p. 55-56. 
304 FAVOREU, Louis. op. cit., p. 38-39. 
305 BRITO, Miguel Nogueira de, COSTA, Joaquim Pedro Cardoso da; ARAÚJO, Antônio de. A execução das 
decisões do Tribunal Constitucional. In Sub Judice - Justiça e Sociedade, n. 20/21, jan.-jun. 2001, p. 117. 
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Com efeito, tornou-se insuficiente a concepção do julgador constitucional 

como simples “descobridor” de uma inconstitucionalidade preexistente, que precisa apenas 

ser declarada (sistema americano), bem como sua caracterização como mero legislador 

negativo, dotado do poder de revogar as leis em razão de causas especialmentes previstas na 

Constituição (sistema austríaco).  

Assim, o controle jurisdicional não pode se limitar à verificação da 

constitucionalidade-inconstitucionalidade da lei, com a imputação lógica de uma 

conseqüência definida a priori e de forma geral. Com efeito, o juízo de inconstitucionalidade 

possui forte carga valorativa, sobretudo em vista da abertura do texto constitucional, repleto 

de conceitos vagos e indeterminados. Ademais dessa abertura de premissas (diversas 

interpretações possíveis de um mesmo texto), cabe ao intérprete observar ainda as 

conseqüências de suas decisões. 

Nesse contexto, os tribunais se consideram não somente autorizados, mas 

principalmente obrigados a ponderar suas decisões, objetivando impedir resultados 

manifestamente injustos, ou suscetíveis de acarretar grave dano para o interesse público ou 

outros interesses dos cidadãos singulares dignos de proteção306. 

Inegável, assim, o papel criador do julgador moderno307, incompatível com a 

concepção de uma separação de poderes teórica e idealizada308.  

Desta forma, o sistema de fiscalização de constitucionalidade, longe de se 

fechar sobre si, insere-se em um contexto global de Constituição, reconhecendo aos 

respectivos órgãos de controle um papel ativo de realização dos princípios constitucionais309. 

                                                 
306 Conforme ressalta Jorge Miranda, isso não significa que os tribunais devam tomar como ponto de partida o 
presumível resultado da sua decisão, passando por cima da Constituição e da lei em atenção a um resultado 
desejado. Mas a verdade é que um resultado injusto, ou por qualquer outra razão duvidoso, é também, em regra, 
embora não sempre, um resultado juridicamente errado (MIRANDA, Jorge. Tipos de decisões na fiscalização da 
constitucionalidade. Interesse Público, Porto Alegre, n. 18, 2003, p. 45). 
307 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. O direito processual brasileiro e o efeito vinculante das decisões dos 
tribunais superiores. Revista de Informação Legislativa. Brasília, a. 37, n. 148, outubro-dezembro/2000, pp. 
141/165, Disponível em: <http://www.senado.gov.br/web/cegraf/ril/Pdf/pdf_148/r148-09.pdf>. Acesso em: 23 
nov. 2005, p. 157. 
308 Sobre o tema, confira-se: ARAGÃO, Alexandre Santos de. O controle da constitucionalidade pelo Supremo 
Tribunal Federal à luz da Teoria dos Poderes Neutrais. Revista de Direito Constitucional e Internacional, n. 
45, a. 11, out.-dez. 2003, São Paulo, Revista dos Tribunais, p. 237-243. 
309 MIRANDA, Jorge. Tipos de decisões na fiscalização da constitucionalidade. Interesse Público, Porto Alegre, 
n. 18, 2003, p. 47. No mesmo sentido, CASTRO, Carlos Roberto Siqueira (Da declaração de 
inconstitucionalidade e seus efeitos. Revista Direito, Estado e Sociedade, n. 10, Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://sphere.rdc.puc-
rio.br/sobrepuc/depto/direito/revista/online/rev10_carlos.html>. Acesso em: 08 nov. 2005), ao afirmar que, “no 
que tange à questão dos efeitos da decisão proclamatória da inconstitucionalidade, verifica-se hodiernamente que 
o radicalismo crônico, que marcou a afirmação histórica dos contrapostos modelos norte-americano e austríaco, 
cedeu vez a abrandamentos ditados pelas demandas do realismo jurídico e da justiça pragmática”. 
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No que se refere à eficácia temporal das decisões, verifica-se nos sistemas 

americano e austríaco uma relativização dos efeitos, sem que nenhum dos dois modelos 

sustente, de forma absoluta, a retroatividade ou a pró-atividade da decisão de 

inconstitucionalidade, conforme visto anteriormente. 

 

 

3.4 REFERÊNCIA AOS SISTEMAS ALEMÃO, ESPANHOL E PORTUGUÊS 

 

Nos países que sofreram influência dos sistemas austríaco e norte-americano, a 

a produção legislativa e jurisprudencial igualmente tem demonstrado a insuficiência do 

modelo binário tradicional310, como evidencia a crescente proliferação de decisões 

intermédias. 

Com efeito, tal como enuncia Jorge Miranda311, a decisão no controle de 

constitucionalidade pode se traduzir em um juízo de inconstitucionalidade ou de não 

inconstitucionalidade, cuja natureza varia de acordo com o mecanismo de fiscalização. Tais 

decisões consubstanciam o que José Manuel M. Cardoso da Costa chama de tipos simples ou 

extremos, juízos emitidos sem reservas ou condições, cujo conteúdo, porém, como visto, não 

é precisamente o mesmo em todos os ordenamentos e situações312. 

Desta forma, a fiscalização concreta pode ensejar uma decisão de não 

aplicação de uma norma inconstitucional ou, inversamente, de aplicação com base em um 

juízo de não inconstitucionalidade. Na fiscalização abstrata, por seu turno, a decisão pode 

reconduzir à declaração de inconstitucionalidade, à não declaração de inconstitucionalidade 

ou, anomalamente, à declaração de constitucionalidade. 

Existem, entretanto, modalidades de decisões intermédias ou atípicas, que 

escapam a essa contraposição fundamental (inconstitucionalidade/não-inconstitucionalidade), 

                                                 
310 Essa insuficiência decorre, desde logo, do fato de o modelo do “legislador negativo” (tal como o pensamento 
de Kelsen, seu criador) não conviver facilmente com a crescente importância adquirida pelos princípios 
constitucionais como parâmetro de controle de constitucionalidade (BRITO, Miguel Nogueira de, COSTA, 
Joaquim Pedro Cardoso da; ARAÚJO, Antônio de. A execução das decisões do Tribunal Constitucional. In Sub 
Judice - Justiça e Sociedade, n. 20/21, jan.-jun. 2001, p. 117). No mesmo sentido: COSTA, Jose Manuel M. 
Cardoso da (A justiça constitucional no quadro das funções do Estado vista a luz das especies, conteúdo e efeitos 
das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Relatório geral. In: Relatórios da VII 
Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 1ª Parte, Lisboa, Tribunal Constitucional, 1987, p. 57), 
que salienta tratar-se de um fenômeno inteiramente generalizado, atrelado à impossibilidade de 
negligenciamento das dificuldades políticas e institucionais que a decisão de inconstitucionalidade pode 
acarretar. 
311 MIRANDA, Jorge. Tipos de decisões na fiscalização da constitucionalidade. Interesse Público, Porto Alegre, 
n. 18, 2003, p. 34. 
312 COSTA, Jose Manuel M. Cardoso da. op. cit., p. 54. 
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previstas na legislação constitucional/ordinária, ou desenvolvidas pela prática dos tribunais 

constitucionais, e que se reconduzem essencialmente a três situações: (1) decisões 

interpretativas; (2) decisões aditivas, modificativas ou manipulativas; (3) decisões 

limitativas313. 

As decisões interpretativas fixam uma interpretação, vinculativa ou não para o 

restante dos tribunais, destacando-se a interpretação conforme à Constituição314. 

Na interpretação conforme, o órgão julgador reinterpreta a norma impugnada, 

recusando-lhe o(s) sentido(s) que conduziria(m) à sua inconstitucionalidade, e assim fixando 

aquele compatível com a Constituição. Esse método se estende inclusive a ordenamentos 

jurídicos nos quais se acha integral ou parcialmente vedado o controle jurisdicional da 

constitucionalidade das leis e atos normativos, a exemplo da Suíça (quanto às leis federais) e 

da Finlândia315. 

                                                 
313 Existem outras classificações das decisões intermédias, a exemplo da enunciada por REVORIO, Francisco 
Javier Díaz (Las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional. Significado, tipologia, efectos y 
legitimidad. Análisis especial de las sentencias aditivas. Madrid: Lex Nova, 2001, p. 25-28). Esse autor faz 
referência a uma categoria geral das sentenças interpretativas, que se pronunciam sobre o conteúdo normativo 
de um preceito, sem afetar seu texto. Tais sentenças se dividem em: (1) sentenças interpretativas em sentido 
estrito, que assinalam, entre as várias interpretações derivadas alternativamente de um texto legal, aquela ou 
aquelas que são conformes ou contrárias à Constituição; (2) sentenças materialmente manipulativas, segundo 
as quais não se determina apenas a inconstitucionalidade de uma ou algumas das várias interpretações 
alternativas de um texto, mas sim de parte do conteúdo normativo dele derivado. Tais sentenças subdividem-se, 
ainda, em: (a) redutoras, que restringem os supostos aos quais se aplica o preceito ou as conseqüências jurídicas 
dele derivadas. É o caso, por exemplo, de sentença do Tribunal Constitucional espanhol que, ao pronunciar-se 
sobre os artigos que estabeleciam o regime de participação de professores, padres e alunos nos centros privados, 
declarou sua inconstitucionalidade e conseqüente nulidade enquanto se referissem a centros financiados pela 
Administração com recursos públicos, não sendo ofensivos à Constituição enquanto se referissem a centros 
privados não financiados com recursos públicos (STC 5/1981); (b) aditivas, que produzem um efeito de 
ampliação ou extensão nos supostos de aplicação ou nas conseqüências jurídicas do preceito, declarando que ao 
dispositivo impugnado falta “algo” para ser conforme à Constituição, devendo ser aplicado, a partir desse 
momento, como se esse “algo” não faltasse. Exemplo de decisão aditiva é a Sentença nº 03/93, do Tribunal 
Constitucional espanhol, que, em impugnação de um preceito que concedia pensões às filhas ou irmãs de 
aposentados, declarou sua inconstitucionalidade enquanto excluísse os filhos e irmãos; e (c) substitutivas, que 
determinam a substituição de parte do conteúdo normativo derivado do texto legal por outro conteúdo normativo 
diverso. Exemplo disso seria a Sentença nº 409/1989, da Corte Constitucional italiana, que declarou a 
inconstitucionalidade de determinado preceito legal “na parte em que” estabelecia certa pena mínima de dois 
anos, em lugar de seis meses, e máxima de quatro anos, em lugar de dois. 
314 MIRANDA, Jorge. Tipos de decisões na fiscalização da constitucionalidade. Interesse Público, Porto Alegre, 
n. 18, 2003, p. 34. 
315 COSTA, Jose Manuel M. Cardoso da. A justiça constitucional no quadro das funções do Estado vista a luz 
das especies, conteúdo e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Relatório geral. In: 
Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 1ª Parte, Lisboa, Tribunal 
Constitucional, 1987, p. 57-58. Considerando a posição de proeminência da Constituição, afigura-se evidente 
que toda a produção do Direito deve passar pelo crivo das normas constitucionais e à luz dos seus parâmetros ser 
interpretada, razão pela qual a realização de uma interpretação conforme à Constituição não constituiria solução 
estranha ou anômala. Sob essa perspectiva, a interpretação conforme poderia ser traduzida em um argumento 
interpretativo sistemático, um “princípio-regra de aplicação da lei em geral”, “simples concretização da 
interpretação sistemático-teleológica, obrigando o intérprete a tomar inclusivamente em consideração os 
princípios constitucionais na tarefa de interpretação de toda e qualquer norma infraconstitucional, material ou 
procedimental”. (MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Os autores, o conteúdo e os efeitos da 
decisão de inconstitucionalidade da lei. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 290-297). O sentido referido no 
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Ressalte-se que a utilização da técnica da interpretação conforme conduz a 

uma decisão de rejeição da inconstitucionalidade. 

As decisões aditivas ou modificativas316, considerando inconstitucional a 

interpretação da norma com determinado conteúdo ou alcance, acrescentam-lhe um segmento 

que permite sua subsistência à luz da Constituição. Assim, a inconstitucionalidade reside no 

que a norma não preceitua, ou seja, a norma não contém tudo o que deveria conter para se 

amoldar aos imperativos constitucionais, razão pela qual o tribunal constitucional acrescenta 

esse elemento ausente, e assim modifica ou manipula a norma317. 

Exemplo disso seria a decisão que, reconhecendo a inconstitucionalidade de lei 

que concede uma vantagem ou direito a apenas determinada categoria de pessoas, excluindo 

outras que se encontram na mesma situação, sem fundamento para tal tratamento 

discriminatório, restabelece a igualdade violada, ao invés de simplesmente eliminar o preceito 

violador da Constituição. 

As decisões aditivas são espécies do que José Manuel M. Cardoso da Costa 

chama de decisões manipulativas, dentre as quais também se incluem as decisões 

substitutivas, em que o Tribunal Constitucional não promove o alargamento do regime 

contido no preceito julgado parcialmente inconstitucional, mas sim sua substituição por outro 

preceito318. 

As decisões limitativas, por sua vez, restringem os efeitos da decisão de 

inconstitucionalidade ou até da própria inconstitucionalidade, temperando o rigor das 

decisões, para adequá-las às situações da vida, em nome de outros princípios e interesses 

constitucionalmente protegidos. Tais decisões acabam por servir de instrumento de garantia 

                                                                                                                                                         
presente estudo, entretanto, não equivale à interpretação conforme como simples argumento hermenêutico 
decorrente do caráter sistemático do ordenamento jurídico, mas sim como técnica específica de decisão utilizada 
no exercício do controle de constitucionalidade. 
316 É com referência a tais decisões que “se revela plenamente a problemática da legitimidade de decisões que 
operam um efeito “modificador” no ordenamento jurídico, e se tem travado um correspondente debate doutrinal. 
(...) não podem ser verdadeiramente criadoras de direito novo, no mesmo plano da função legislativa, mas devem 
limitar-se a individualizar a norma já implicada no sistema (...). Assim, elas serão admissíveis quando ‘se trate 
do único dispositivo concebível para, no estado atual do ordenamento, reafirmar a Constituição no ponto em 
causa’; sempre que, em lugar disso, ‘as soluções hipotizáveis sejam mais do que uma, e a escolha entre elas 
releve de opções de caráter político’, não se estará perante uma questão de legitimidade constitucional” 
(COSTA, José Manuel M. Cardoso da. A justiça constitucional no quadro das funções do Estado vista à luz das 
espécies, conteúdo e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Relatório geral. In: 
Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 1ª Parte, Lisboa, Tribunal 
Constitucional, 1987, p. 62- 63). 
317 MIRANDA, Jorge. Tipos de decisões na fiscalização da constitucionalidade. Interesse Público, Porto Alegre, 
n. 18, 2003, p. 34; 46-47. 
318 COSTA, José Manuel M. Cardoso da. op. cit., p. 62- 63. No mesmo sentido, confira-se: REVORIO, 
Francisco Javier Díaz. Las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional. Significado, tipologia, 
efectos y legitimidad. Análisis especial de las sentencias aditivas. Madrid: Lex Nova, 2001, p. 27. 
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da própria Constituição, afastando o temor dos órgãos constitucionais no reconhecimento da 

inconstitucionalidade quando esta pudesse acarretar gravosas conseqüências319. 

Na decisão redutiva da própria inconstitucionalidade (ou de 

inconstitucionalidade parcial), “há um segmento da norma que cai para ela ser salva”, em 

contraposição às decisões aditivas, em que “há um segmento ou uma norma que se acrescenta 

com idêntico fim”320. 

Nesse tipo de decisão, apenas se julga inconstitucional uma parcela do preceito 

questionado, que pode se tratar (a) de uma parte correspondente a uma das “disposições” do 

preceito, ou mesmo de um período ou frase do respectivo texto (inconstitucionalidade parcial 

horizontal ou quantitativa); (b) de uma certa dimensão do seu conteúdo dispostivo, ou seja, de 

uma norma que dele se extrai (inconstitucionalidade parcial vertical, qualitativa ou ideal)321. 

Em uma ordem crescente de intensidade, a limitação dos efeitos da decisão de 

inconstitucionalidade pode se constituir em: (1) atribuição de eficácia retroativa mitigada, 

com a preservação de alguns dos efeitos da lei ou ato normativo produzidos entre a data de 

sua edição e a da pronúncia da inconstitucionalidade; (2) atribuição de eficácia ex nunc, com a 

produção dos efeitos apenas a partir da publicação do julgado, e/ou afastamento da 

repristinação da norma revogada pela lei inconstitucional; (3) atribuição de eficácia pro 

futuro, com a suspensão dos efeitos da decisão por certo tempo; (4) mero reconhecimento da 

inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. 

Em uma zona de fronteira, Jorge Miranda insere a decisão de rejeição de 

inconstitucionalidade acompanhada de recomendação ao legislador para que modifique ou 

substitua a norma (decisão apelativa)322, desenvolvida pelo Tribunal Constitucional Federal 

alemão.  

                                                 
319 MIRANDA, Jorge. Tipos de decisões na fiscalização da constitucionalidade. Interesse Público, Porto Alegre, 
n. 18, 2003, p. 34; 44-45. 
320 Conforme salienta Jorge Miranda, as decisões aditivas se distinguem das decisões integrativas, por meio das 
quais se interpreta certa lei (com preceitos insuficientes e, nessa medida, eventualmente inconstitucionais), 
completando-a com preceitos da Constituição sobre esse objeto, e que lhe são diretamente aplicáveis. Assim, “a 
diferença está em que nas decisões aditivas o órgão de fiscalização formula, implícita ou indiretamente, uma 
regra, ao passo que nas decisões integrativas ele vai apoiar-se diretamente numa regra constitucional” 
(MIRANDA, Jorge. op. cit., p. 47). José Manuel M. Cardoso da Costa denomina as decisões integrativas de 
“decisões complemento da lei” (COSTA, José Manuel M. Cardoso da. A justiça constitucional no quadro das 
funções do Estado vista à luz das espécies, conteúdo e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas 
jurídicas. Relatório geral. In: Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 1ª 
Parte, Lisboa, Tribunal Constitucional, 1987, p. 62). 
321 COSTA, Jose Manuel M. Cardoso da. op. cit., p. 59. No mesmo sentido, REVORIO, Francisco Javier Díaz. 
Las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional. Significado, tipologia, efectos y legitimidad. 
Análisis especial de las sentencias aditivas. Madrid: Lex Nova, 2001, p. 25-27. 
322 MIRANDA, Jorge. op. cit., p. 46. Segundo esse autor, a decisão apelativa não se confunde com a decisão de 
acolhimento proferida em fiscalização de inconstitucionalidade por omissão, na qual se obriga o legislador ou se 
evidencia a obrigação de legislar, ainda que desprovida de sanção. Por outro lado, tal como observa Daniel 
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Nesse último caso, há a coexistência de dois juízos: (1) de não 

inconstitucionalidade, ou de não inconstitucionalidade atual; (2) de necessidade de nova 

normação, ou de inconstitucionalidade no futuro. Assim, tais decisões não se restringem ao 

juízo de não-inconstitucionalidade, procedendo, ademais, à valoração dos elementos fáticos e 

jurídicos existentes, para então delimitar a situação da lei ou ato normativo em trânsito para o 

estado de desconformidade com a Constituição. 

Entretanto, apenas o primeiro juízo seria juridicamente eficaz, porque nem 

mesmo o decurso do prazo eventualmente fixado para atuação do legislador acarretaria o 

automático reconhecimento da inconstitucionalidade, sendo inadmissível, para o autor 

referido, uma inconstitucionalidade a termo ou sob condição suspensiva. 

Na base de todas as decisões intermédias, identifica-se um fundamento 

comum: a necessidade de preservação da Constituição, aliada a uma preocupação de evitar 

um caos jurídico ou político-inconstitucional, com o surgimento de uma situação ainda menos 

compatível com a Constituição, e de resguardar a “liberdade constitutiva” do legislador, 

especialmente em situações de omissão legislativa323. 

O presente estudo se encontra intimamente relacionado com os provimentos 

limitativos dos efeitos temporais da decisão de inconstitucionalidade, cabendo analisar sua 

aplicação nos sistemas alemão, espanhol e português de controle de constitucionalidade. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Sarmento, “o apelo ao legislador se diferencia da declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de 
nulidade, porque no primeiro, ao contrário do que ocorre na segunda, se reconhece, pelo menos provisoriamente, 
a validade constitucional da norma impugnada” (SARMENTO, Daniel. Eficácia temporal do controle de 
constitucionalidade (o princípio da proporcionalidade e a ponderação de interesses) das leis. Revista de Direito 
Administrativo, n. 212, abr.-jun. 1998, p. 32). 
323 COSTA, José Manuel M. Cardoso da. A justiça constitucional no quadro das funções do Estado vista à luz 
das espécies, conteúdo e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Relatório geral. In: 
Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 1ª Parte, Lisboa, Tribunal 
Constitucional, 1987, p. 60-62. No mesmo sentido, Wolfgand Zeidler aponta as seguintes razões determinantes 
para a utilização dessas novas técnicas de decisão: (a) evitar que a declaração de inconstitucionalidade origine 
um déficit de regulamentação ou até mesmo um caos jurídico; (b) evitar que a decisão conduza a uma situação 
ainda menos conciliável com a Constituição do que a própria subsistência da inconstitucionalidade; (c) garantir o 
respeito à esfera de liberdade de conformação do legislador; (d) evitar que o Tribunal Constitucional acabe por 
tomar decisões de fundo, quando o legislador se omitiu inconstitucionalmente na regulamentação legal de toda 
uma determinada área jurídica; (e) atender a situações em que uma situação anteriormente constitucional passa a 
ser inconstitucional em razão do gradual desenvolvimento econômico, técnico, social ou jurídico (ZEIDLER, 
Wolfgand. A justiça constitucional no quadro das funções do estado: em especial tipos, conteúdos e efeitos das 
decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Tribunal Constitucional Federal da República Federal 
da Alemanha. In: Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 2ª parte, 
Relatórios Nacionais, Lisboa, Tribunal Constitucional, 1987, p. 61-62). 
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3.4.1 Alemanha 

 

Na Alemanha, se o Tribunal Constitucional Federal concluir que uma lei é 

contrária à Constituição, deve, regra geral, declará-la total ou parcialmente324 nula (§78, § 82, 

al. 1, e § 95, al. 1, Lei do Tribunal Constitucional Federal).  

Tal decisão possui, a princípio, eficácia ex tunc, não alcançando, entretanto, as 

sentenças transitadas em julgado (exceto sentenças condenatórias criminais baseadas na lei 

inconstitucional, que podem ser revisadas), cuja execução (e qualquer outra pretensão de 

enriquecimento sem causa), porém, não é mais admitida (§ 79, al. 1 e 2, Lei do Tribunal 

Constitucional Federal)325. 

A interpretação conforme à Constituição também é praticada desde o início 

pelo Tribunal Constitucional alemão326, que assim evita a declaração de inconstitucionalidade 

da norma. Na concepção alemã, essa medida poupa o legislador (e, portanto, os 

parlamentares), pelo menos aparentemente, da acusação de ter violado a Constituição, o que é 

um veredicto muitas vezes politicamente sobrevalorizado327. 

                                                 
324 Conforme observa Wolfgand Zeidler, raramente se declara a nulidade total de uma lei ou ato normativo. 
Assim, uma primeira limitação pode decorrer do próprio objeto do processo constitucional, no caso do controle 
concreto de normas, em virtude da extensão da questão prejudicial. Ademais, o órgão constitucional pode 
concluir que apenas uma parte do preceito, lingüisticamente separável, é contrária à Constituição. Por fim, pode-
se admitir a nulidade parcial de uma norma não mencionada expressamente no texto legal, ou ainda de uma 
parcela de seu âmbito de aplicação (ZEIDLER, Wolfgand. A justiça constitucional no quadro das funções do 
estado: em especial tipos, conteúdos e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. 
Tribunal Constitucional Federal da República Federal da Alemanha. In: Relatórios da VII Conferência dos 
Tribunais Constitucionais Europeus, 2ª parte, Relatórios Nacionais, Lisboa, Tribunal Constitucional, 1987, p. 
58), como visto acima na análise das decisões intermédias. 
325 ALEMANHA. Lei do Tribunal Constitucional Federal. In HECK, Luís Afonso. Jurisdição constitucional e 
legislação pertinente no direito comparado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 103-104; 112. 
Sobre a matéria, conferir: ZEIDLER, Wolfgand. op. cit., p. 57 e ss.; HÄBERLE, Peter. O recurso de amparo no 
sistema germânico de justiça constitucional. Sub Judice - Justiça e Sociedade, n. 20/21, jan.-jun. 2001, p. 58 e 
ss.; HESSE, Konrad. Elementos de Direito constitucional da República Federal da Alemanha. Trad. da 20ª 
ed. por Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio Fabris, 1998, p. 500 e ss.; CAMPOS, Ricardo Ribeiro. Leis 
inconstitucionais ainda constitucionais? CEJ – Centro de Estudos Judiciários, Brasília, n. 25, p. 85-96, abr.-
jun. 2004. Disponível em: http://www.cjf.gov.br/revista/numero25/artigo13.pdf. Acesso em 05 nov. 2006, p. 89; 
MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira. Controle concentrado de constitucionalidade: 
comentários à Lei n. 9.868, de 10-11-99. 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 445-461. 
326 A partir de 1955, conforme noticia FAVOREU, Louis. Los Tribunales Constitucionales. Barcelona: Ariel, 
1993, p. 78. 
327 ZEIDLER, Wolfgand. op. cit., p. 59-60. No mesmo sentido, confira-se HÄBERLE, Peter op. cit., p. 58), 
para quem a interpretação conforme “permite ao TCFA evitar a arma afiada da declaração de nulidade ou de 
incompatibilidade de uma lei e dar preferência ao legislador jurídico-funcional (democraticamente legitimado)”. 
Tal técnica, entretanto, conforme salienta Wolfgand Zeidler, encontra limites no teor literal da norma e na 
vontade clara do legislador, não podendo o conteúdo normativo da norma interpretada ser totalmente redefinido, 
nem ser ignorado em pontos essenciais o objetivo do legislador. De qualquer modo, “isto vale apenas no 
concernente às valorações, às opções fundamentais e objetivos da regulamentação claramente reconhecíveis na 
norma; já idéias ou representações concretas, expressas pelas comissões ou membros individuais dos corpos 
legislativos, sobre o significado ou alcance de uma certa disposição, de uma parte de uma norma ou de um 
conceito e respectiva aplicação e efeitos, embora possam contribuir no caso concreto para esclarecer e 
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Além da rejeição ou acolhimento da inconstitucionalidade (neste último caso 

com efeitos retroativos), e da interpretação conforme, formas clássicas de decisão, o Tribunal 

Constitucional desenvolveu um amplo arsenal de pronunciamentos intermédios, por meio do 

qual se consegue evitar as conseqüências indesejáveis de uma nulidade com efeitos ex tunc, 

sem que para tanto seja necessário suportar uma situação de inconstitucionalidade328. 

Conforme salienta Wolfgand Zeidler, o Tribunal Constitucional não tem à sua 

disposição qualquer possibilidade de recurso a uma doutrina da political question, que lhe 

permita recusar a decisão em determinados processos só pura e simplesmente por estarem em 

causa questões com elevado significado político. Entretanto, em sua jurisprudência, o 

Tribunal Constitucional não deixou de assumir suas responsabilidades, buscando, por 

exemplo, evitar ou atenuar conseqüências insuportáveis para a comunidade política que 

resultariam da tradicional doutrina da pronúncia de nulidade com eficácia ex tunc. Nesse 

contexto, o Tribunal Constitucional consagrou o entendimento de que as questões processuais 

relativas ao controle de constitucionalidade estavam regulamentadas em sua Lei Orgânica 

apenas de modo fragmentário, e que caberia à Corte desenvolver esse direito processual. Tal 

concepção conduziu a utilização de diversas modalidades decisórias que só posteriormente 

foram parcialmente incorporadas pela legislação329. 

Nesse sentido, destacam-se as decisões apelativas e a declaração de 

inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. 

Nas decisões apelativas (ou sentenças de recurso330), como visto 

anteriormente, o Tribunal Constitucional declara que a lei ou ato normativo “ainda” sã 

constitucional, mas que está em vias de se tornar contrário à Constituição, razão pela qual faz 

um apelo ao legislador para que este evite uma inconstitucionalidade futura331. Nessas 

                                                                                                                                                         
determinar o sentido respectivo, não se traduzem numa orientação vinculativa para os tribunais”. Diante dessas 
limitações, o Tribunal Constitucional não considerou passível de interpretação segundo a Constituição, por 
exemplo, uma ordenação administrativa proveniente do tempo do nacional-socialismo, que estaria imbuída, 
portanto, do pensamento próprio da Administração do Estado totalitário, e que por isso em nenhum aspecto 
satisfaria as exigências de determinabilidade do Estado de Direito. Assim, entendeu o Tribunal Constitucional 
não ser possível interpretar uma regulamentação tão vaga, sem examinar se o resultado dessa interpretação 
corresponderia às intenções do legislador democrático. Com efeito, uma interpretação conforme à Constituição, 
nesse caso, implicaria determinar o conteúdo normativo, o que não seria tarefa do Tribunal Constitucional 
(BVerfGE 8, 71) (ZEIDLER, Wolfgand. A justiça constitucional no quadro das funções do estado: em especial 
tipos, conteúdos e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Tribunal Constitucional 
Federal da República Federal da Alemanha. In: Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais 
Europeus, 2ª parte, Relatórios Nacionais, Lisboa, Tribunal Constitucional, 1987, p. 59-60). 
328 ZEIDLER, Wolfgand. op. cit., p. 61. 
329 ZEIDLER, Wolfgand. op. cit., p. 79. 
330 HÄBERLE, Peter. O recurso de amparo no sistema germânico de justiça constitucional. In Sub Judice - 
Justiça e Sociedade, n. 20/21, jan.-jun. 2001, p. 58. 
331 MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira. Controle concentrado de 
constitucionalidade: comentários à Lei n. 9.868, de 10-11-99. 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 445-461. 
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hipóteses, a lei não é inconstitucional em sua origem, adquirindo essa qualidade ao longo do 

tempo, em razão da evolução dos fatos ou do direito332. 

No início da utilização dessa técnica pelo Tribunal Constitucional alemão, 

desempenhou um papel prioritário a preocupação de evitar o caos político-constitucional. 

Nesse sentido, oportuno referir decisão da Corte em processo de constitucionalidade sobre a 

fixação dos círculos eleitorais. Nesse caso, no exercício de sua competência para verificação, 

em última instância, sobre a validade das eleições para o Parlamento, o Tribunal 

Constitucional foi confrontado com a alegação de que, com o decurso do tempo e 

conseqüentes alterações demográficas, criou-se uma situação inconstitucional de desigualdade 

entre os círculos eleitorais.  

Reputando se tratar de um processo gradual de inconstitucionalização, razão 

pela qual seria impossível determinar o momento em que a distribuição dos referidos círculos 

teria passado de um estado conforme para um contrário à Constituição, o Tribunal 

Constitucional decidiu que tal situação ainda era suportável, deixando claro, todavia, que o 

legislador estava obrigado a aprovar uma nova distribuição dentro do período legislativo em 

curso, a fim de legitimar as próximas eleições. Com esse entendimento, ademais, o Tribunal 

Constitucional evitou a difícil questão de identificar o órgão que poderia aprovar uma nova 

legislação, já que os círculos eleitorais então existentes seriam contrários à Constituição 

(BVerfGE 16, 130)333. 

Em outras situações nas quais o Tribunal Constitucional fez uso dessa técnica 

decisória, tratava-se da exigência de nova codificação do conjunto de certas áreas jurídicas. 

Tal ocorreu quanto às normas de regulamentação dos direitos e deveres dos presos. Com 

efeito, o entendimento tradicional da Corte considerava como suficientes para a disciplina da 

matéria as ordens emanadas pela Administração Judiciária. O Tribunal Constitucional, 

entretanto, firmou novo posicionamento, no sentido de que a Constituição exigia a 

regulamentação por meio de lei.  

Não obstante, considerando seu posicionamento anterior, bem como a 

circunstância de que a necessidade de aplicar o princípio da reserva legal somente muito 

lentamente foi se concretizando na própria literatura jurídica, o Tribunal Constitucional 

declarou constitucionais as regulamentações existentes, restringindo-as ao absolutamente 
                                                 
332 Nesse sentido, confira-se FAVOREU, Louis. Los Tribunales Constitucionales. Barcelona: Ariel, 1993, p. 
78-79, que se refere a essa técnica como “anulação diferida”. 
333 ZEIDLER, Wolfgand. A justiça constitucional no quadro das funções do estado: em especial tipos, conteúdos 
e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Tribunal Constitucional Federal da 
República Federal da Alemanha. In: Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 
2ª parte, Relatórios Nacionais, Lisboa, Tribunal Constitucional, 1987, p. 62-63. 
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indispensável para garantir a manutenção e execução da pena. Ademais, considerando 

inclusive a existência de comissão nomeada pelo Governo Federal para a elaboração de lei, 

fixou o prazo de 1 (um) ano e meio como período de transição, após o qual a lei seria 

considerada inconstitucional (BVerfGE 33, 1)334. 

Por outro lado, algumas decisões apelativas têm como base comum o 

aparecimento gradual de relevância constitucional de uma violação ao princípio da igualdade, 

em razão de alterações de caráter econômico, social ou político, e que em geral têm relação 

com matérias de regulamentação complexa, cuja reordenação é primariamente tarefa do 

legislador, e não de um tribunal constitucional. Exemplo disso é o caso referente à 

inconstitucionalidade do regime de pensões então existente335. 

Em 1963, o Tribunal Constitucional entendeu que inexistia qualquer violação 

ao princípio constitucional da igualdade na previsão legal que atribuía às viúvas, após a morte 

do marido, uma pensão de viuvez em qualquer circunstância, e que determinava que o viúvo 

apenas a recebia no caso de a mulher, antes de morrer, haver predominantemente suportado o 

sustento da família. O Tribunal Constitucional considerou razoável o discrímem, já que as 

mulheres casadas, se é que trabalhavam profissionalmente, ganhavam muito menos que os 

maridos, e por isso dependiam muito mais da pensão do que os maridos sobrevivos. Assim, o 

número reduzido de exceções, constituindo casos atípicos, nem deveria ser considerado. 

Entretanto, em 1975, o Tribunal Constitucional deparou-se com uma situação 

jurídica e faticamente modificada. Com efeito, no direito de família, já não estavam mais 

legalmente definidas as atribuições dos cônjuges, que passaram a ser deixadas a critério do 

casal. Ademais, a percentagem das mulheres que trabalhavam profissionalmente aumentara 

para 30% (trinta por cento), com tendência para o crescimento. 

Diante disso, a Corte constitucional, embora declarando a constitucionalidade 

da norma, fez um apelo ao legislador para que reagisse à nova situação e aprovasse nova 

disciplina para a matéria (BVerfGE 39, 169)336. 

Deve-se salientar, assim, que as puras decisões apelativas não têm efeitos 

jurídicos imediatos, mas contêm simultaneamente a advertência de que uma determinada 

                                                 
334 Em conseqüência da dissolução antecipada do Parlamento que a seguir se verificou, este prazo foi prolongado 
pelo Tribunal (BVerfGE 40, 276) (ZEIDLER, Wolfgand. A justiça constitucional no quadro das funções do 
estado: em especial tipos, conteúdos e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. 
Tribunal Constitucional Federal da República Federal da Alemanha. In: Relatórios da VII Conferência dos 
Tribunais Constitucionais Europeus, 2ª parte, Relatórios Nacionais, Lisboa, Tribunal Constitucional, 1987, p. 
65-66). 
335 ZEIDLER, Wolfgand. op. cit., p. 68-69. 
336 ZEIDLER, Wolfgand. op. cit., p. 68-69. 
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situação não será mais aceitável no futuro (eventualmente após o decurso de um prazo fixado 

na própria decisão do Tribunal Constitucional)337. 

Constata-se, entretanto, a partir dos exemplos mencionados, que as decisões 

proferidas pelo Tribunal Constitucional alemão sob o título de apelativas mais se parecem, na 

verdade, com decisões de inconstitucionalidade com eficácia postergada para o futuro, já que 

em todos os casos acima enunciados, a incompatibilidade com a Constituição já se verificava, 

adiando-se seu reconhecimento apenas em vista das conseqüências que daí poderiam derivar. 

Nesse sentido, Rui Medeiros, referindo-se ao direito alemão, observou que as 

decisões apelativas proferidas neste sistema, em algumas hipóteses, podem constituir uma 

forma de evitar a declaração de inconstitucionalidade de normas desconformes com a 

Constituição”. Desta forma, salienta o referido autor que 

 
A recusa em proferir uma decisão de inconstitucionalidade pode verificar-se, não 
apenas quando se conclui que a lei ainda não padece de facto de qualquer 
inconstitucionalidade (perspectiva dinâmica), mas também quando, por vício que 
não deve ainda ser declarado (perspectiva tolerante)338. 

 

Por outro lado, considerando as conseqüências da decisão de 

inconstitucionalidade (que em alguns casos pode consubstanciar violação mais grave à 

Constituição do que a manutenção da norma inconstitucional), o Tribunal Constitucional, em 

determinadas hipóteses, limita-se a reconhecer a incompatibilidade da lei ou ato normativo 

com a Constituição, sem agregar a essa declaração qualquer efeito nulificador339. 

Essa técnica de decisão foi desenvolvida pelo Tribunal Constitucional a partir 

de 1958, sendo posteriormente consagrada, em 1970, na Lei do Tribunal Constitucional 

                                                 
337 ZEIDLER, Wolfgand. A justiça constitucional no quadro das funções do estado: em especial tipos, conteúdos 
e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Tribunal Constitucional Federal da 
República Federal da Alemanha. In: Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 
2ª parte, Relatórios Nacionais, Lisboa, Tribunal Constitucional, 1987, p. 73. 
338 MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 676. 
339 Sobre a matéria, conferir: HESSE, Konrad. Elementos de Direito constitucional da República Federal da 
Alemanha. Trad. da 20ª ed. por Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio Fabris, 1998, p. 500; HÄBERLE, Peter. 
O recurso de amparo no sistema germânico de justiça constitucional. Sub Judice - Justiça e Sociedade, n. 
20/21, jan.-jun. 2001, p. 58. 
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Federal alemão (§31, al. 2)340, e vem sendo utilizada em praticamente todos os casos de lesão 

ao princípio da igualdade ou outro direito fundamental a ele correlato341. 

Conforme ressalta Rui Medeiros, a jurisprudência do Tribunal Constitucional 

nesta matéria pode ser repartida em três períodos. Na primeira fase (1958-1970), 

“caracterizada por uma grande insegurança terminológica e dogmática, a declaração de 

incompatibilidade tinha claramente carácter excepcional”. Na segunda fase (1970-1982), 

constata-se “uma utilização marcadamente eufórica da declaração de incompatibilidade e o 

alargamento progressivo do seu âmbito de aplicação”, com sua emancipação do princípio da 

igualdade, e extensão a outros domínios. Por fim, na fase atual, posterior a 1982, verifica-se 

uma utilização mais reservada desse instrumento342. 

Nesse contexto, há muito o Tribunal Constitucional se limita a declarar 

incompatíveis com a Lei Fundamental prescrições que regulamentavam os vencimentos dos 

funcionários públicos, pois de outra forma ficaria sem base legal o pagamento das respectivas 

remunerações (BVerfGE 8, 1)343. 

Ademais, em todos os casos de concessão de benefícios ou prestações a 

determinado grupo de pessoas, com a exclusão de outros sem discrímem razoável, e 

conseqüente violação do princípio da igualdade, o Tribunal Constitucional utiliza dessa 

técnica de decisão, escapando, assim, do dilema entre (a) o reconhecimento da 

inconstitucionalidade e da nulidade, com a eliminação da desigualdade por meio da supressão 

do benefício ou prestação, o que não atenderia aos interesses dos peticionantes; ou (b) 

estender o benefício ou prestação aos peticionantes, desrespeitando a margem de liberdade 

constitutiva atribuída ao legislador344. 

Ressalte-se, outrossim, a existência de outros casos de violação constitucional 

em que razões sistemático-jurídicas e o respeito à liberdade de conformação do legislador 

conduziram o Tribunal Constitucional à prolação de decisões de mera inconstitucionalidade. 

                                                 
340 “§ 31. (…) (2) Nos casos do §13, números 6, 6ª, 11, 12 e 14, a decisão do tribunal constitucional federal tem 
força de lei. Isso vale também nos casos do §13, número 8ª, quando o tribunal constitucional federal declara uma 
lei compatível ou incompatível com a lei fundamental, ou nula. À medida que uma lei é declarada compatível ou 
incompatível com a lei fundamental ou com outro direito federal, ou nula, o dispositivo da decisão deve ser 
publicado no diário oficial da federação pelo ministério federal da justiça (…)” (ALEMANHA. Lei do Tribunal 
Constitucional Federal. In HECK, Luís Afonso. Jurisdição constitucional e legislação pertinente no direito 
comparado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 84-85). 
341 FAVOREU, Louis. Los Tribunales Constitucionales. Barcelona: Ariel, 1993, p. 78-79. 
342 MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 678. 
343 ZEIDLER, Wolfgand. A justiça constitucional no quadro das funções do estado: em especial tipos, conteúdos 
e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Tribunal Constitucional Federal da 
República Federal da Alemanha. In: Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 
2ª parte, Relatórios Nacionais, Lisboa, Tribunal Constitucional, 1987, p. 69. 
344 ZEIDLER, Wolfgand. op. cit., p. 69-70. 
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Na decisão de 24 de junho de 1986, por exemplo, o Tribunal Constitucional 

entendeu que eram inconstitucionais alguns dispositivos de lei que regulamentavam o 

equilíbrio de receitas entre os Estados federados, o que levaria ao julgamento de 

inconstitucionalidade de todo o capítulo referente à matéria, tendo em vista a relação de 

complementaridade entre as regras nele inseridas. Nesse contexto, a proclamação da nulidade 

deixaria incólume apenas um fragmento da lei, insuficiente para promover a harmonia 

esperada. Diante dessas circunstâncias, o Tribunal Constitucional proferiu decisão de 

incompatibilidade sem pronúncia de nulidade, abrindo caminho ao legislador para uma nova 

concepção do sistema de equilíbrio financeiro entre os Estados federados345. 

Destacam-se, assim, a criatividade e o esforço intenso do Tribunal 

Constitucional alemão346, afastando-se do dogma da nulidade da lei inconstitucional 

legalmente estabelecido, na busca de soluções que melhor efetivem os valores 

constitucionalmente consagrados. 

 

 

3.4.2 Espanha 

 

A Constituição da Espanha não prescreve expressamente a conseqüência 

jurídica que decorre da inconstitucionalidade de uma norma347.  

Entretanto, consoante a sistemática prevista nos arts. 39 e 40, da Lei Orgânica 

do Tribunal Constitucional348, a declaração de inconstitucionalidade acarreta a nulidade da 

                                                 
345 ZEIDLER, Wolfgand. A justiça constitucional no quadro das funções do estado: em especial tipos, conteúdos 
e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Tribunal Constitucional Federal da 
República Federal da Alemanha. In: Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 
2ª parte, Relatórios Nacionais, Lisboa, Tribunal Constitucional, 1987, p. 71-72. 
346 Conforme observa Louis Favoureu, “a influência da jurisprudência do Tribunal Constitucional sobre o 
ordenamento jurídico e político é considerável, até o ponto de se dizer habitualmente que, na Alemanha Federal, 
mais do que o Estado de Direito, existe o Estado dos juízes. O que conduz a suscitar, desde há algum tempo, o 
problema dos limites dos poderes dos juízes constitucionais” (FAVOREU, Louis. Los Tribunales 
Constitucionales. Barcelona: Ariel, 1993, p. 82). 
347 SEGURA, Angel Latorre; DIEZ-PÍCAZO, Luíz. La justicia constitucional em el cuadro de las funciones del 
Estado. Vista à la luz de las espécies contenidos y efectos de las decisiones sobre la constitucionalidad de las 
normas juridicas. Tribunal Constitucional de España. In: Relatórios da VII Conferência dos Tribunais 
Constitucionais Europeus, 2ª parte, Lisboa: Tribunal Constitucional, 1987, p. 179-252, p. 241. 
348 “Artículo treinta y nueve. 1. Cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad, declarará igualmente la 
nulidad de los preceptos impugnados, así como, en su caso, la de aquellos otros de la misma Ley, disposición o 
acto con fuerza de Ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia. 2. El Tribunal Constitucional 
podrá fundar la declaración de inconstitucionalidad en la infracción de cualquier precepto constituional, haya o 
no sido invocado en el curso del proceso. Artículo cuarenta. 1. Las sentencias declaratorias de la 
inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos 
mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o 
actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un 
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norma impugnada349, com efeitos retroativos, resguardadas apenas as demandas atingidas pela 

coisa julgada350 (com exceção dos processos penais ou contencioso-administrativos referentes 

a um procedimento sancionador fundado em lei inconstitucional menos favorável ao 

acusado). 

Tais definições normativas não esgotaram, porém, a complexidade da realidade 

jurídica vivenciada pelo Tribunal Constitucional351, razão pela qual este órgão, no que se 

refere à interpretação dos efeitos temporais da decisão de inconstitucionalidade, firmou 

posicionamento no sentido de que lhe compete decidir com liberdade à vista do caso concreto, 

sem que esteja limitado pelas previsões legais352. 

Nesse contexto, destaca-se a Sentença nº 45, de 20 de fevereiro de 1989353, 

proferida na Questão de Inconstitucionalidade nº 1.837/88, e que representou o ponto de 

inflexão no tema em análise354. 

Discutia-se, no caso, a inconstitucionalidade da tributação conjunta, exigida 

pela Lei do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, para os membros de uma unidade familiar. 

Com a aplicação da sistemática prevista na referida lei, a carga tributária que pesava sobre 

uma pessoa integrada em uma unidade familiar era maior do que a que recaía sobre outro 

contribuinte com idêntico nível de renda, porém não integrado em uma unidade deste gênero, 

                                                                                                                                                         
procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción 
de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad. 2. En todo caso, la 
jurisprudencia de los tribunales de justicia recaída sobre leyes, disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal 
Constitucional habrá de entenderse corregida por la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los 
procesos constitucionales” (ESPANHA. Lei Orgânica nº 02, de 03 de outubro de 1979. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.es/tribunal/leyesacuerdos/LOTC.pdf>. Acesso em: 16 set. 2007). 
349 Essa foi a linha interpretativa adotada pelo Tribunal Constitucional em seu primeiro decênio de vida. Assim, 
na STC 14/1981, pôs em relevo que “a função principal dos processos de constitucionalidade (...) é a defesa 
objetiva da Constituição, afirmar a sua primazia e privar de todo efeito as leis contrárias a ela, excluindo do 
ordenamento as desconformes com a Constituição”. Em outros julgamentos, o Tribunal Constitucional assinalou 
que a inconstitucionalidade desencadeava os efeitos próprios da nulidade a radice, ou da invalidez da norma ex 
origine. E em sintonia com isso, o Tribunal fez alusão em outro momento ao caráter declarativo das sentenças 
que põem fim aos recursos de inconstitucionalidade (SEGADO, Francisco Fernández. Los cambios de la 
jurisprudencia constitucional. Interesse Público, a. IX, n. 42, 2007, p. 209). 
350 O Tribunal Constitucional, visando a atender o princípio da segurança jurídica, em reiterada jurisprudência 
(da qual é bastante reveladora a STC 234/2001), equipara à coisa julgada aquelas situações estabelecidas 
mediante atuações administrativas firmes (SEGADO, Francisco Fernández. op. cit., p. 209). 
351 SEGURA, Angel Latorre; DIEZ-PÍCAZO, Luíz. La justicia constitucional em el cuadro de las funciones del 
Estado. Vista à la luz de las espécies contenidos y efectos de las decisiones sobre la constitucionalidad de las 
normas juridicas. Tribunal Constitucional de España. In: Relatórios da VII Conferência dos Tribunais 
Constitucionais Europeus, 2ª parte, Lisboa: Tribunal Constitucional, 1987, p. 179-252, p. 241. 
352 SEGADO, Francisco Fernández. op. cit., p. 208-209. 
353 ESPANHA. Tribunal Constitucional. Sentença nº 45/1989. Questão de inconstitucionalidade nº 1837/88. 
BOE 02 mar. 1989. Disponível em: 
<zhttp://www.boe.es/g/es/bases_datos_tc/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-1989-0045>. Acesso em: 16 
set. 2007. 
354 SEGADO, Francisco Fernández. op. cit., p. 211. 

http://www.tribunalconstitucional.es/tribunal/leyesacuerdos/LOTC.pdf
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o que violaria não só o princípio da igualdade, mas também o mandamento constitucional que 

determina a proteção da família. 

Na Sentença nº 45/89, o Tribunal Constitucional consignou que, conforme 

previsto na Lei Orgânica do Tribunal Constitucional (art. 39.1), as disposições 

inconstitucionais deveriam ser declaradas nulas, com efeitos gerais a partir da publicação da 

respectiva decisão, sem que se facultasse, à diferença do que ocorre em outros sistemas, a 

prorrogação ou o diferimento da efetivação da nulidade pelo Tribunal Constitucional. 

Entretanto, entendeu a Corte que essa vinculação entre inconstitucionalidade e 

nulidade nem sempre é necessária, e que os efeitos da nulidade no que toca ao passado não 

vêm definidos pela lei, o que lhe concederia a tarefa de precisar o alcance da decisão em cada 

caso, uma vez que a categoria da nulidade não tem o mesmo conteúdo nos distintos setores do 

ordenamento. 

Nesse contexto, o Tribunal Constitucional consignou que a conexão entre 

inconstitucionalidade e nulidade se romperia, dentre outros casos, naqueles em que a razão da 

invalidade do preceito residisse em sua omissão, e não em determinação textual, tal como 

ocorria com alguns dos dispositivos impugnados no caso em análise. 

Por outro lado, a sentença observou que outros dos preceitos impugnados 

faziam parte, na verdade, de um sistema legal cuja plena acomodação à Constituição não 

poderia ser obtida mediante a simples anulação de determinadas regras. Desta forma, a sanção 

de nulidade, como medida estritamente negativa, seria manifestamente incapaz de reorganizar 

o regime do Imposto de Renda das Pessoas Físicas em termos compatíveis com a 

Constituição. 

Assim, a infração ao princípio da igualdade não poderia ser reparada mediante 

a pura e simples extensão, aos contribuintes integrados em unidades familiares, do regime 

estabelecido para os demais contribuintes, pois tal equiparação afetaria a legitimidade 

constitucional da atuação da Corte, além de acarretar resultados irracionais e incompatíveis 

com a igualdade, na medida em que outras peças do sistema legal, a exemplo do regime de 

deduções, não foram afetadas pela inconstitucionalidade. 

Destarte, reputando ser atribuição do legislador levar a cabo as adaptações 

necessárias no regime legal do imposto, servindo-se para tanto de sua própria liberdade de 

conformação, que não poderia ser desconhecida ou substituída pelo órgão jurisdicional, o 

Tribunal Constitucional proferiu decisão reconhecendo a inconstitucionalidade, mas limitou a 

eficácia retroativa da declaração de nulidade dos preceitos impugnados.  
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Nos termos dessa decisão, o Tribunal Constitucional assinalou: (a) a 

impossibilidade de aplicação do regime legal inconstitucional ao exercício de 1988, ainda que 

o imposto correspondente a este período já tivesse sido declarado; (b) a insuscetibilidade de 

revisão das situações consolidadas, dentre as quais se incluiriam não somente as decididas por 

sentença transitada em julgado, mas também, por exigência do princípio da segurança 

jurídica, as estabelecidas mediante atuações administrativas definitivas; (c) a 

inadmissibilidade de qualquer pretensão de restituição de pagamentos feitos em virtude de 

auto-liquidações ou liquidações provisórias ou definitivas acordadas pela Administração, com 

fundamento na inconstitucionalidade da norma em referência. 

Não obstante eventuais críticas que possam ser formuladas em detrimento da 

metodologia e de algumas das premissas adotadas355, deve-se salientar o caráter inovador da 

Sentença nº 45/1989, constituindo a primeira sentença do Tribunal Constitucional espanhol a 

afastar com plena consciência a tradicional doutrina da retroatividade dos efeitos da decisão 

de inconstitucionalidade356. 

O Tribunal Constitucional prosseguiu com a utilização de outras modalidades 

de decisões limitativas, proferindo sentenças de inconstitucionalidade sem pronúncia de 

nulidade, e até mesmo sentenças com eficácia prospectiva. 

                                                 
355 Conforme ressalta Eduardo García de Enterría, ainda que se justifique sem reservas a capital inovação 
introduzida pela referida sentença no sistema espanhol de justiça constitucional, algumas das afirmações 
formuladas não parecem rigorosamente exatas, a saber: (1) a sentença parece incorrer em alguma contradição 
quando distingue na decisão entre “inconstitucionalidade e nulidade” e mera “inconstitucionalidade”, ainda que 
as iguale logo em seus efeitos, enquanto que a LOTC (art. 39.1) impõe a declaração de nulidade das disposições 
declaradas inconstitucionais; 2) tampouco é de todo exato dizer que a LOTC não define os efeitos da nulidade no 
que respeita ao passado, pois o art. 40 desta lei estabelece um único limite a essa nulidade, pressupondo 
justamente sua aplicação retroativa, a das sentenças com força de coisa julgada (salvo no caso de sentenças 
penais ou de contencioso-administrativo referentes a um procedimento sancionador, quando a regra que resulte 
“como conseqüência da nulidade da norma aplicada” seja mais favorável ao condenado). Deve-se notar que esse 
preceito da LOTC parece ter apoio nada menos que na própria Constituição (art. 161.1.a). A sentença do 
Tribunal Constitucional, entretanto, pretende suprir essa ausência de apoio normativo explícito com uma 
aplicação um tanto abstrata acerca da inaplicabilidade da nulidade plena no caso em análise. A Suprema Corte 
americana, por seu turno, renuncia a à busca por uma explicação abstrata, remetendo-se diretamente a uma 
análise ponderada das circunstâncias do caso concreto, e das conseqüências indesejáveis da retroatividade. A 
sentença espanhola, todavia, evita essa apreciação direta (existe unicamente uma referência genérica a que a 
nulidade geral retroativa “haveria de provocar no atual marco normativo resultados irracionais”), que seria, na 
verdade, bastante simples na hipótese. Com efeito, bastaria argumentar que uma revisão retroativa de vários 
milhões de liquidações fiscais do Imposto de Renda, no caso reduzida aos últimos cinco anos não alcançados 
pela prescrição, bloquearia a Administração tributária durante anos, provavelmente, colocando em grave situação 
o Tesouro Público; os contribuintes não lucrariam nada, entretanto, porque a Fazenda teria que pôr em marcha 
novos tributos para cobrir essa sangria; ao final, o rigor do purismo dogmático somente serviria para produzir 
uma imensa desordem (ENTERRÍA, Eduardo García. Justicia Constitucional: La doctrina prospectiva en la 
declaración de ineficacia de las leyes inconstitucionales. Revista de Direito Público, n. 92, outubro-
dezembro/1989, p. 10-11). 
356 ENTERRÍA, Eduardo García. Justicia Constitucional: La doctrina prospectiva en la declaración de ineficacia 
de las leyes inconstitucionales. Revista de Direito Público, n. 92, outubro-dezembro/1989, p. 5-6. 
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Nesse contexto, decisão paradigmática na questão da declaração de 

inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade é a Sentença nº 12/1992, proferida em caso 

no qual se discutia acerca da inconstitucionalidade de determinadas previsões orçamentárias 

das Leis de Orçamentos Gerais do Estados relativas aos exercícios financeiros de 1988 e 

1989, decorrente da violação de competências das Comunidades Autônomas. Ponderou-se 

que a anulação de tais previsões poderia acarretar graves prejuízos e perturbações aos 

interesses gerais, afetando não só situações jurídicas consolidadas, mas também, e 

particularmente, a política econômica e financeira do Estado, bem como que tais rubricas se 

referiam a exercícios financeiros já encerrados, que já haviam esgotado seus efeitos.  

Diante dessas circunstâncias, o Tribunal Constitucional entendeu que a 

pretensão do recorrente (Governo da Cataluña) poderia ser considerada satisfeita mediante a 

declaração de inconstitucionalidade das previsões que invadiram suas competências, sem 

necessidade de anular os preceitos orçamentários357.  

Em outras situações, afastando-se inclusive de uma das premissas fixadas na 

Sentença nº 45/1989 (“a Lei Orgânica não faculta a este Tribunal, diversamente do que em 

algum outro sistema ocorre, adiar ou diferir o momento da efetividade da nulidade”), o 

Tribunal Constitucional diferiu os efeitos da nulidade decorrente da decisão de 

inconstitucionalidade358. 

Evidencia-se, assim, a grande preocupação do Tribunal Constitucional 

espanhol com as conseqüências de suas decisões, o que no decorrer do tempo se traduziu em 

“uma série de inflexões jurisprudenciais que, longe de manifestar-se em uma mesma direção, 

apresentam múltiplas variantes cujo denominador comum é impedir o inicial automatismo 

jurisprudencial na vinculação entre inconstitucionalidade e nulidade”359. 

Ressalte-se, por oportuno, a existência de um projeto para a reforma da Lei 

Orgânica do Tribunal Constitucional, que pretende normatizar os câmbios jurisprudenciais 

expostos, dando-lhes natureza legal360.  

Nesse contexto, destaca-se a introdução de uma série de modificações na 

redação do vigente art. 39 da referida lei, flexibilizando a anterior vinculação automática entre 

inconstitucionalidade e nulidade através de uma dupla previsão: a) possibilitando que a 

                                                 
357 Essa doutrina foi reiterada na STC 16/1996 e na STC 68/1996 (SEGADO, Francisco Fernández. Los cambios 
de la jurisprudencia constitucional. In Revista Interesse Público. A. IX, n. 42, 2007, p. 212). 
358 Nesse sentido, confira-se: SEGADO, Francisco Fernández. Los cambios de la jurisprudencia constitucional. 
In: Revista Interesse Público. A. IX, n. 42, 2007, p. 213-215. 
359 SEGADO, Francisco Fernández. op. cit., p. 216. 
360 Sobre o tema, confira-se: AGUILAR, Juan Fernando López (pr.). Reforma de la Justicia Constitucional. 
Cizur Menor: Aranzadi, 2006. 
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sentença, motivadamente, com a finalidade de preservar valores e interesses 

constitucionalmente tutelados, declare tão somente a inconstitucionalidade; b) permitindo que 

a sentença adie os efeitos da nulidade por um prazo que em nenhuma hipótese poderá ser 

superior a 3 (três) anos, período que Francisco Fernández Segado entende ser 

disparatadamente dilatado 361. 

Além disso, o projeto autoriza o Tribunal Constitucional, quando a sentença 

declarar a inconstitucionalidade por insuficiência normativa, a conceder um prazo ao 

legislador para que este atue com vistas a alterar a situação de incompatibilidade reconhecida 

na decisão, prescrevendo, ademais, que, uma vez descumprido tal prazo pelo legislador, 

caberá ao Tribunal Constitucional decidir como proceder para sanar a insuficiência normativa. 

 

 

3.4.3 Portugal 

 

À semelhança do que vem ocorrendo em outros países, o Tribunal 

Constitucional português tem proferido decisões intermédias de relevante interesse. 

Destacam-se, assim, as decisões interpretativas, que têm sua origem na 

aplicação jurisprudencial da técnica da interpretação conforme à Constituição362. 

O Tribunal Constitucional igualmente proferiu decisões aditivas363, fortemente 

combatidas por alguns autores, sob a alegação de ofensa ao princípio democrático e da 

separação de poderes364. 

Ressalte-se, por oportuno, o posicionamento de Jorge Miranda, que, embora 

reconhecendo a necessidade de limitações e da observância de condicionalismos financeiros à 

luz do postulado da “reserva econômica do possível”, defende a utilização de tais decisões 

perante discriminações ou diferenciações infundadas, frente às quais a extensão do regime 

                                                 
361 SEGADO, Francisco Fernández. Los cambios de la jurisprudencia constitucional. Revista Interesse Público. 
A. IX, n. 42, 2007, p. 217. No mesmo sentido, confira-se: VILLALÓN, Pedro Cruz. Accotaciones al proyecto de 
reforma de la justicia constitucional. In AGUILAR, Juan Fernando López (pr.). Reforma de la Justicia 
Constitucional. Cizur Menor: Aranzadi, 2006, p. 72-73. 
362 ALMEIDA, Luís Nunes de. A Justiça constitucional no quadro das funções do estado. In: Relatórios da VII 
Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 3ª parte, Lisboa: Tribunal Constitucional, 1987, p. 109-
146, p. 123. 
363 MIRANDA, Jorge. Tipos de decisões na fiscalização da constitucionalidade. Interesse Público, Porto Alegre, 
n. 18, 2003, p. 47. No mesmo sentido, confira-se: ALMEIDA, Luís Nunes de. A Justiça constitucional no quadro 
das funções do estado. In: Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 3ª parte, 
Lisboa: Tribunal Constitucional, 1987, p. 109-146, p. 129-131. 
364 Nesse sentido, conferir MOREIRA, Vital. O Tribunal Constitucional português: a "fiscalização concreta" no 
quadro de um sistema misto de justiça constitucional. Sub Judice - Justiça e Sociedade, n. 20/21, jan.-jun. 
2001, p. 100. 
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mais favorável se oferece, concomitantemente, “como a decisão mais imediata para a 

sensibilidade coletiva e a mais próxima dos valores constitucionais”, pois “há imperativos 

materiais que se sobrepõem a considerações orgânico-funcionais”365. 

No âmbito das decisões redutivas, o Tribunal Constitucional, “considerando 

que o juízo de inconstitucionalidade se refere às normas como realidades jurídicas, e não aos 

preceitos como enunciados linguísticos”, não somente admitiu que a parte inconstitucional da 

norma pode corresponder a um segmento ou secção ideal do preceito, como ainda admitiu que 

é possível distinguir entre inconstitucionalidade parcial horizontal ou quantitativa e 

inconstitucionalidade parcial vertical ou qualitativa366. 

A questão da limitação da eficácia temporal da decisão de 

inconstitucionalidade, por sua vez, encontra disciplina expressa no texto constitucional (art. 

282)367. 

Nesse contexto, o reconhecimento de inconstitucionalidade com força 

obrigatória geral, a princípio, produz efeitos desde a entrada em vigor da norma declarada 

inconstitucional, com a repristinação das normas por ela eventualmente revogadas (art. 

281.1)368, exceto na hipótese de a lei impugnada ser anterior à norma constitucional 

contrariada, quando então a declaração somente produz efeitos a partir da entrada em vigor 

desta última (art. 282.2). 

                                                 
365 “O órgão fiscalizador não se comporta aqui como legislador, pois que não age por iniciativa própria, nem 
segundo critérios políticos; age em processo instaurado por outrem e vinculado aos critérios de interpretação e 
construção jurídica inerentes à hermenêutica constitucional. E nem se invoque a contrario o art. 283 como sinal 
de preferência pelo legislador, porquanto este preceito se reporta a normas constitucionais não exeqüíveis por si 
mesmas ou programáticas, as decisões aditivas (ou modificativas) pressupõem normas exeqüíveis e a eficácia 
destas depende do processo em que são emitidas” (MIRANDA, Jorge. Tipos de decisões na fiscalização da 
constitucionalidade. Interesse Público, Porto Alegre, n. 18, 2003, p. 48). 
366 Destarte, tal como consignado em trecho anterior deste trabalho, “é possível distinguir entre os casos de 
normas com partes nitidamente diferenciadas, traduzidas no enunciado linguístico do preceito que as contém 
(inconstitucionalidade parcial horizontal), e os casos de normas em que a inconstitucionalidade reside na parte – 
embora apenas ideal – em que se prevê a respectiva aplicabilidade a certas situações ou categorias 
(inconstitucionalidade parcial vertical) (ALMEIDA, Luís Nunes de. A Justiça constitucional no quadro das 
funções do estado. In: Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 3ª parte, 
Lisboa: Tribunal Constitucional, 1987, p. 109-146, p. 126). 
367 PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa, de 02 de abril de 1976. Disponível em: 
<http://www.parlamento.pt/const_leg/crp_port/>. Acesso em 14 jul. 2006. 
368 Nesse contexto, Miguel Nogueira de Brito, Joaquim Pedro Cardoso da Costa e Antônio de Araújo afirmam 
que, via de regra, “as decisões do Tribunal Constitucional que declaram a inconstitucionalidade de uma norma 
com força obrigatória geral revestem-se de: (1) um efeito invalidatório, que consiste em eliminar retroativamente 
da ordem jurídica a norma inconstitucional, desde o momento da entrada em vigor desta última; (2) um efeito 
aditivo, que consiste na repristinação das normas revogadas pela norma declarada inconstitucional” (BRITO, 
Miguel Nogueira de, COSTA, Joaquim Pedro Cardoso da; ARAÚJO, Antônio de. A execução das decisões do 
Tribunal Constitucional. Sub Judice - Justiça e Sociedade, n. 20/21, jan.-jun. 2001, p. 117). 
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A norma constitucional ressalva os casos julgados, exceto se o Tribunal 

Constitucional decidir o contrário quando a norma respeitar à matéria penal, disciplinar ou de 

ilícito de mera ordenação social, e for de conteúdo menos favorável ao argüido (art. 282.3). 

Ademais, quando a segurança jurídica, razões de eqüidade ou interesse público 

de excepcional relevo, que deverá ser fundamentado, o exigirem, poderá o Tribunal 

Constitucional fixar os efeitos da inconstitucionalidade com alcance mais restrito que o 

previsto no art. 282, ns. 1 e 2 (art. 282, n. 4). 

Desta forma, no direito constitucional português, reconhece-se expressamente 

a possibilidade de o Tribunal Constitucional limitar a eficácia temporal da decisão de 

inconstitucionalidade, sendo-lhe permitido protelar o início da produção de todos ou de parte 

dos efeitos da decisão, bem como afastar total ou parcialmente a repristinação369. 

Ressalte-se, por oportuno, que tal instituto vem sendo amplamente utilizado 

desde sua adoção expressa na Constituição. Assim, entre 1983 e 1986, quase um terço das 

declarações de inconstitucionalidade com força obrigatória geral tiveram seus efeitos 

restringidos; entre 1989 e 1997, das cinqüenta declarações de inconstitucionalidade, dezoito 

foram proferidas com limitação de efeitos370. 

Conforme salienta Jorge Miranda, a fixação dos efeitos da 

inconstitucionalidade tem por objetivo adequá-los às situações da vida, ponderar seu alcance e 

mitigar uma excessiva rigidez que pudesse comportar, destinando-se a evitar que, para fugir a 

conseqüências demasiado gravosas da declaração, o Tribunal viesse a decidir pela não 

ocorrência da inconstitucionalidade. Assim, atua como “uma válvula de segurança da própria 

finalidade e da efetividade do sistema de fiscalização”371. 

Quanto à amplitude da limitação da eficácia temporal, a doutrina claramente 

dominante entende que os efeitos temporais da decisão podem ser, no máximo, ex nunc, 

inadmitindo-se, assim, que se determine a manutenção provisória em vigor da norma 

declarada inconstitucional, fixando-se prazo para sua cessação de vigência (eficácia pro 

futuro)372. 

                                                 
369 ALMEIDA, Luís Nunes de. A Justiça constitucional no quadro das funções do estado. In Relatórios da VII 
Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 3ª parte, Lisboa: Tribunal Constitucional, 1987, p. 
109-146, p. 140. 
370 MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Os autores, o conteúdo e os efeitos da ecisão de 
inconstitucionalidade da lei. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 689.  
371 Miranda, Jorge. Manual de Direito Constitucional. T. II, 3. ed., Coimbra: Coimbra, 1991, p. 500-502. 
372 ALMEIDA, Luís Nunes de. A Justiça constitucional no quadro das funções do estado. In Relatórios da VII 
Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 3ª parte, Lisboa: Tribunal Constitucional, 1987, p. 109-
146, p. 140. Em sentido contrário, confira-se: MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: 
Universidade Católica, 1999, p. 724 e ss. 
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Discute-se, outrossim, a aplicabilidade da limitação temporal de efeitos em 

sede de controle difuso. Nessa modalidade de controle, os tribunais se limitam a recusar a 

aplicação da norma inconstitucional no caso em julgamento, sem que tal decisão tenha 

qualquer repercussão sobre a vigência da norma, que pode vir a incidir em outros processos, 

caso esse seja o entendimento do tribunal competente (art. 280, Constituição da República 

Portuguesa)373. 

Assim, na fiscalização concreta, a questão de inconstitucionalidade é 

incidental, e mesmo quando destacada como recurso de constitucionalidade para o Tribunal 

Constitucional, não ganha autonomia, permanecendo delimitada pelo caso concreto em que 

surgiu, e ao qual se restringem os seus efeitos374. 

Segundo Luís Nunes de Almeida, a limitação de efeitos temporais nos moldes 

fixados pela Constituição não é aplicável nesta modalidade de controle, pois uma vez julgada 

a norma inconstitucional, a sua não aplicação ao caso concreto constitui uma conseqüência 

automática e direta daquele juízo375. 

Questiona-se, ademais, a possibilidade de prolação de decisões de mera 

inconstitucionalidade, negada pela doutrina portuguesa majoritária376. 

Saliente-se, entretanto, a situação específica que se verifica no caso da 

inconstitucionalidade por omissão, já que, enquanto no controle da inconstitucionalidade por 

ação, o Tribunal Constitucional elimina a inconstitucionalidade, repondo a legalidade 

constitucional, no caso da omissão inconstitucional, esta técnica não surte qualquer resultado. 

Por esta razão, Luís Nunes de Almeida ressalta que no âmbito da fiscalização da 

inconstitucionalidade por omissão, a regra parece ser exatamente a de só poderem existir 

decisões desse tipo, já que o Tribunal Constitucional não poderia criar as normas em falta, e 

nem mesmo pronunciar sobre o modo como a omissão legislativa pode ou deve ser 

superada377. 

                                                 
373 PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa, de 02 de abril de 1976. Disponível em: 
<http://www.parlamento.pt/const_leg/crp_port/>. Acesso em 14 jul. 2006. 
374 MOREIRA, Vital. O Tribunal Constitucional português: a "fiscalização concreta" no quadro de um sistema 
misto de justiça constitucional. Sub Judice - Justiça e Sociedade, n. 20/21, jan.-jun. 2001, p. 101-105. 
375 ALMEIDA, Luís Nunes de. A Justiça constitucional no quadro das funções do estado. In Relatórios da VII 
Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 3ª parte, Lisboa: Tribunal Constitucional, 1987, p. 109-
146, p. 136. Em sentido contrário, confira-se: MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: 
Universidade Católica, 1999, p. 743 e ss. 
376 Por todos, no sentido da inadmissibilidade, confira-se: ALMEIDA, Luís Nunes de. A Justiça constitucional 
no quadro das funções do estado. In: Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais 
Europeus, 3ª parte, Lisboa: Tribunal Constitucional, 1987, p. 109-146, p. 127. 
377 ALMEIDA, Luís Nunes de. A Justiça constitucional no quadro das funções do estado. In Relatórios da VII 
Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 3ª parte, Lisboa: Tribunal Constitucional, 1987, p. 109-
146, p. 127-128. 
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A Constituição portuguesa admite, outrossim, uma possibilidade de decisão de 

reconhecimento de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, ao prescrever em seu 

art. 277, n. 2, que a inconstitucionalidade orgânica ou formal de tratados internacionais 

regularmente ratificados não impede a aplicação de suas normas na ordem jurídica 

portuguesa, desde que tais normas sejam igualmente aplicadas pela outra parte, excetuando-

se, porém, os casos em que a inconstitucionalidade resulte de violação de uma disposição 

fundamental378. 

Ressalvadas as hipóteses acima referidas, são inadmissíveis quaisquer outras 

modalidades de decisões limitativas, diversamente do que ocorre em outros ordenamentos 

jurídicos379, não estando autorizada, ademais, a emissão de decisões apelativas. Neste último 

caso, Luís Nunes de Almeida afirma que a inadmissibilidade se refere tanto aos 

pronunciamentos em que, “sob a forma de uma decisão de não inconstitucionalidade, o 

Tribunal diagnostica ou prognostica a existência de uma inconstitucionalidade, mas reenvia o 

texto ao legislador para que este, num certo prazo, proceda à abrogação ou modificação das 

normas duvidosas”, como àqueles em que o órgão julgador, “sob a forma de uma decisão de 

inconstitucionalidade, enuncia também uma série de princípios que uma nova lei com o 

mesmo objeto deve conter para se conformar com a Constituição”, como ainda àqueles “em 

que o Tribunal se permite emitir, ele mesmo, uma normação provisória para substituir a 

declarada inconstitucional”380. 

 

 

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante do exposto, observa-se a prodigalização do exercício da modulação dos 

efeitos da decisões de inconstitucionalidade, tanto nos sistemas americano (no qual ainda 

persistem restrições à retroatividade absoluta, a despeito da revogação de Linletter v. Walker) 
                                                 
378 PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa, de 02 de abril de 1976. Disponível em: 
<http://www.parlamento.pt/const_leg/crp_port/>. Acesso em 14 jul. 2006. Nesse sentido, confira-se MIRANDA, 
Jorge. Tipos de decisões na fiscalização da constitucionalidade. Interesse Público, Porto Alegre, n. 18, 2003, p. 
45-46. 
379 MIRANDA, Jorge. Tipos de decisões na fiscalização da constitucionalidade. Interesse Público, Porto Alegre, 
n. 18, 2003, p. 46. 
380 Segundo observa Luís Nunes de Almeida, o Tribunal Constitucional nunca emiriu qualquer decisão desse 
tipo, contando tal posição jurisprudencial com o “suporte da grande maioria da doutrina portuguesa, a qual 
entende que, exercendo o Tribunal uma funçãp de fiscalização, de caráter essencialmente negativo, tem de 
limitar-se, sob pena de usurpação de poder e de violação da regra da separação das funções constitucionais, a 
expurgar do ordenamento as normas que declarar inconstitucionais, não podendo substituir-se ao legislador na 
emissão das normas que devam preencher as lacunas daí resultantes” (ALMEIDA, Luís Nunes de. A Justiça 
constitucional no quadro das funções do estado. In Relatórios da VII Conferência dos Tribunais 
Constitucionais Europeus, 3ª parte, Lisboa: Tribunal Constitucional, 1987, p. 109-146, p. 128-129). 
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e sistema austríaco, bem como em outros sistemas por ele influenciados, com a utilização 

freqüente de técnicas de decisão limitativas no exercício do controle jurisdicional de 

constitucionalidade das leis e atos normativos381. 

Cabível, então, analisar os reflexos dessa tendência no sistema de controle de 

constitucionalidade adotado no Brasil, tema objeto de exame no próximo capítulo. 

                                                 
381 Nesse sentido, confira-se: SARMENTO, Daniel. Eficácia temporal do controle de constitucionalidade (o 
princípio da proporcionalidade e a ponderação de interesses) das leis. Revista de Direito Administrativo, n. 
212, abr.-jun. 1998, p. 33. 
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CAPÍTULO 4 – A EFICÁCIA TEMPORAL DAS DECISÕES DE 

INCONSTITUCIONALIDADE NO SISTEMA BRASILEIRO 

 

 

4.1 EVOLUÇÃO DO CONTROLE JURISDICIONAL DE CONSTITUCIONALIDADE 

NO BRASIL 

 

A Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824, era 

semi-rígida, distinguindo expressamente as normas formais das materialmente 

constitucionais, de modo que somente se considerava constitucional o que dizia respeito aos 

limites e atribuições respectivas dos Poderes Políticos, e aos direitos políticos e individuais 

dos cidadãos, podendo o restante das matérias ser alterado sem formalidades adicionais pelo 

legislador ordinário (art. 178)382. 

Entretanto, apesar de reconhecer a supremacia de parte das normas constantes 

no texto constitucional, a Constituição do Império, sob influência da doutrina francesa383, não 

instituiu qualquer mecanismo jurisdicional específico para garantir sua observância pelo 

Poder Executivo e pelo legislador ordinário, consagrando apenas ser atribuição da Assembléia 

Geral fazer as leis, interpretá-las, suspendê-las e revogá-las, bem como velar pela guarda da 

Constituição384. 

E afastando eventuais críticas à suposta passividade da Suprema Corte 

brasileira no exercício de tal controle, Carlos Alberto Lúcio Bittencourt385 ressaltou a 

inexistência de abertura do sistema jurídico brasileiro para tanto, sobretudo com a instituição 

de um Poder Moderador (art. 98), ao qual cabia o papel-chave de toda a organização política, 

delegado ao Imperador para que velasse incessantemente pela manutenção da independência, 

equilíbrio e harmonia entre os demais poderes386. 

                                                 
382 BRASIL. Constituição Política do Império do Brazil, de 25 de março de 1824. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao24.htm>. Acesso em 09 set. 2007. 
383 Em vários artigos da Constituição de 1824, as palavras são literalmente traduzidas da Politique 
Constitutionnelle de Benjamin Constant, que adquiriu no Brasil autoridade quase igual à de O Federalista nos 
Estados Unidos (SANTOS, Carlos Maximiliano Pereira dos. Comentários à Constituição brasileira de 1891. 
Brasília: Senado Federal, 2005, p. 23) 
384 “Art. 15. E' da attribuição da Assembléa Geral: (...) VIII. Fazer Leis, interpretal-as, suspendel-as, e rovogal-
as. IX.Velar na guarda da Constituição, e promover o bem geral do Nação” (BRASIL. Constituição Política do 
Império do Brazil, de 25 de março de 1824. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao24.htm>. Acesso em 09 set. 2007). 
385 BITTENCOURT, Carlos Alberto Lúcio. O controle jurisdicional da constitucionalidade das leis. 2. ed., 
Brasília: Ministério da Justiça, 1997, p. 27-28. 
386 BRASIL. Constituição Política do Império do Brazil, de 25 de março de 1824. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao24.htm>. Acesso em 09 set. 2007. Neste ponto, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao24.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao24.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao24.htm
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Como ressaltou Carlos Maximiliano Pereira dos Santos, o Imperador decidia 

soberanamente a sorte dos partidos e o futuro dos homens públicos; o governo era feito deste 

modo: “o que é que o Imperador quer, o que é que elle não quer? (...) Defendia-se o Executivo 

com uma arma formidável – o direito de dissolver a Camara”387. 

Nessa perspectiva da história constitucional brasileira, é conhecido o diálogo 

do Imperador D. Pedro II com Salvador de Mendonça e Lafayette Rodrigues Pereira, que em 

julho de 1889 foram visitar o monarca, a fim de se despedirem, para cumprir missão oficial 

nos Estados Unidos da América: 

 
Estudem com todo o cuidado a organização do Supremo Tribunal de Justiça em 
Washington. Creio que nas funções da Corte Suprema está o segredo do bom 
funcionamento da Constituição norte-americana. Quando voltarem, haveremos de 
ter uma conferência a esse respeito. Entre nós as coisas não vão bem, e parece-me 
que se pudéssemos criar aqui um tribunal igual ao norte-americano, e transferir para 
ele as atribuições do Poder Moderador da nossa Constituição, ficaria esta melhor. 
Dêem toda a atenção a este ponto388. 
 

Apenas 4 (meses) após, com a proclamação da República, em 15 de novembro 

1889, instituiu-se o Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, que, por 

meio do Decreto nº 510, de 22 de junho de 1890, editou a primeira Constituição Republicana, 

elaborada por comissão de conhecidos republicanos (Saldanha Marinho, Americo Brasiliense, 

Antonio Luiz dos Santos Werneck, Francisco Rangel Pestana e José Pedreira de Magalhães 

Castro), e convocou a Constituinte para 15 de novembro de 1890389. 

Em 24 de fevereiro de 1891, o Congresso Nacional promulgou a Constituição 

da República dos Estados Unidos do Brasil, que incorporou regras básicas sobre o controle de 

                                                                                                                                                         
oportuna a observação de José Antônio Pimenta Bueno, Marquês de São Vicente, no sentido de que o poder 
moderador “é a suprema inspecção na nação, é o alto direito que ella tem, e que não póde exercer por si mesma, 
de examinar o como os diversos poderes politicos, que ella creou e confiou a seus mandatarios, são exercidos. É 
a faculdade que ella possue de fazer com que cada um delles se conserve em sua orbita, e concorra 
harmoniosamente com outros para o fim social, o bem-ser nacional; é quem mantem seu equilibrio, impede seus 
abusos, conserva-os na direcção de sua alta missão; é emfim a mais elevada força social, o órgão politico o mais 
activo, o mais influente, de todas as instituições fundamentaes da nação” (PIMENTA BUENO, José Antônio. 
Direito Publico brazileiro e analyse da Constituição do Imperio. Rio de Janeiro: Typographia Imp. e Const. 
de J. Villeneuve e C., 1857. Disponível em: 
<http://books.google.com.br/books?id=9skEAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=pimenta+bueno&as_brr=1
>. Acesso em: 20 jan. 2008, p. 204). Saliente-se, por oportuno, que o projeto de Constituição não concedia ao 
soberano o poder moderador, nem tampouco o direito de dissolver a Câmara dos Deputados. Entretanto, o 
Imperador não recuou, e dissolveu a Constituinte por meio do Decreto de 12 de novembro de 1823, nomeando 
uma comissão de 10 (dez) membros para redigir novo projeto de lei fundamental (SANTOS, Carlos Maximiliano 
Pereira dos. Comentários à Constituição brasileira de 1891. Brasília: Senado Federal, 2005, p. 21) 
387 SANTOS, Carlos Maximiliano Pereira dos. op. cit., p. 40-41. 
388 MENDONÇA, Carlos Süssekind de. Salvador de Mendonça. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 
1960, p. 136 apud RODRIGUES, LEDA BOECHAT. A história do Supremo Tribunal Federal. Vol. I. 2. ed., 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991, p. 1. 
389 SANTOS, Carlos Maximiliano Pereira dos. op. cit., p. 88. 
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constitucionalidade e, ao tratar da competência recursal do Supremo Tribunal Federal, 

indiretamente reconheceu autoridade a todos os tribunais e juízes para discutir acerca da 

validade das leis e atos normativos frente à Constituição, aplicando-os, ou não, conforme esse 

critério390. 

Nesse contexto, a Constituição de 1891 manteve a previsão do decreto acerca 

do cabimento de recurso para o Supremo Tribunal Federal das sentenças das Justiças dos 

Estados, quando se contestasse a validade de leis ou atos normativos federais ou estaduais em 

face da Constituição, se considerados aqueles válidos pelo Tribunal do Estado (art. 59, §1º, 

alíneas a e b), assim como das sentenças dos Juízes ou Tribunais Federais nas causas em que 

alguma das partes fundasse a ação ou a defesa em disposição da Constituição Federal (art. 59, 

inciso II, e art. 60, alínea a)391. 

Acolheu-se, então, sob forte influência da doutrina e jurisprudência norte-

americanas392-393, o controle difuso de constitucionalidade das leis, a ser exercido por via de 

exceção ou defesa. 

                                                 
390 Cabível ressaltar que o controle de constitucionalidade das leis também era exercido pelo Presidente da 
República, que poderia vetar o ato legislativo que julgasse inconstitucional, conforme previsto no art. 37, §1º, da 
Constituição de 1891 (SANTOS, Carlos Maximiliano Pereira dos. Comentários à Constituição brasileira de 
1891. Brasília: Senado Federal, 2005, p. 444). Para este autor, o Presidente da República pode, inclusive, em 
hipóteses excepcionais, em defesa das prerrogativas próprias e da harmonia dos poderes, recusar-se a praticar ato 
inconstitucional (SANTOS, Carlos Maximiliano Pereira dos. Comentários à Constituição brasileira de 1891. 
Brasília: Senado Federal, 2005, p. 447). 
391 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891. 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao91.htm>. Acesso em 09 set. 
2007. 
392 Nesse sentido, afirmou Rui Barbosa que “nesta excursão pelas novidades de um regímen inteiramente sem 
passado entre nós, (…) nossa lâmpada de segurança será o direito americano, suas antecedências, suas decisões, 
seus mestres. A constituição brasileira é filha daquela, e a própria lei nos pôs nas mãos êsse foco luminoso, 
prescrevendo, nos artigos orgânicos da justiça federal, que “os estatutos dos povos cultos, especialmente os que 
regem as relações jurídicas na República dos Estados Unidos da América do Norte, os casos de common law e 
equity serão subsidiários da jurisprudência e processo federal” (BARBOSA, Ruy. Os Actos Inconstitucionaes do 
Congresso e do Executivo ante a Justiça Federal. Rio de Janeiro: Companhia Impressora, 1893. In: Obras 
Completas de Ruy Barbosa. Trabalhos Jurídicos. V. XX, T. V, Rio de Janeiro: Ministério da Educação e 
Cultura, 1958, p. 37). Rui Barbosa se referia ao art. 386, do Decreto nº , que expressamente prescrevia: “Os 
estatutos dos povos cultos e especialmente os que regem as relações juridicas na Republica dos Estados Unidos 
da America do Norte, os casos de common law e equity, serão tambem subsidiarios da jurisprudencia e processo 
federal” (BRASIL. Decreto nº 848, de 11 de outubro de 1890. Disponível em <www.senado.gov.br>. Acesso em 
17 mar. 2008). 
393 Nesse sentido: SILVA, José Afonso da. Da Jurisdição Constitucional no Brasil e na América Latina. Revista 
da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, v. 13/15, p. 105-171, dez. 1978-dez. 1979, p. 114. Na 
verdade, a influência norte-americana há muito se fazia presente no Brasil. Com efeito, conforme observou 
Carlos Maximiliano, “a primeira conspiração, urdida com o intuito serio de proclamar a independencia do então 
vice-reinado do Brasil, foi inspirada pelo exemplo dos Estados Unidos, cujas instituições, portanto, seria de crer 
que procurassem adaptar ao novo paiz da America do Sul” (SANTOS, Carlos Maximiliano Pereira dos. op. cit., 
p. 12). No mesmo sentido, RODRIGUES, Leda Boechat. A Corte de Warren. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1991, p. 12. Ademais, como observa Gustavo Ferreira Santos, a influência norte-americana se fez 
sentir inclusive no nome adotado para a República brasileira: Estados Unidos do Brasil (SANTOS, Gustavo 
Ferreira. A Constituição da Primeira República Brasileira. Revista Electrónica de Historia Constitucional, 
Oviedo-Espanha, n. 4, jun. 2003. Disponível em: <http://hc.rediris.es/04/Numero04.html?id=22>. Acesso em: 30 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao91.htm
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Os juízes e tribunais brasileiros, assim como o Supremo Tribunal Federal 

(composto, em sua grande maioria, de membros advindos do Supremo Tribunal de Justiça do 

Império), não se aperceberam inicialmente dessa profunda inovação394. 

Sob este regime constitucional, inclusive, foi editada a Lei n. 221, de 20 de 

novembro de 1894, apontada como um marco do sistema brasileiro de controle de 

constitucionalidade, ao dispor expressamente, em seu art. 13, §10, sobre a competência dos 

juízes e tribunais federais para apreciar a validade de leis e regulamentos e deixar de aplicá-

los quando manifestamente inconstitucionais395. 

No Acórdão de 30 de Maio de 1896, o Supremo Tribunal Federal firmou os 

princípios para o exercício desta atribuição: 1) os juízes e tribunais federais, na guarda e 

aplicação das leis nacionais, só podem intervir in specie; 2) esta intervenção supõe atos 

individuais ou concretos, como objeto do pleito, aos quais a sentença dá ou nega efeitos 

jurídicos; 3) a Lei n. 221, de 20 de novembro de 1894, permite que os tribunais federais 

anulem, no todo ou em parte, os atos administrativos, ofensivos de direitos individuais, ao 

passo que, referindo-se às leis inconstitucionais e aos regulamentos ilegais, apenas autoriza 

que não sejam aplicados aos casos ocorrentes (arts. 13, §§ 9º e 10); 4) muito embora possam 

                                                                                                                                                         
mar. 2008). Para esse autor, “a Constituição de 1891 é um divisor de águas em nosso constitucionalismo, uma 
vez que representa uma reviravolta paradigmática, pois os Estados Unidos passam, naquele momento, a servir de 
guia aos debates aqui travados”, substituindo, dessa forma, a influência européia antes vigente (SANTOS, 
Gustavo Ferreira. A Constituição da Primeira República Brasileira. Revista Electrónica de Historia 
Constitucional, Oviedo-Espanha, n. 4, jun. 2003. Disponível em: 
<http://hc.rediris.es/04/Numero04.html?id=22>. Acesso em: 30 mar. 2008). 
394 ALVES, José Carlos Moreira. A evolução do controle de constitucionalidade no Brasil. In: TEIXEIRA, 
Sálvio de Figueiredo (coord.). As garantias do cidadão na justiça. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 2. Essa 
ausência de familiaridade com o novo instituto foi ressaltada por Rui Barbosa, em 1893, por ocasião da 
apresentação de razões finais nas ações civis dos reformados e demitidos pelos Decretos de 7 e 12 de abril de 
1892, trabalho jurídico que se tornou clássico, e no qual o referido mestre defendeu a competência dos juízes e 
tribunais de examinar a constitucionalidade das leis e atos do Poder Executivo, negando-lhes aplicação em caso 
de ofensa à Constituição: “Entretanto, aqui, perfilhadas por nós as instituições americanas, à primeira vez em que 
se tenta recorrer a êste instrumento de ordem, trivialíssima, comezinho nos Estados Unidos, dando assim o único 
exemplo que pode salvar êste país, o do apêlo à justiça contra o delírio das paixões, levantamos uma pedra de 
escândalo, quando presumíamos prestar um serviço patriótico, semeando hábitos salutares” (BARBOSA, Ruy. 
Os Actos Inconstitucionaes do Congresso e do Executivo ante a Justiça Federal. Rio de Janeiro: Companhia 
Impressora, 1893. In Obras Completas de Ruy Barbosa. Trabalhos Jurídicos. V. XX, T. V, Rio de Janeiro: 
Ministério da Educação e Cultura, 1958, p. 110). Tais demandas foram ao final julgadas procedente, em 
sentenças mantidas pelo Supremo Tribunal Federal (BARBOSA, Ruy. Os Actos Inconstitucionaes do Congresso 
e do Executivo ante a Justiça Federal. Rio de Janeiro: Companhia Impressora, 1893. In: Obras Completas de 
Ruy Barbosa. Trabalhos Jurídicos. V. XX, T. V, Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, 1958, p. 
219-233). Sobre este ponto, Gustavo Ferreira Santos observa que “a militarização da política e a prevalência de 
interesses de elites regionais pouco afeitas ao jogo democrático determinaram um período marcadamente 
autoritário, que se reflete na inobservância de várias regras constitucionalmente consagradas” (SANTOS, 
Gustavo Ferreira. A Constituição da Primeira República Brasileira. Revista Electrónica de Historia 
Constitucional, Oviedo-Espanha, n. 4, jun. 2003. Disponível em: 
<http://hc.rediris.es/04/Numero04.html?id=22>. Acesso em: 30 mar. 2008). 
395 BRASIL. Lei nº 221, de 20 de novembro de 1894. Disponível em < http://www.senado.gov.br/>. Acesso em 
22 set. 2007. 
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os juízes, deduzindo os fundamentos de suas decisões, demonstrar a inconstitucionalidade de 

leis ou regulamentos, não lhes é dado contudo concluir pela anulação dos regulamentos ou das 

leis, mas apenas dos atos praticados em virtude destes; 5) ao Poder Judiciário não cabe 

declarar a inconstitucionalidade em tese de quaisquer leis ou regulamentos, e tampouco 

mandar suspender-lhes a execução, revogando, assim, disposições legislativas, pois isto 

importaria sua intervenção in genere, e não apenas in specie396. 

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso 

extraordinário, somente verificaria se a lei passou pelos tramites regulares (votação, sanção, 

promulgação e publicação), se é constitucional e não a revogaram; bem como se é aplicável 

ao caso. Não deveria inquirir se foi bem aplicada, se a interpretaram corretamente, nem 

examinaria a prova, ou a regularidade do processo397. 

A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 

1934, manteve o sistema consagrado na Constituição de 1891, introduzindo, porém, três 

importantes inovações, até hoje incorporadas ao Direito Constitucional brasileiro. 

Primeiramente, previu um modo de exercício direto do controle de 

constitucionalidade, ao determinar que a intervenção da União nos Estados para assegurar a 

observância dos princípios constitucionais especificados em seu art. 7º, inciso I, alíneas a a h, 

somente se efetivaria depois que o Supremo Tribunal Federal, mediante provocação do 

Procurador-Geral da República, declarasse a constitucionalidade da lei que decretou a 

intervenção398. 

Surgia, desta forma, a representação interventiva, que não se tratava, ainda, de 

controle direto abstrato, pois dizia respeito a caso concreto de intervenção federal, e, portanto, 

a conflito federativo concreto399-400. 

A Constituição de 1934 consagrou, ademais, em seu art. 179, a denominada 

cláusula de reserva de plenário, ao prescrever que somente por maioria absoluta de votos da 

totalidade dos seus juízes, os Tribunais poderiam declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 

                                                 
396 SANTOS, Carlos Maximiliano Pereira dos. Comentários à Constituição brasileira de 1891. Brasília: 
Senado Federal, 2005, p. 620-621. 
397 SANTOS, Carlos Maximiliano Pereira dos. op. cit., p. 615. 
398 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Disponível 
em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao34.htm>. Acesso em 09 set. 2007.  
399 ALVES, José Carlos Moreira. A evolução do controle de constitucionalidade no Brasil. In: TEIXEIRA, 
Sálvio de Figueiredo (coord.). As garantias do cidadão na justiça. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 3.  
400 Deve-se ressaltar, entretanto, o significado desse mecanismo para o desenvolvimento do controle de 
constitucionalidade mediante ação direta no Direito Brasileiro. Nesse sentido, confira-se: MENDES, Gilmar 
Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 
São Paulo: Saraiva, 2007, p. 986. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao34.htm
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do Poder Público401. Essa previsão pretendia evitar a insegurança jurídica gerada pelas 

contínuas flutuações de entendimentos nos tribunais402. 

Por fim, instituiu a competência do Senado Federal para “suspender a 

execução no todo ou em parte, de qualquer lei ou ato, deliberação ou regulamente, quando 

hajam sido declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário” (art. 91, inciso IV, 

Constituição de 1934), regra repetida em todas as Constituições posteriores, à exceção Carta 

de 1937403-404. 

Essa última inovação representou um grande avanço no controle difuso, 

possibilitando que a decisão do Poder Judiciário, dotada apenas de eficácia inter partes, 

adquirisse efeitos erga omnes a partir da edição de resolução do Senado Federal, 

resguardando, todavia, o princípio da separação e harmonia entre os Poderes, ao tempo em 

que evitava decisões judiciais conflitantes e a eternização das questões em torno do mesmo 

tema405. 

                                                 
401 Conforme ressalta Oswaldo Luiz Palu, trata-se de “mais um sinal da influência da jurisprudência da Suprema 
Corte dos Estados Unidos da América, onde se entende que somente a maioria dos votos dos juízes do tribunal 
pode trazer certeza a respeito da orientação da Corte. Tal dispositivo tem sido repetido desde então, sendo 
tradição em nosso direito constitucional a maioria absoluta dos membros dos tribunais para declarar a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público” (PALU, Oswaldo Luiz. Controle de 
constitucionalidade: conceitos, sistemas e efeitos. 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 123). 
402 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 985. 
403 Sobre este tema, confira-se: SILVA, Paulo Napoleão Nogueira da. Evolução do controle da 
constitucionalidade e a competência do Senado Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992. 
404 A introdução desse mecanismo decorreu de iniciativa de Prado Kelly, que posteriormente, já como Ministro 
do Supremo Tribunal Federal, em voto proferido no Mandado de Segurança nº 16.512/DF, explicou a razão da 
proposta: “A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal negava a extensão a outros interessados dos 
efeitos das suas decisões. O julgado estava, como é de communis opinio, adstrito à questão focalizada pela Corte. 
Só em habeas corpus (impetrado o primeiro deles pelo Conselheiro Rui Barbosa, para assegurar a liberdade de 
reunião em praça pública) se admitiu a extensão da medida erga omnes. Então, acudia naturalmente aos 
estudiosos dos fatos jurídicos a conveniência de instituir-se meio adequado à pronta suspensão dos efeitos, para 
terceiros, das leis e regulamentos declarados inconstitucionais pela Suprema Corte. Foi uma inspiração de ordem 
prática. Mas a fórmula adotada pela Constituinte de 1934 obedecia, ainda, a razões de ordem técnica. O 
regulamento, a lei, podiam provir da União, dos Estados-membros ou dos Municípios. Se se aguardasse a 
revogação, para alcance geral, de norma eivada de inconstitucionalidade, escaparia ao Legislador Federal o 
ensejo, em muitos casos, de corrigir os defeitos estranhos à sua competência, como, por exemplo, os da órbita 
estadual ou municipal” (BRASIL. Mandado de Segurança nº 16.512/DF. Supremo Tribunal Federal. Pleno. 
Relator Ministro Oswaldo Trigueiro. Julgamento em: 25 maio 1966. Publicação no DJ: 31 ago. 1966. Disponível 
em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007). 
405 A multiplicidade de entendimentos entre os Juízes associada à inexistência do sistema de vinculação aos 
precedentes (stare decisis) como no direito alnglo-saxônico, era fonte geradora de incerteza e insegurança 
jurídicas. Ademais, o sistema não solucionava o problema da necessidade de propositura de tantas ações quanto 
o número de interessados em determinada matéria, mesmo após a manifestação da Suprema Corte. Procurou-se, 
assim, dar efeito geral às decisões judiciais de inconstitucionalidade, corrigindo os inconvenientes do sistema 
puramente difuso (BINENBOJM, Gustavo. Aspectos Processuais do Controle Abstrato da Constitucionalidade 
no Brasil. Revista de Direito Administrativo, nº 218, São Paulo: Renovar, 2000, p. 153).  



 125

A Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937, 

chamada “A Polaca”406, constituiu o estatuto do Estado Novo. Outorgada pelo Poder 

Executivo, iniciou um período de autoritarismo e excessiva concentração de poder nas mãos 

do Chefe daquele Poder, restringindo o âmbito de atuação do controle de constitucionalidade, 

que pressupõe um órgão fiscalizador livre e independente. 

A Carta de 1937 manteve o controle difuso de constitucionalidade (art. 101), 

porém substituiu o Senado por um Conselho Federal, não incluindo na competência desse 

último a possibilidade de suspensão da lei declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário407. 

Em seu art. 96, manteve a cláusula de reserva de plenário para a declaração de 

inconstitucionalidade pelos tribunais408. Introduziu, entretanto, por seu art. 96, parágrafo 

único, dispositivo severamente criticado, segundo o qual, na hipótese de ser declarada 

inconstitucional lei que, a juízo do Presidente da República, fosse necessária ao bem-estar do 

povo, à promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta, poderia aquela autoridade 

submetê-la novamente ao exame do Parlamento, que a confirmando por dois terços de votos 

em cada uma das Câmaras, tornaria sem efeito a decisão do Tribunal409. 

Alfredo Buzaid salientou, entretanto, que tal norma tinha a virtude de resolver 

o equilíbrio dos Poderes, não pela supremacia do Poder Judiciário, cuja decisão era acatada, 

mas pela devolução da matéria ao Congresso410. 

Essa disposição foi revogada pela Lei Constitucional nº 18, de 11 de dezembro 

de 1945, editada pelo Governo José Linhares, Presidente do Supremo Tribunal Federal que 

assumiu a Presidência da República após a deposição de Getúlio Vargas em 29 de outubro de 

1945411. 

A Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946, 

inseriu-se no processo de redemocratização do país. Ateve-se, em linhas gerais, ao modelo 
                                                 
406 Assim denominada em razão da forte inspiração na Constituição autoritária polonesa de 1935 (BONAVIDES, 
Paulo; ANDRADE, Paes de. História Constitucional do Brasil. 8. ed., Brasília: OAB/DF, 2006, p. 345). 
407 Ressalte-se que esse Conselho Federal não chegou a ser instalado (ALVES, José Carlos Moreira. A evolução 
do controle de constitucionalidade no Brasil. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). As garantias do 
cidadão na justiça. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 3). 
408 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Disponível 
em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao37.htm>. Acesso em 15 set. 2007.  
409 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Disponível 
em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao37.htm>. Acesso em 15 set. 2007. 
410 BUZAID, Alfredo. Da ação direta de declaração de inconstitucionalidade no direito brasileiro. Revista 
forense, v. 55, n. 179, p. 14-37, set.-out. 1958, p. 18-19. Tratava-se, na verdade, de um regime autoritário, sob 
cuja égide o Presidente Getúlio Vargas chegou a editar Decretos reafirmando a validade de textos de lei 
declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (BINENBOJM, Gustavo. Aspectos Processuais do 
Controle Abstrato da Constitucionalidade no Brasil. Revista de Direito Administrativo, nº 218, São Paulo: 
Renovar, 2000, p. 153). 
411 SILVA, José Afonso da. Da Jurisdição Constitucional no Brasil e na América Latina. Revista da 
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, v. 13-15, p. 105-171, dez. 1978-dez. 1979, p. 116. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao37.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao37.htm
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estabelecido pela Constituição de 1934, voltando a atribuir ao Senado Federal a competência 

para suspensão da lei ou ato declarado inconstitucional. 

Não obstante, promoveu avanço na regulamentação da representação 

interventiva, incluindo no juízo de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal não 

apenas a lei federal interventiva, mas a própria lei ou ato normativo estaduais indicados como 

inconstitucionais no pedido de intervenção, razão pela qual constituiu um novo passo para a 

instituição do controle concentrado de constitucionalidade (art. 8º, parágrafo único)412. 

A grande inovação ficou por conta da Emenda Constitucional nº 16, de 16 de 

novembro de 1965 (Reforma do Judiciário), que alterou o art. 101, inciso I, alínea k, do texto 

constitucional, para inserir na competência do Supremo Tribunal Federal o processo e 

julgamento originário da representação contra a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, 

federais ou estaduais, encaminhada pelo Procurador-Geral da República, introduzindo, assim, 

no sistema brasileiro, o controle concentrado genérico de constitucionalidade413. 

A intenção do legislador constituinte, embora não explicitada, era permitir um 

mecanismo de controle concentrado no Supremo Tribunal Federal, visando à impugnação da 

norma em tese, quando a declaração de inconstitucionalidade fosse conveniente ao Poder 

Executivo. Em princípio, qualquer cidadão poderia reclamar do Procurador-Geral da 

República tal representação, mas considerando ser o único legitimado para a ação nomeado 

pelo Presidente da República, e por este livremente exonerado, obviamente não atuaria em 

contrariedade aos interesses do chefe de Governo414. 

Instaurou-se, assim, um sistema misto de fiscalização de constitucionalidade, 

que adotava os seguintes mecanismos: (1) o controle difuso, que abarcaria atos normativos, 

                                                 
412 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao46.htm>. Acesso em 15 set. 2007. Nesse 
sentido, conferir BINENBOJM, Gustavo. Aspectos Processuais do Controle Abstrato da Constitucionalidade no 
Brasil. Revista de Direito Administrativo, nº 218, São Paulo: Renovar, 2000, p. 154, para quem tal instrumento 
abriu caminho para adoção, entre nós, do controle abstrato de normas, eis que suscitado independentemente da 
instauração de uma lide e cujo escopo essencial era a suspensão da eficácia do ato impugnado. 
413 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao46.htm>. Acesso em 15 set. 2007). 
414 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O sistema constitucional brasileiro e as recentes inovações no 
controle de constitucionalidade (Leis nº 9.868, de 10 de novembro e nº 9.982, de 3 de dezembro de 1999). 
Revista de Direito Administrativo, n. 220, p. 1-17, abr.-jun. 2000, p. 8. No mesmo sentido: BINENBOJM, 
Gustavo. Aspectos Processuais do Controle Abstrato da Constitucionalidade no Brasil. Revista de Direito 
Administrativo, nº 218, São Paulo: Renovar, 2000, p. 154. Ressalte-se, ainda, que até o advento da Constituição 
de 1988, a Procuradoria Geral da República acumulava as funções de Ministério Público Federal com a 
representação judicial da União Federal. Por outro lado, o Procurador-Geral da República, quando provocado por 
terceiro, não estava obrigado a propor a representação de inconstitucionalidade, conforme orientação firmada 
pelo Supremo Tribunal Federal (ALVES, José Carlos Moreira. A evolução do controle de constitucionalidade no 
Brasil. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). As garantias do cidadão na justiça. São Paulo: Saraiva, 
1993, p. 7). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao46.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao46.htm
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administrativos e judiciais federais, estaduais e, no caso dos dois primeiros, também 

municipais; (2) o controle concentrado, que teria por objeto apenas os atos normativos 

federais e estaduais415. 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 24 de janeiro de 1967, e 

a Emenda Constitucional nº 01, de 01 de outubro de 1969, mantiveram os mecanismos já 

estabelecidos de controle difuso e concentrado de constitucionalidade416. 

Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 07/77 alterou o art. 119, inciso I, 

alínea l, da Constituição, para instituir a representação para fins de interpretação de lei ou ato 

normativo federais ou estaduais. Ademais, encerrou a controvérsia sobre a possibilidade de 

concessão de liminar em representação de inconstitucionalidade, reconhecendo-a de modo 

expresso (art. 119, inciso I, alínea p). 

 

 

4.2 O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

DE 1988 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, 

introduziu uma série de inovações, a exemplo da ampliação do número de legitimados para a 

propositura da ação direta de inconstitucionalidade, com a extinção do monopólio até então 

exercido pelo Procurador-Geral da República (art. 103); e da introdução da ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão (art. 103, §2º), do mandado de injunção (art. 102, inciso I, 

alínea q) e da argüição de descumprimento de preceito fundamental (art. 102, §1º)417. 

O novo texto constitucional manteve, porém, em linhas gerais, o sistema misto 

de fiscalização jurisdicional de constitucionalidade, prescrevendo diversos mecanismos para o 

seu exercício, a saber: (1) controle difuso, realizado de forma incidental pelos diversos órgãos 

jurisdicionais, no julgamento das causas de sua competência; (2) controle direto, para fins 

concretos de intervenção da União nos Estados-membros; (3) controle direto e abstrato das 

leis e atos normativos federais e estaduais em face da Constituição Federal, realizado pelo 

Supremo Tribunal Federal de forma concentrada; (4) controle direto e abstrato das leis e atos 

                                                 
415 ALVES, José Carlos Moreira. A evolução do controle de constitucionalidade no Brasil. In: TEIXEIRA, 
Sálvio de Figueiredo (coord.). As garantias do cidadão na justiça. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 6. 
416 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 24 de janeiro de 1967. Disponível em 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao67.htm>. Acesso em 16 set. 2007. 
417 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. Acesso em 16 set. 2007. 
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normativos estaduais e municipais em face da Constituição Estadual, concentrado nos 

Tribunais de Justiça dos Estados-membros. 

A Constituição de 1988 assegurou também o controle das omissões normativas 

inconstitucionais, por meio dos seguintes instrumentos: (1) mandado de injunção; (2) ação 

direta de inconstitucionalidade por omissão. 

 

 

4.2.1 O controle difuso e concreto 

 

No controle difuso, a análise da constitucionalidade das normas é considerada 

inerente ao exercício da função jurisdicional, cabendo, por esta razão, a todos os juízes e 

tribunais. Na esteira da tradição norte-americana, o controle difuso, no sistema constitucional 

brasileiro, é exercido por via de exceção, em demandas que não tenham por objeto imediato a 

questão da constitucionalidade do ato normativo (prejudicial), mas sim a solução de outra 

questão jurídica (principal). 

Desta forma, trata-se de controle somente exercido quando o exame da 

constitucionalidade da norma tiver conexão com o objeto da demanda e seja imprescindível 

ao julgamento do pleito. Por esta razão, o juízo de constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade se incorpora apenas aos fundamentos do decisum, deliberando-se sobre 

a aplicação ou não aplicação da norma apenas ao caso concreto em análise418. 

A tutela do ordenamento constitucional aparece somente por via reflexa, 

subjacente ao objetivo direto e imediato consubstanciado na realização de uma pretensão de 

direito material419. Trata-se de um mecanismo mais amplo do ponto de vista do sujeito 

controlador e daqueles que detém a possibilidade de instaurar o processo de fiscalização420. 

A sentença que decide a argüição de inconstitucionalidade tem força de coisa 

julgada no processo e entre as partes, mas não com relação à lei declarada inconstitucional, 

que continua, em princípio, a ser aplicada a todos aos demais casos421.  

                                                 
418 Conforme observa Ronaldo Poletti, “inexiste diferença ontológica entre declaração de inconstitucionalidade e 
sentença, onde não se aplicou a lei formalmente válida por entendê-la inconstitucional seu prolator. A diferença 
é de eficácia, quanto aos efeitos, daquela decisão dos tribunais e daqueloutra pelos juízes singulares ou pel 
Supremo Tribunal Federal” (POLETTI, Ronaldo. Controle de Constitucionalidade das Leis. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2001, p. 198). 
419 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Aspectos procedimentais do controle difuso de constitucionalidade das leis. 
Revista Dialética de Direito Processual, n. 3, São Paulo: Dialética, jun. 2003, p. 99. 
420 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. op. cit., p. 99. 
421 SILVA, José Afonso da. Da Jurisdição Constitucional no Brasil e na América Latina. Revista da 
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, v. 13-15, dez. 1978-dez. 1979, p. 164. 
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Assim, tal como afirmado por Rui Barbosa, ainda em 1893, “o ato incriminado 

subsiste no corpo geral das leis, ou dos decretos, enquanto o poder competente não o 

desfizer”, circunscrevendo-se a interferência dos tribunais “ao intuito de excluir da ação dêsse 

ato um direito individual, que individualmente se demonstrou estar garantido contra êle por 

uma lei superior a tôdas as leis”422. 

Nesse contexto, nos termos delineados pela Constituição de 1988 para o 

sistema de controle difuso, a eficácia da lei somente seria retirada quando o Senado Federal 

suspendesse sua executoriedade, nos termos previstos no art. 52, inciso X, da Constituição 

Federal423. 

Tal resolução, de natureza normativa, confere eficácia erga omnes à decisão de 

inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, estendendo para todos o que 

antes era circunscrito às partes litigantes424. Diversamente da revogação, dotada de efeitos ex 

nunc, a suspensão pelo Senado produziria eficácia ex tunc425. 

Entretanto, tal limitação de efeitos ao caso concreto (excetuada a hipótese de 

extensão pelo Senado) não se afigura totalmente verdadeira na prática brasileira426. 

                                                 
422 BARBOSA, Ruy. Os Actos Inconstitucionaes do Congresso e do Executivo ante a Justiça Federal. Rio de 
Janeiro: Companhia Impressora, 1893. In: Obras Completas de Ruy Barbosa. Trabalhos Jurídicos. V. XX, T. 
V, Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, 1958, p. 113. Rui Barbosa, fiel à influência da doutrina 
norte-americana, considerava que a inaplicabilidade do ato inconstitucional do Poder Executivo ou Legislativo 
somente poderia ser decidida em relação a cada caso particular, por sentença proferida em ação adequada e 
executável entre as partes, não sendo lícito levantar a questão da constitucionalidade principal, tratando o exame 
do ato inconstitucional como objeto imediato da causa, como meio revogatório da lei ou do decreto censurado, 
sob pena de tornar política a índole da questão, com a abertura do combate entre os poderes da União, 
entregando a um a autoridade soberana de cassação sobre os atos dos outros (BARBOSA, Ruy. op. cit., p. 119-
121) 
423 Sobre o caráter facultativo ou obrigatório do Senado Federal no exercício dessa atribuição, confira-se 
BROSSARD, Paulo. O Senado e as leis inconstitucionais. Revista de Informação Legislativa, v. 13, n. 50, 
abr.-jun 1976, p. 55-64. 
424 BROSSARD, Paulo. op. cit., p. 61. 
425 Conforme observa Teori Albino Zavascki, “não se pode confundir o instituto da suspensão da norma com o 
da sua revogação. A norma revogada deixa de incidir a partir de sua revogação, mas incidiu validamente sobre 
os suportes fáticos ocorridos durante a sua vigência. Isso significa que, mesmo depois da sua revogação, a norma 
pode e deve ser aplicada pelo juiz, pelo administrador público e por quem mais tenha de apreciar controvérsias 
sobre fatos jurídicos anteriores. No caso de suspensão por inconstitucionalidade, as conseqüências são diferentes. 
A norma inconstitucional é nula desde a origem e, como tal, nunca teve aptidão para operar o fenômeno da 
incidência. É norma que nunca incidiu. (...) É como se houvesse uma ‘revogação’ ex tunc. Em decorrência disso, 
aos aplicadores do direito já não será dado invocar a norma suspensa, nem em relação a suportes fáticos que 
venham a ocorrer a partir da suspensão, nem em relação a fatos ocorridos no passado. Em suma: havendo 
revogação, a norma deixa de incidir ex nunc; havendo inconstitucionalidade, a não-incidência é ex tunc”. 
(ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 32-33). No mesmo sentido, confira-se: SILVA, Paulo Napoleão Nogueira da. Evolução do 
controle da constitucionalidade e a competência do Senado Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, 
p. 88. 
426 Sobre a matéria, conferir: ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 30. 
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Com efeito, apesar de aqui não se adotar o princípio do stare decisis, típico dos 

sistemas de common law, como o americano, a decisão proferida em última instância em sede 

de controle difuso pelo Supremo Tribunal Federal acaba por produzir efeitos que desbordam o 

caso em julgamento, em virtude da força de precedente que decorre dos julgados dos tribunais 

superiores. 

O reconhecimento dessa autoridade ensejou, inclusive, a efetivação de algumas 

alterações legislativas, como a introduzida pela Lei nº 9.756, de 17 de dezembro de 1998, no 

art. 557 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), que passou a 

prescrever a possibilidade de o relator negar seguimento ao recurso em confronto com súmula 

ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de 

Tribunal Superior, assim como dar provimento ao recurso em caso de confronto da decisão 

recorrida com os referidos precedentes427. 

Deve-se referir, ademais, a modificação do art. 475 do Código de Processo 

Civil pela Lei nº 10.352, de 26 de dezembro de 2001, que eliminou o reexame necessário de 

sentença fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula 

deste Tribunal ou do tribunal superior competente428. 

Essas modificações, apesar de serem extensivas aos pronunciamentos de todos 

os tribunais superiores, afetam diretamente os efeitos da decisão proferida no controle de 

constitucionalidade, na medida em que, ainda que não atribuam eficácia vinculante às 

decisões no controle difuso, representam um “incentivo” à adoção pelos juízes e tribunais do 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 

Com o advento da Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, 

que incluiu o art. 103-A no texto constitucional, institui-se um novo mecanismo de extensão 

dos efeitos das decisões proferidas no controle difuso, qual seja, a possibilidade de o Supremo 

Tribunal Federal (de ofício ou por provocação), por maioria de dois terços dos seus membros, 

e após reiteradas decisões, aprovar súmula com efeito vinculatório em relação aos demais 

órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 

estadual e municipal429. 

                                                 
427 BRASIL. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil). Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm. Acesso em 18 mar. 2008. 
428 BRASIL. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil). Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm. Acesso em 18 mar. 2008. 
429 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm. Acesso em 18 mar. 2008. Sobre a matéria, 
confira-se NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. O direito processual brasileiro e o efeito vinculante das decisões 
dos tribunais superiores. Revista de Informação Legislativa. Brasília, a. 37, n. 148, out.-dez. 2000. Disponível 
em: <http://www.senado.gov.br/web/cegraf/ril/Pdf/pdf_148/r148-09.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2005, p. 160. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
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Nesse contexto, a fixação de um entendimento pelo Supremo Tribunal Federal 

acerca de determinado tema constitucional poderá conduzir à edição de súmula, e a uma 

possível declaração de inconstitucionalidade com eficácia vinculativa da lei, que, entretanto, 

não é formalmente expurgada do ordenamento jurídico. Com isso, o simples “incentivo” 

transforma-se em “força obrigatória”. 

O próprio art. 103-A, §1º, ressalta a finalidade uniformizadora da súmula 

vinculatória, ao prescrever que essa 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.  

 

E reforçando os efeitos vinculatórios, prescreve em seu §3º a possibilidade de 

ajuizamento de reclamação ao Supremo Tribunal Federal do ato administrativo ou decisão 

judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar. Caso a reclamação 

seja acolhida, a decisão anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, 

determinando que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 

Ademais, deve-se mencionar a inserção, pela Emenda Constitucional nº 45, de 

30 de dezembro de 2004, da repercussão geral como requisito de admissibilidade do recurso 

extraordinário (art. 102, §3º), e que consiste na demonstração pelo recorrente da existência de 

questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem 

os interesses subjetivos da causa (art. 543-A, §1º, Código de Processo Civil)430. 

A negativa da existência da repercussão geral se estende a todos os recursos 

sobre matéria idêntica, que serão inferidos liminarmente, salvo revisão da tese (art. 543-A, 

§5º, Código de Processo Civil). Por outro lado, na análise de repercussão geral, o relator 

poderá admitir a manifestação de terceiros (art. 543-A, §6º, Código de Processo Civil). 

Saliente-se, ademais, que apenas alguns recursos serão encaminhados pelo Tribunal de 

origem, ficando os demais sobrestados até o pronunciamento definitivo da Corte (art. 543-B, 

§1º, Código de Processo Civil); e caso seja negada a existência de repercussão geral, tais 

recursos serão considerados automaticamente inadmitidos (art. 543-B, §2º). 

Merecem referência, ainda, algumas decisões do Supremo Tribunal Federal em 

que se admite a análise do recurso extraordinário com base em fundamento constitucional 

                                                 
430 A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de 
Processo Civil), os arts. 543-A e 543-B, com a finalidade de regulamentar o referido dispositivo constitucional. 
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diverso daquele indicado na petição recursal, corroborando essa tendência a uma maior 

objetivação do controle difuso realizado pela Corte Suprema431. 

Assim, o próprio Supremo Tribunal Federal vem ressaltando a importância 

dessa objetivação do controle de constitucionalidade difuso432, já que desta forma se permite à 

Corte enfrentar de imediato e dar resposta mais rápida e uniforme às questões de maior 

repercussão, de interesse da sociedade como um todo. 

Nesse sentido, oportuno transcrever voto proferido pelo Ministro Marco 

Aurélio, por ocasião do julgamento de Questão de Ordem na Argüição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental nº 54: 

 
Observe-se a importância dos processos objetivos. Neles, o Supremo Tribunal 
Federal tem oportunidade de enfrentar de imediato questões de repercussão maior, 
que interessam à sociedade como um grande todo. Em vez de se aguardar demorada 
tramitação processual para se obter, no julgamento do recurso extraordinário, 
passados cerca de cinco anos — tempo médio — da propositura da ação, a palavra 
final da Corte que está no ápice do Poder Judiciário, atua o Supremo de pronto e o 
faz em prol da unidade do próprio Direito, no que aplicável, de forma linear, no 
território nacional. Mediante o processo objetivo ensejador do controle concentrado 
de constitucionalidade, o Supremo exerce, na plenitude, a atribuição que lhe é 
precípua, isto é, de guardar a Constituição Federal, e, com isso, afasta a 
desinteligência de julgados, decisões que, em última análise, implicam a 
interpretação do ordenamento jurídico com base na formação técnica e humanística 
dos integrantes do órgão que atue, fenômeno que ocorre a partir de ato de vontade. 
Daí a conveniência de não ficar a Corte a reboque, a pronunciar-se processo a 
processo, de modo irracional, visando à prevalência do direito posto, especialmente 
do direito constitucional. Passo a passo, o Constituinte alargou o âmbito de atuação 
do Tribunal em tal campo, começando com a representação interventiva, e hoje, 
conta-se não só com a ação direta de inconstitucionalidade nas duas modalidades, 
englobado o vício da omissão, a declaratória de constitucionalidade, mas também 
com a mais nova irmã dessas ações, a argüição de descumprimento de preceito 
fundamental. A instrumentalidade está ao alcance do Tribunal, cumprindo dar 
concretude ao que previsto na Carta da República. Dessa maneira, aciona-se sadia 
política judiciária, eliminando-se as perplexidades decorrentes de julgamentos 
díspares, ainda que idênticos os fatos e o arcabouço normativo433. 

 
                                                 
431 Oportuno transcrever, neste ponto, trecho do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, por ocasião do 
Julgamento do Recurso Extraordinário nº 388.830-7/RJ: “Assim, apesar de não se vislumbrar no presente caso a 
violação ao art. 239 da Constituição, diante dos diversos aspectos envolvidos na questão, é possível que o 
Tribunal analise a matéria com base em fundamento diverso daquele sustentado. A proposta aqui desenvolvida 
parece consultar a tendência de não-estrita subjetivação ou de maior objetivação do recurso extraordinário, que 
deixa de ter caráter marcadamente subjetivo ou de defesa de interesse das partes, para assumir, de forma 
decisiva, a função de defesa da ordem constitucional objetiva” (BRASIL. Recurso Extraordinário nº 388.830-
7/RJ. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Relator Ministro Gilmar Mendes. Julgamento em: 14 fev. 
2006. Publicação no DJ: 10 mar. 2006. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007). 
432 Sobre este tema, confira-se: DIDIER JR., Fredie. O recurso extraordinário e a transformação do controle 
difuso de constitucionalidade no Direito brasileiro. In: NOVELINO, Marcelo. Leituras Complementares de 
Direito Constitucional. Controle de constitucionalidade e hermenêutica constitucional. 2. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2008, p. 267-282. 
433 BRASIL. Questão de Ordem na Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 54. Supremo 
Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Marco Aurélio. Julgamento em: 27 abr. 2005. Publicação no DJ: 31 
ago. 2007. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 18 mar. 2008. 



 133

Desta forma, percebe-se que o Supremo Tribunal Federal vem cada vez mais 

assumindo o papel de corte constitucional434, afastando o conhecimento amplo de demandas 

instauradas em sede de controle difuso, transcendendo o aspecto individualizado, para se 

concentrar no exercício do seu papel de intérprete máximo da Constituição, a exemplo das 

cortes constitucionais dos outros países. 

 

 

4.2.2 O controle concentrado e abstrato das leis e atos normativos federais e estaduais 

em face da Constituição Federal 

 

O controle abstrato, por sua vez, tem por finalidade a preservação da 

Constituição, efetivada, regra geral, por meio da expulsão da norma inconstitucional do 

sistema jurídico. 

Neste tipo de fiscalização, não se identificam réus ou partes contrárias, atuando 

os eventuais requerentes no interesse da preservação da ordem jurídica, sem que haja, a 

princípio, discussão acerca de situações individuais ou interesses concretos. 

No Brasil, o controle abstrato das leis e atos normativos federais e estaduais 

em face da Constituição Federal é exercido de forma direta, e exclusivamente pelo Supremo 

Tribunal Federal, por meio dos seguintes mecanismos: (1) ação direta de 

inconstitucionalidade por ação; (3) ação direta interventiva; (4) ação declaratória de 

constitucionalidade; (4) argüição de descumprimento de preceito fundamental435. 

 

 

 

 

 

                                                 
434 Com visto, no sistema brasileiro, o controle concentrado/abstrato foi absorvido na competência do Supremo 
Tribunal Federal, que já exercia o controle difuso/concreto. Assim, não foi criada no Brasil uma corte 
constitucional nos moldes europeus. 
435 Sobre o caráter objetivo da argüição de descumprimento de preceito fundamental, confira-se: BRASIL. 
Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 76. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator 
Ministro Gilmar Mendes. Julgamento em: 13 fev. 2006. Publicação no DJ: 20 fev. 2006. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 18 mar. 2008; BRASIL. Medida Cautelar na Argüição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental nº 33-5/PA. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Gilmar Mendes. 
Julgamento em: 29 out. 2003. Publicação no DJ: 06 ago. 2004. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 18 
mar. 2008. 
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4.2.2.1 A ação direta de inconstitucionalidade por ação 

 

No que pertine a esse mecanismo de controle, a grande inovação da 

Constituição de 1988 foi a desmonopolização da legitimidade para sua deflagração436. A 

legitimação ativa deixou de ser exclusiva do Procurador-Geral da República, dotado pela 

Constituição de 1988 de independência funcional437, para incluir o Presidente da República, a 

Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa da Assembléia 

Legislativa, o Governador do Estado, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 

partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou 

entidade de classe de âmbito nacional438. 

Conforme observa Gilmar Ferreira Mendes, a amplitude outorgada a esse 

instrumento de controle acabou por “conferir-lhe quase o significado de uma ação popular de 

inconstitucionalidade”, na medida em que permite que qualquer do povo logre induzir um dos 

legitimados a propor a ação direta de inconstitucionalidade pretendida439. 

Essa ampliação da legitimidade conduziu a um considerável aumento do 

número dessas demandas. Assim, entre 1934 e 1988 (ressalte-se que no período de 1934 a 

1965, só havia representações de inconstitucionalidade interventivas; de 1965 a 1988, tanto 

interventivas quanto contra atos normativos em abstrato), não chegaram a 1700 (mil e 

setecentas) as representações de inconstitucionalidade ajuizadas perante o Supremo Tribunal 

Federal. Não obstante, entre 05 de outubro de 1988 até fevereiro de 1992, foram propostas 

mais de 680 (seiscentas e oitenta) ações diretas de inconstitucionalidade440. 

                                                 
436 BINENBOJM, Gustavo. Aspectos Processuais do Controle Abstrato da Constitucionalidade no Brasil. 
Revista de Direito Administrativo, nº 218, São Paulo: Renovar, 2000, p. 154. 
437 O Procurador-Geral da República deixou de ser funcionário demissível ad nutum pelo Presidente da 
República, para ser nomeado, dentre os integrantes da carreira do Ministério Público da União, com mandato por 
dois anos, permitida a sua recondução, e só podendo ser destituído com autorização da maioria absoluta do 
Senado. 
438 A Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, alterou o art. 103, incisos IV e V, para incluir 
expressamente dentre os legitimados a Mesa da Câmara Legislativa e o Governador do Distrito Federal 
(BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm. Acesso em 18 mar. 2008). 
439 MENDES, Gilmar Ferreira. Teoria da Legislação e Controle de Constitucionalidade: Algumas Notas. 
Disponível em: 
<http://www.buscalegis.ufsc.br/arquivos/teoria_da_legislacao_e_controle_de_constitucionalidade_algumas_nota
s.htm>. Acesso em: 08 out. 2006. 
440 ALVES, José Carlos Moreira. A evolução do controle de constitucionalidade no Brasil. In: TEIXEIRA, 
Sálvio de Figueiredo (coord.). As garantias do cidadão na justiça. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 12. Da mesma 
forma, Gilmar Ferreira Mendes noticia levantamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo o 
qual, entre 5 de outubro de 1988 e 27 de maio de 1998, 99 (noventa e nove) disposições federais e 602 
(seiscentos e dois) preceitos estaduais tiveram a sua eficácia suspensa, em sede de cautelar. No mesmo período, 
174 (cento e setenta e quatro) disposições estaduais e 27 (vinte e sete) normas federais tiveram a sua 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
http://www.buscalegis.ufsc.br/arquivos/teoria_da_legislacao_e_controle_de_constitucionalidade_algumas_notas.htm
http://www.buscalegis.ufsc.br/arquivos/teoria_da_legislacao_e_controle_de_constitucionalidade_algumas_notas.htm
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A ação direta de inconstitucionalidade (antiga representação de 

inconstitucionalidade) desenvolve-se por meio de processo objetivo, que a princípio não 

envolve pessoas ou interesses concretos, cingindo-se à análise, em tese, da compatibilidade 

entre a Constituição e uma norma hierarquicamente inferior. 

O caráter objetivo do processo conduz a uma série de conseqüências, dentre as 

quais se destacam: 1) a indisponibilidade da ação, manifestada na vedação à desistência da 

demanda ou do pedido de liminar441; 2) a impossibilidade de caracterização de suspeição e 

limitação do impedimento dos julgadores à hipótese de atuação prévia no feito na condição de 

requerente, requerido, Procurador-Geral da República ou Advogado-Geral da União442; 3) a 

inadmissibilidade da assistência e da intervenção de terceiros443; 4) a possibilidade da 

propositura da ação pelo Chefe do Poder Executivo que sancionou o projeto ensejador da lei 

                                                                                                                                                         
inconstitucionalidade definitivamente declarada pelo Supremo Tribunal no âmbito do controle abstrato de 
normas (MENDES, Gilmar Ferreira. op. cit.). 
441 O art. 169, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, anterior à Constituição de 1988, proibia 
a desistência pelo Procurador-Geral da República, vedação que o Supremo Tribunal Federal estendeu a todos os 
demais legitimados e ao pedido de concessão de medida liminar. Nesse sentido, confira-se: BRASIL. Medida 
Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 892/RS. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro 
Celso de Mello. Julgamento em: 27 out. 1994. Publicação no DJ: 07 nov. 1997. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007; BRASIL. Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 387/RO. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Celso de Mello. 
Julgamento em: 01 mar. 1991. Publicação no DJ: 11 out. 1991. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 
set. 2007. Ressalte-se que a Lei nº 9.868/99 consagrou esse entendimento em seu art. 5º. 
442 Assim, o Supremo Tribunal Federal afastou o impedimento (1) do julgador que, na condição de Ministro de 
Estado, referendou ou participado das discussões acerca da lei ou o ato normativo objeto da ação (BRASIL. 
Questão de Ordem em Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 55/DF. Supremo Tribunal 
Federal. Pleno. Relator Ministro Octavio Gallotti. Julgamento em: 31 maio 1989. Publicação no DJ: 16 mar. 
1990. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007); (2) do julgador que participou, como 
integrante do Tribunal Superior Eleitoral, da formulação e edição do ato normativo impugnado (BRASIL. 
Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.321/DF. Supremo Tribunal Federal. Pleno. 
Relator Ministro Celso de Mello. Julgamento em: 25 out. 2000. Publicação no DJ: 10 jun. 2005. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007). Mas decidiu pelo impedimento do julgador que, na condição de 
Procurador-Geral da República, tenha recusado representação para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade. 
(BRASIL. Questão de Ordem em Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 55/DF. 
Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Octavio Gallotti. Julgamento em: 31 maio 1989. Publicação 
no DJ: 16 mar. 1990. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007) ou emitido parecer no feito 
(BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4/DF. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro 
Sydney Sanches. Julgamento em: 07 mar. 1991. Publicação no DJ: 25 jun. 1993. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007). 
443 Nesse sentido, confira-se: BRASIL. Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
1.254/RJ. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Celso de Mello. Julgamento em: 14 ago. 1996. 
Publicação no DJ: 19 set. 1997. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007. Saliente-se que a 
Lei nº 9.868/99 incorporou essa vedação (art. 7º). Entretanto, conforme observa Gustavo Binenbojm, “se, por um 
lado, por rigor técnico, não se admite a intervenção de terceiros, reconhece-se, de outro, a possibilidade de o 
relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, aceitar a manifestação no 
processo de outros órgãos ou entidades, que tenham algum tipo de interesse (não jurídico) no desfecho do 
processo” (BINENBOJM, Gustavo. Aspectos Processuais do Controle Abstrato da Constitucionalidade no 
Brasil. Revista de Direito Administrativo, nº 218, São Paulo: Renovar, 2000, p. 161). Trata-se da figura do 
amicus curiae. 
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impugnada444; 5) a inadmissibilidade do controle de atos normativos revogados ou com a 

vigência cessada antes ou no curso do procedimento445, bem como de leis ou atos de efeitos 

concretos, assim entendidos aqueles não dotados de generalidade e abstração446. 

Essa objetividade é mitigada em alguns pontos pelo Supremo Tribunal Federal. 

Com efeito, cabe referir, primeiramente, à exigência da pertinência temática como requisito 

para a propositura da ação por alguns legitimados, consubstanciada na demonstração da 

relação direta entre a pretensão deduzida na ação e os objetivos institucionais do 

demandante447. 

Mencione-se, ademais, a admissão de diversas ações ajuizadas em face de leis 

que criam municípios, cujo efeito de caráter concreto é inegável448. 

Por outro lado, cabível ressaltar a subjetivização do processo introduzida pelo 

art. 7, §2º, da Lei nº 9.868/99, que permite ao relator, considerando a relevância da matéria e a 

representatividade dos postulantes, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades. 

Trata-se da figura do amicus curiae, importante fator de pluralização do debate sobre a 

                                                 
444 Com efeito, consoante ressalta Gustavo Binenbojm, é possível que o Chefe do Poder Executivo, havendo 
sancionado um determinado projeto de lei, venha, depois, a ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade, sob 
o argumento de que aquela lei é inconstitucional, porque: 1) a legitimidade desse órgão não é condicionada de 
nenhuma forma pela Constituição; 2) se o Chefe do Poder Executivo sancionou a lei e depois entendeu que 
estava errado, é melhor que proponha a ação direta do que persistir no erro, cumprindo uma lei inconstitucional; 
3) como o processo é objetivo, ele não defende nenhum direito próprio. Trata-se de interpretar as normas 
processuais de acordo com a Constituição, e não a Constituição de acordo com o Código de Processo Civil 
(BINENBOJM, Gustavo. Aspectos Processuais do Controle Abstrato da Constitucionalidade no Brasil. Revista 
de Direito Administrativo, n. 218, São Paulo: Renovar, 2000, p. 162-163). 
445 Nesse sentido, confira-se: BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 221/DF. Supremo Tribunal 
Federal. Pleno. Relator Ministro Moreira Alves. Julgamento em: 16 set. 1993. Publicação no DJ: 22 out. 1993. 
Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007; BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
943/PR. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Moreira Alves. Julgamento em: 26 out. 1995. 
Publicação no DJ: 24 nov. 1995. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007; BRASIL. Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 1.442/DF. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Celso de 
Mello. Julgamento em: 03 nov. 2004. Publicação no DJ: 29 abr. 2005. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso 
em: 26 set. 2007. Desta forma, a solução de situações concretas não se dá no âmbito do controle abstrato, mas 
individualmente, por meio do controle incidental. Ressalte-se, entretanto, que a simples renumeração do preceito 
impugnado, desde que mantido o texto original, não acarreta a prejudicialidade da ação direta de 
inconstitucionalidade, exigindo-se, porém, que seja promovido o aditamento à petição inicial. Nesse sentido: 
BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 246/RJ. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro 
Eros Grau. Julgamento em: 16 dez. 04. Publicação no DJ: 29 abr. 2005. Disponível em <www.stf.gov.br>. 
Acesso em: 26 set. 2007. 
446 BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.716/DF. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator 
Ministro Sepúlveda Pertence. Julgamento em: 19 dez. 1997. Publicação no DJ: 27 mar. 1998. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007; BRASIL. Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 2.057/AP. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Maurício Corrêa. 
Julgamento em: 09 dez. 1999. Publicação no DJ: 31 mar. 2000. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 
26 set. 2007. 
447 BINENBOJM, Gustavo. Aspectos Processuais do Controle Abstrato da Constitucionalidade no Brasil. In: 
Revista de Direito Administrativo, n. 218, São Paulo: Renovar, 2000, p. 157. 
448 BINENBOJM, Gustavo. op. cit., p. 165-166. 
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constitucionalidade das leis ou atos normativos, e assim de legitimação social das decisões 

proferidas no processo de fiscalização. 

A ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto as leis e atos normativos 

estaduais e federais (inclusive emendas à Constituição). Nesse sentido, o texto constitucional 

exclui as leis e atos municipais. 

O Supremo Tribunal Federal, por seu turno, firmou entendimento no sentido 

da impossibilidade de análise das leis pré-constitucionais em sede de ação direta de 

inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade, já que tais normas deveriam 

ser consideradas revogadas ou não-recepcionadas pela nova Constituição. 

Com efeito, por ocasião do julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 02, decisão paradigmática no tema, o Supremo Tribunal Federal 

reafirmou que a incompatibilidade entre a lei infraconstitucional e a norma constitucional 

posterior à sua edição se resolve na seara do direito intertemporal, devendo-se falar em 

revogação, e não em inconstitucionalidade. Assim, para a referida Corte, não haveria que se 

falar em violação pelo legislador de Constituição futura, devendo o vício da 

inconstitucionalidade ser apurado em face da Constituição vigente ao tempo da elaboração da 

lei449. 

Por esta razão, o Supremo Tribunal Federal considera prejudicada a ação direta 

de inconstitucionalidade se houver substancial alteração do parâmetro constitucional em 

alegado confronto com a lei ou ato normativo impugnados450. 

Ressalte-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal não está vinculado aos 

fundamentos apontados na petição inicial, podendo declarar a inconstitucionalidade por 

razões jurídicas diversas, não se admitindo, entretanto, que a petição inicial se limite a 

requerer a declaração de inconstitucionalidade, sem enunciar qualquer causa de pedir451. Não 

                                                 
449 BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 02-1/DF. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator 
Ministro Paulo Brossard. Julgamento em: 06 fev. 1992. Publicação no DJ: 21 nov. 1997. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007. No mesmo sentido: BRASIL. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 74/RN. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Celso de Mello. 
Julgamento em: 07 fev. 1992. Publicação no DJ: 25 set. 1992. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 
set. 2007; BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 888/RJ. Supremo Tribunal Federal. Relator 
Ministro Eros Grau. Julgamento monocrático em: 06 jun. 2005. Publicação no DJ: 10 jun. 2006. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007.  
450 Nesse sentido, confira-se: BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1434/SP. Supremo Tribunal 
Federal. Pleno. Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Julgamento em: 10 nov. 1999. Publicação no DJ: 25 fev. 
2000. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007. 
451 Afirma-se, então, que a ação direta de inconstitucionalidade possui causa petendi aberta, cabendo ao Supremo 
Tribunal Federal realizar o cotejo da norma vergastada com todo o texto constitucional, e não apenas com os 
dispositivos constitucionais indicados pelo autor. Neste sentido, confira-se:  BRASIL. Medida Cautelar na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 561/DF. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Celso de 
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obstante, o Supremo Tribunal Federal está impedido de proferir julgamento extra ou ultra 

petita, agindo ex officio para julgar além do que foi pleiteado pelo demandante452. 

A ação direta de inconstitucionalidade pode ser ajuizada a qualquer tempo, não 

estando sujeita à observância de qualquer prazo de natureza prescricional ou decadencial453. 

Admite-se a concessão de medida liminar em ação direta de 

inconstitucionalidade, desde que presentes os requisitos genéricos do fumus boni juris e do 

periculum in mora454. 

O reconhecimento da inconstitucionalidade em sede de medida cautelar 

produz, regra geral, efeitos ex nunc, operando a partir da publicação da decisão de 

deferimento da tutela de urgência. Admite-se, entretanto, excepcionalmente, que o órgão 

julgador determine a retroatividade dos efeitos da decisão455. 

Conforme ressalta Teori Albino Zavascki, esse regime “deriva da sua natureza 

preventiva, vocacionada a afastar os possíveis danos que, daí em diante, possam comprometer 

                                                                                                                                                         
Mello. Julgamento em: 23 ago. 1995. Publicação no DJ: 23 mar. 2001. Disponível em <www.stf.gov.br>. 
Acesso em: 26 set. 2007. 
452 BINENBOJM, Gustavo. Aspectos Processuais do Controle Abstrato da Constitucionalidade no Brasil. 
Revista de Direito Administrativo, nº.218, São Paulo: Renovar, 2000, p. 167. 
453 Esse entendimento decorre da concepção de que os atos inconstitucionais são nulos, e que não se 
convalidariam pelo mero decurso do tempo. Ainda na vigência da Constituição de 1946, o Supremo Tribunal 
Federal editou a Súmula nº 360, segundo a qual não haveria prazo de decadência para a representação de 
inconstitucionalidade (BRASIL. Enunciado nº 360 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Sessão Plenária 
de 13 dez. 1963. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007. 
454 Algumas hipóteses em que o Supremo Tribunal Federal tem negado a liminar, por ausência de periculum in 
mora: a) decurso de longo tempo desde a edição da norma impugnada; b) risco elevado de prejuízos caso 
concedida a liminar, superiores aos decorrentes do seu indeferimento; c) lei inquinada de inconstitucional é 
meramente autorizativa ou de eficácia limitada à ulterior edição de norma regulamentadora. Em alguns casos, 
porém, o Supremo Tribunal Federal tem mitigado a exigência do perigo da demora, substituindo-o pela 
conveniência administrativa do deferimento da liminar. Tal artifício tem servido para evitar que normas 
teratológicas editadas há muito tempo permaneçam produzindo efeitos (BINENBOJM, Gustavo. Aspectos 
Processuais do Controle Abstrato da Constitucionalidade no Brasil. Revista de Direito Administrativo, n. 218, 
São Paulo: Renovar, 2000, p. 169-170). 
455 Assim, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, quando a norma impugnada tivesse seus efeitos exauridos 
logo após sua entrada em vigor, a concessão liminar dar-se-ia para o fim único possível de suspender a eficácia 
da norma com efeitos ex tunc, uma vez que não seria possível suspender para o futuro o que já se exaurira no 
passado (BRASIL. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.206/AL. Supremo 
Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Nelson Jobim. Julgamento em: 08 nov. 2000. Publicação no DJ: 01 
ago. 2003. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007). No mesmo sentido, confira-se: BRASIL. 
Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 596/RJ. Supremo Tribunal Federal. Pleno. 
Relator Ministro Moreira Alves. Julgamento em: 11 out. 1991. Publicação no DJ: 22 nov. 1991. Disponível em: 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 04 set. 2007. Observe-se que o art. 11, §1º, da Lei nº 9.868/99, seguindo a 
tradição da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, prescreve que “a medida cautelar, dotada de eficácia 
contra todos, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia 
retroativa” (BRASIL. Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9868.htm>. Acesso em 23 set. 2004). 
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a efetividade do provimento final”. Assim, a eficácia será ex tunc somente quando tal se 

afigurar essencial para a preservação da utilidade da decisão final456. 

O Advogado-Geral da União é sempre citado para promover a defesa do ato 

impugnado, atuando como uma espécie de curador da presunção da constitucionalidade das 

leis, para garantia do contraditório (art. 103, §3º)457. 

 

 

4.2.2.2 A ação direta interventiva 

 

O art. 34, inciso VII, da Constituição Federal de 1988, autoriza a intervenção 

da União nos Estados e Distrito Federal para assegurar os chamados princípios constitucionais 

sensíveis, a saber: (a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; (b) 

direitos da pessoa humana; (c) autonomia municipal; (d) prestação de contas da administração 

pública, direta e indireta; e e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos 

estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento 

do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, este último incluído pela Emenda 

                                                 
456 ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das liminares nas ações de controle concentrado de 
constitucionalidade. Disponível em: 
<http://www.buscalegis.ufsc.br/arquivos/Eficacia_das_liminares_nas_acoes_de_controle_concentrado_de_const
itucionalidade.htm>. Acesso em: 08 out. 2006. 
457 Conforme ressaltado em julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, “(...) impõe-se reconhecer que 
a atuação processual do Advogado-Geral da União, nas ações diretas de inconstitucionalidade, na condição de 
curador especial, não pode efetivar-se em detrimento da norma cuja impugnação é nelas veiculada. A 
intervenção do Advogado-Geral da União, em conseqüência, reveste-se de compulsoriedade, não só quanto ao 
seu chamamento judicial, mas, também, quanto ao seu pronunciamento defensivo em favor da norma 
impugnada. Essa intervenção, que é de ordem pública, possui extração constitucional. Não pode efetivar-se em 
desfavor do ato normativo cuja inconstitucionalidade é postulada pelo autor da ação direta. Atuando como 
verdadeiro curador da norma infraconstitucional — defensor legis — e velando pela preservação de sua 
presunção de constitucionalidade e de sua integridade no âmbito do sistema jurídico, não cabe ao Advogado-
Geral da União ostentar posição processual a ela contrária, sob pena de frontal descumprimento do munus 
indisponível que lhe foi imposto pela própria Constituição da República. Nem se diga, finalmente, que, por ser 
de origem estadual a norma ora impugnada, não assistiria ao Advogado-Geral da União o encargo de defender-
lhe a validez e a integridade jurídicas. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o alcance normativo da 
cláusula inscrita no art. 103, § 3º, da Carta Política, enfatizou a indeclinabilidade do exercício, pelo Advogado-
Geral da União, da atividade que lhe foi constitucionalmente outorgada, salientando a sua condição de defensor 
impessoal da validade dos preceitos questionados em ação direta, não importando a origem institucional ou a 
fonte de produção normativa de que tenham emanado” (BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
1.350/RO. Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro Celso de Mello. Julgamento monocrático em: 27 jun. 
1996. Publicação no DJ: 04 ago. 1996. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007). Tal regra, 
entretanto, deve ser entendida com temperamentos, não se exigindo do Advogado Geral da União a defesa do ato 
impugnado se em relação a este o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento no sentido da 
inconstitucionalidade. Nesse sentido, confira-se: BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.616/PE. 
Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Maurício Corrêa. Julgamento em: 24 maio 2001. Publicação 
no DJ: 24 ago. 2001. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007. 

http://www.buscalegis.ufsc.br/arquivos/Eficacia_das_liminares_nas_acoes_de_controle_concentrado_de_constitucionalidade.htm
http://www.buscalegis.ufsc.br/arquivos/Eficacia_das_liminares_nas_acoes_de_controle_concentrado_de_constitucionalidade.htm
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Constitucional nº 14, de 12 de setembro de 1996, com posterior alteração introduzida pela 

Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000458. 

Nessas hipóteses, a decretação da intervenção dependerá de provimento, pelo 

Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República (art. 36, inciso 

III, da Constituição Federal de 1988), aqui chamada ação direta interventiva.  

Trata-se de modalidade de controle direto e concentrado, para fins concretos de 

intervenção da União nos Estados-membros459. Com efeito, o “contencioso da 

inconstitucionalidade”460 está relacionado “ao próprio conflito de interesses, potencial ou 

efetivo, entre União e Estado, no tocante à observância de determinados princípios 

federativos”461.  

Desta forma, no referido procedimento, o Supremo Tribunal Federal se limita, 

em princípio, a constatar ou declarar a existência de ofensa aos princípios constitucionais 

sensíveis. Sob a perspectiva formal, então, o julgado não elimina do ordenamento jurídico a 

lei eventualmente declarada inconstitucional, inserindo-se “no contexto do processo político 

de intervenção como um elemento essencial à decisão a ser adotada pelo Presidente da 

República”462. 

 

 

 

                                                 
458 Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: (...) VII - assegurar a 
observância dos seguintes princípios constitucionais: a) forma republicana, sistema representativo e regime 
democrático; b) direitos da pessoa humana; c) autonomia municipal; d) prestação de contas da administração 
pública, direta e indireta. e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e 
serviços públicos de saúde (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) (BRASIL. Constituição 
da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. Acesso em: 16 set. 2007). 
459 ALVES, José Carlos Moreira. A evolução do controle de constitucionalidade no Brasil. In: TEIXEIRA, 
Sálvio de Figueiredo (coord.). As garantias do cidadão na justiça. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 11. No mesmo 
sentido, confira-se MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet 
(Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1162-1163), que diferenciam a representação 
interventiva do controle abstrato de normas propriamente dito, no qual se manifesta o interesse público genérico 
na preservação da ordem jurídica. 
460 Expressão utilizada por Castro Nunes no julgamento da Representação nº 94/DF (BRASIL. Representação 
nº 94/DF. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Castro Nunes. Julgamento em: 17 jul. 1946. 
Publicação no DJ: 11 jul. 1949. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007). 
461 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. op. cit., p. 
1162-1163. No mesmo sentido: FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Anotações sobre o controle de 
constitucionalidade no Brasil e a proteção dos direitos fundamentais. Revista Mestrado em Direito, Osasco, 
Unifieo, v. 4, n. 4, 2004, p. 35. 
462 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. op. cit., p. 
1178-1179. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art34viie
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4.2.2.3 A ação declaratória de constitucionalidade 

 

A Emenda Constitucional nº 03, de 17 de março de 1993, instituiu a ação 

declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federais. 

Ressalte-se que, na generalidade dos países, a declaração de não 

inconstitucionalidade é despida de qualquer eficácia, produzindo, quando muito, coisa julgada 

formal com relação ao respectivo processo de fiscalização, assegurando-se, assim, a plena 

liberdade de julgamento do Tribunal Constitucional e dos demais tribunais463. 

No Brasil, entretanto, tal mecanismo possibilita ao Supremo Tribunal Federal o 

reconhecimento, com efeitos erga omnes e vinculatórios, da constitucionalidade de uma 

determinada lei ou ato normativo federais464. Destarte, acolhido o pedido formulado nesta 

ação, a presunção de constitucionalidade das leis, que é relativa, torna-se absoluta465. 

O rol de legitimados para a propositura da ação declaratória de 

constitucionalidade, anteriormente restrito ao Presidente da República, à Mesa do Senado 

Federal, à Mesa da Câmara dos Deputados e ao Procurador-Geral da República, foi 

equiparado ao da ação direta de inconstitucionalidade pela Emenda Constitucional nº 45, de 

30 de dezembro de 2004, que alterou o art. 103, caput466. 

Exige-se para sua propositura a demonstração de fundada incerteza sobre a 

constitucionalidade da lei ou ato normativo federais, comprovada mediante a juntada de 

sentenças e acórdãos divergentes dos juízos e tribunais467. 

                                                 
463 MIRANDA, Jorge. Tipos de decisões na fiscalização da constitucionalidade. Interesse Público, Porto Alegre, 
n. 18, 2003, p. 41. 
464 Teori Albino Zavascki sustenta a possibilidade de ajuizamento de ação declaratória de constitucionalidade em 
face de normas pré-constitucionais. Com efeito, compreendido o o fenômeno da recepção como o rito de 
passagem de efeitos inovativos e recriadores, “não há como deixar de reconhecer que entre as normas 
recepcionadas e a Constituição que as recepcionou – como que recriando-as –, a única relação juridicamente 
possível é a de constitucionalidade. E, sendo assim, não há como negar que, presentes os demais requisitos 
exigidos, (...) será cabível o exercício da pretensão de ver declarada a constitucionalidade da norma 
recepcionada, na sua formulação abstrata, com efeito erga omnes, como previsto no art. 102, §2º, da 
Constituição” (ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p. 113). 
465 Conforme salienta Jorge Miranda, esse instituto, voltado para a certeza do Direito e a economia processual, 
apresenta-se bastante vulnerável. Primeiramente, porque para tal efeito  bastaria atribuir força obrigatória geral à 
não declaração de inconstitucionalidade. Ademais, ação declaratória de constitucionalidade diminui o campo de 
fiscalização difusa. Por fim, o seu sentido útil acaba por se traduzir num acréscimo de legitimidade, numa 
espécie de sanção judiciária a medidas legislativas provenientes dos órgãos (salvo o Procurador-Geral da 
República) a quem se reserva a iniciativa (MIRANDA, Jorge. op. cit., p. 42). 
466 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. Acesso em 16 set. 2007. 
467 Essa exigência busca evitar que a ação declaratória de constitucionalidade se converta em um inadmissível 
instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo, descaracterizando a 
natureza jurisdicional da atividade desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal. A Lei nº 9.868/99 acolheu esse 
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Nos termos do art. 21, da Lei nº 9.868/99, admite-se a concessão de medida 

liminar em sede de ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de 

que os juízes e tribunais suspendam o julgamento dos processos que tenham por objeto a 

aplicação da lei ou do ato normativo impugnados. O deferimento da tutela de urgência exige 

maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal468. 

Também não se admite a intervenção de terceiros na ação declaratória de 

constitucionalidade469, estendendo-se à ação declaratória as mesmas observações enunciadas 

quanto ao caráter objetivo do processo em que se desenvolve a ação direta de 

inconstitucionalidade.  

Ressalte-se, por oportuno, que a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade 

da lei ou ato normativo pode ser reconhecida tanto em sede de ação declaratória de 

constitucionalidade como de ação direta de inconstitucionalidade, em razão da abertura da 

causa petendi nessas demandas. Desta forma, ambas as espécies de fiscalização traduzem a 

manifestação definitiva do Supremo Tribunal Federal quanto à conformidade da lei ou ato 

normativo com a Constituição470. 

Nesse contexto, a eficácia vinculatória e erga omnes característica do controle 

abstrato e concentrado alcança o juízo de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, 

                                                                                                                                                         
entendimento, ao prever, em seu art. 14, inciso III, como requisito da petição inicial a indicação da existência de 
controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. 
468 Antes mesmo da edição da lei em referência, o Supremo Tribunal Federal já admitia a concessão de medida 
cautelar em sede de ação declaratória de constitucionalidade, decorrente do poder geral de cautelar dos 
magistrados. Nesse sentido, confira-se: BRASIL. Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 04/DF. 
Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Sydney Sanches. Julgamento em: 11 fev. 1998. Publicação 
no DJ: 21 maio 1999. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007. 
469 O art. 18, §2º, que previa a figura do amicus curiae na ação declaratória de constitucionalidade, foi vetado. 
Na verdade, o veto presidencial se dirigiu ao art. 18, §1º, por entender que esse dispositivo importaria em 
prejuízo à celeridade processual, ao prever que os demais legitimados para a ação poderiam se manifestar sobre 
o objeto da demanda, bem como apresentar memoriais ou pedir a juntada de documentos reputados úteis para o 
exame da matéria. Como o §2º fazia referência ao prazo previsto no §1º, foi vetado por conseqüência. Entretanto, 
na própria mensagem encaminhada pelo Presidente da República, restou consignado que ao Supremo Tribunal 
Federal estaria assegurada a possibilidade de admitir o amicus curiae, por meio de interpretação sistemática do 
art. 7, §2º, que previu esta figura para a ação direta de inconstitucionalidade (BRASIL. Presidência da República. 
Subchefia para Assuntos Jurídicos. Mensagem nº 1.674, de 10 de novembro de 1999. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/1999/Mv1674-99.htm>. Acesso em 19 mar. 2008). 
O Supremo Tribunal Federal, referindo-se a esses fundamentos, admitiu o amicus curiae na ação declaratória de 
constitucionalidade (BRASIL. Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 18/DF. Supremo Tribunal 
Federal. Relator Ministro Menezes Direito. Julgamento monocrático em: 14 nov. 2007. Publicação no DJ: 22 
nov. 2007. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 14 dez. 2007). 
470 Nesse sentido, confira-se: BRASIL. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 431.715/MG. 
Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. Relator Ministro Carlos Britto. Julgamento em: 19 abr. 2005. 
Publicação no DJ: 18 nov. 2005. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007. Ressaltando o 
caráter dúplice das ações em referência, o art. 24 da Lei nº 9.868/99 prescreve que “proclamada a 
constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória; e, 
proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou improcedente eventual ação 
declaratória”. 
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qualquer que seja o mecanismo de controle manejado471. Por esta razão, o descumprimento de 

tais decisões por quaisquer juízos ou tribunais autoriza o ajuizamento de reclamação perante o 

Supremo Tribunal Federal, para a preservação da competência e autoridade de seus 

pronunciamentos472. 

Saliente-se, ademais, que tal eficácia vinculativa alcança inclusive os 

julgadores e turmas do Supremo Tribunal Federal, salvo proposta de revisão do entendimento 

anterior por qualquer de seus ministros473. O mesmo não se pode dizer do legislador, 

autorizado a editar nova lei com idêntico conteúdo normativo, sem que isso consubstancie 

ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal474. 

As decisões que concedem medida cautelar em sede de ação direta de 

inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade também produzem efeitos 

erga omnes e vinculatórios para todos os órgãos dos Poderes Executivo e Judiciário (art. 11, 

§1º, e art. 21, Lei nº 9.868/99). Nesse contexto, resta vedada a prolação de julgamento que 

tenha por fundamento a constitucionalidade de norma declarada inconstitucional (ou a 

                                                 
471 A Constituição Federal, em seu art. 102, §2º, com a redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 03, de 
17 de março de 1993, prescrevia expressamente a atribuição de eficácia vinculatória e erga omnes às decisões 
definitivas de mérito proferidas nas ações declaratórias de inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, 
entretanto, estendeu tal eficácia às decisões proferidas em ação direta de inconstitucionalidade, por considerar 
esse efeito inerente ao controle concentrado de constitucionalidade. Na esteira do entendimento jurisprudencial, 
o art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99, estabeleceu que “a declaração de constitucionalidade ou de 
inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de 
inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos 
do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal”, sem qualquer diferenciação entre a 
decisão proferida em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade. 
Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 45/04 alterou a redação do art. 102, §2º, da Constituição Federal, 
para inserir previsão expressa quanto às decisões definitivas de mérito proferidas nas ações diretas de 
inconstitucionalidade. 
472 A reclamação pode ser manejada inclusive por terceiros que não intevieram no processo objetivo de controle 
de constitucionalidade. Nesse sentido, confira-se: BRASIL. Reclamação nº 4.971/GO. Supremo Tribunal 
Federal. Relator Ministro Celso de Mello. Julgamento monocrático em: 12 abr. 2007. Publicação no DJ: 18 abr. 
2007. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007. Exige-se, porém, a identidade ou similitude de 
objeto entre o ato impugnado e a eventual decisão tida por desrespeitada (BRASIL. Reclamação nº 5.556/PR. 
Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro Eros Grau. Julgamento em: 22 out. 2007. Publicação no DJ: 26 out. 
2007. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007). 
473 BRASIL. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 216.259/CE. Supremo Tribunal Federal. 
Segunda Turma. Relator Ministro Celso de Mello. Julgamento em: 09 maio 2000. Publicação no DJ: 19 maio 
2000. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007; BRASIL. Agravo Regimental no Recurso 
Extraordinário nº 313.768/SC. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. Relator Ministro Sepúlveda 
Pertence. Julgamento em: 26 nov. 2002. Publicação no DJ: 19 dez. 2002. Disponível em <www.stf.gov.br>. 
Acesso em: 26 set. 2007. 
474 Desta forma, consoante ressalta Clèmerson Merlin Clève, decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal em 
sede de controle abstrato e concentrado produz coisa julgada erga omnes estendendo seus efeitos para além das 
partes (em sentido formal) que figuram na relação processual objetiva. Não obstante, essa eficácia não congela a 
jurisprudência do Tribunal, nem impede qe o órgão legislativo volte a praticar a inconstitucionalidade, editando 
novo ato com o mesmo conteúdo do anterior (CLÈVE, Clèmerson Merlin. Declaração de inconstitucionalidade 
de dispositivo normativo em sede de juízo abstrato e efeitos sobre os atos singulares praticados sob sua égide: 
parecer. Boletim de Direito Administrativo, v. 14, n. 6, jun. 1998, p. 365). 
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inconstitucionalidade de norma declarada constitucional) pelo Supremo Tribunal Federal em 

sede liminar, até o julgamento final da ação direta ou da ação declaratória. 

 

 

4.2.2.4 A argüição de descumprimento de preceito fundamental 

 

A Constituição de 1988 também previu a argüição de descumprimento de 

preceito fundamental (decorrente desta Constituição), a ser apreciada pelo Supremo Tribunal 

Federal, na forma da lei (art. 102, §1º). 

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento acerca da não auto-

aplicabilidade deste dispositivo, deixando de conhecer, assim, uma série de ações deste tipo 

em razão da ausência de lei regulamentadora475. A Lei nº 9.882, de 03 de dezembro de 1999, 

supriu essa lacuna, disciplinando o processo e julgamento da argüição de descumprimento de 

preceito fundamental476. 

A argüição será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, objetivando 

evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público (art. 1º, Lei 

nº 9.882/99)477. 

                                                 
475 SARLET, Ingo Wolfgang. Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental: alguns aspectos 
controversos. In TAVARES, André Ramos (coord.). Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental: 
análises à luz da Lei n. 9.882/99. São Paulo: Atlas, 2001, p. 151. 
476 O projeto de lei original, encaminhado pela Deputada Sandra Starling, dispunha, em apenas um artigo, sobre 
a reclamação ao Supremo Tribunal Federal em caso de descumprimento de preceito constitucional no processo 
legislativo. Confira-se: “Art. 1º. Caberá reclamação de parte interessada ao Supremo Tribunal Federal mediante 
pedido de um décimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, quando ocorrer 
descumprimento de preceito fundamental do texto constitucional, em face de interpretação ou aplicação dos 
regimes internos das respectivas Casas, ou comum, no processo legislativo de elaboração de normas previstas no 
art. 59 da Constituição. Parágrafo único. Aplicar-se-ão, no que couberem, à reclamação prevista neste artigo, as 
disposições dos artigos 13 a 18 da Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990”. Tal projeto foi ampliado e alterado por 
sugestão do Relator Deputado Prisco Viana, com as seguintes considerações: a) inadequação do nomen juris 
reclamação, já que a Constituição Federal se reporta expressamente ao termo argüição de descumprimento de 
preceito fundamental; b) inadequação do procedimento, já que a reclamação é procedimento subjetivo com 
objetivo previsto especificamente na Constituição Federal para preservar a competência e garantir a autoridade 
das decisões da Suprema Corte; c) necessidade de disciplinar de forma abrangente e detalhada as hipóteses de 
cabimento e o procedimento para o instituto. O substitutivo oferecido pelo relator corresponde quase 
integralmente ao texto vigente da Lei nº 9.982, de 03 de dezembro de 2008 (BRASIL. Projeto de Lei nº 2.872, 
de 1997. Câmara dos Deputados. Deputada Sandra Starling. Disponível em: <www.camara.gov.br>. Acesso em: 
10 jun. 2008). 
477 Os pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal sinalizam a compreensão de que a argüição de 
descumprimento de preceito fundamental foi instituída para completar o sistema de controle objetivo de 
constitucionalidade, razão pela qual nela somente se admite a impugnação de normas ou atos acabados, que 
tenham concluído seu ciclo de formação, não sendo possível sua transformação em mecanismo de controle 
preventivo e abstrato de constitucionalidade. Nesse sentido: BRASIL. Agravo Regimental na Argüição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 43. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Carlos 
Britto. Julgamento em 20 nov. 2003. Publicação no DJ: 19 dez. 2003. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso 
em: 19 jan. 2008; BRASIL. Questão de Ordem na Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
nº 01. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Néri da Silveira. Julgamento em 03 fev. 2000. 
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O conceito de preceito fundamental não é de simples determinação, 

aparentando ser destituído de um conteúdo específico. Pode-se dizer que alguns preceitos 

fundamentais estão enunciados de forma explícita no texto constitucional, como os direitos e 

garantias individuais, os princípios protegidos pelas cláusulas pétreas e os princípios 

constitucionais sensíveis.  

O alcance das hipóteses de admissão da argüição de descumprimento de 

preceito fundamental, entretanto, somente poderá ser determinado mediante esforço 

hermenêutico, com o estudo da ordem constitucional em seu contexto e nas suas relações de 

interdependência, permitindo-se, então, identificar as disposições essenciais para a 

preservação dos princípios basilares de um determinado sistema.  

Desta forma, a lesão a preceito fundamental não se configurará apenas quando 

se constatar “possível afronta a um princípio fundamental, tal como assente na ordem 

constitucional, mas também a disposições que confiram densidade normativa ou significado 

específico a esse princípio”478, cabendo ao Supremo Tribunal Federal o juízo acerca do que 

há de se compreender, no sistema constitucional brasileiro, como preceito fundamental479. 

Por outro lado, nos termos do art. 1º, parágrafo único, inciso I, da referida lei, 

caberá também argüição de descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o 

fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federais, estaduais ou 

municipais, incluídos os anteriores à Constituição.  

Conforme ressaltou Gilmar Ferreira Mendes, a possibilidade de existência de 

“incongruências hermenêuticas e confusões jurisprudenciais decorrentes dos pronunciamentos 

de múltiplos órgãos pode configurar uma ameaça a preceito fundamental (pelo menos, ao da 

segurança jurídica)”. Assim, admite-se a propositura da argüição de descumprimento de 

preceito fundamental “toda vez que uma definição imediata da controvérsia mostrar-se 

necessária para afastar aplicações erráticas, tumultuárias ou incongruentes, que comprometam 

                                                                                                                                                         
Publicação no DJ: 07 nov. 2003. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 19 jan. 2008. Por outro lado, a 
argüição de descumprimento de preceito fundamental é considerada prejudicada quando não estiver mais em 
vigor a lei ou o ato do poder público impugnado (BRASIL. Argüição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental nº 49. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Min. Menezes Direito. Julgamento em 01 jan. 
2008. Publicação no DJ: 08 fev, 2008. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 18 mar. 2008. 
478 BRASIL. Medida Cautelar na Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 33-5/PA. 
Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Gilmar Mendes. Julgamento em: 29 dez. 2003. Publicação no 
DJ: 06 ago. 2004. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 18 mar. 2008. 
479 BRASIL. Questão de Ordem na Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 01. Supremo 
Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Néri da Silveira. Julgamento em 03 fev. 2000. Publicação no DJ: 07 
nov. 2003. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 19 jan. 2008. 
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gravemente o princípio da segurança jurídica e a própria idéia de prestação judicial 

efetiva”480.  

Destarte, a ausência de definição da controvérsia poderá consubstanciar a 

concretização da lesão a preceito fundamental. Saliente-se, ademais, que a Lei nº 9.882/99 

acaba por incluir as leis ou atos normativos municipais na esfera de atuação do controle 

concentrado, o que vem sendo objeto de críticas, sob o argumento de que tal constituiria burla 

ao texto constitucional, que expressamente excluiu tais atos do objeto de ação direta de 

inconstitucionalidade481. 

A lei ordinária possibilita, outrossim, a análise direta pelo Supremo Tribunal 

Federal da compatibilidade de normas e atos pré-constitucionais com a ordem constitucional 

superveniente, mitigando o entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal de que tal questionamento, tratando-se de discussão sobre a recepção do direito 

anterior, e não sobre sua inconstitucionalidade, estaria excluída do controle concentrado. 

Conforme o art. 2º, inciso I, da referida lei, os legitimados ativos são os 

mesmos da ação direta de inconstitucionalidade482. Ademais, faculta-se ao interessado, 

                                                 
480 Assim, “em um sistema dotado de órgão de cúpula, que tem a missão de guarda da Constituição, a 
multiplicidade ou a diversidade de soluções pode constituir-se, por si só, em uma ameaça ao princípio 
constitucional da segurança jurídica e, por conseguinte, em uma autêntica lesão a preceito fundamental” 
(BRASIL. Medida Cautelar na Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 33-5/PA. 
Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Gilmar Mendes. Julgamento em: 29 dez. 2003. Publicação no 
DJ: 06 ago. 2004. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 18 mar. 2008). 
481 Nesse sentido, encontra-se pendente de julgamento a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.231, proposta 
contra a integralidade da Lei nº 9.882, de 03 de dezembro de 1999, com destaque para esse dispositivo. 
482 O art. 2º, inciso II, do Projeto de Lei nº 2.872/97 (Câmara dos Deputados), enunciava, dentre os legitimados 
para a propositura da argüição de descumprimento de preceito fundamental, “qualquer pessoa lesada ou 
ameaçada por ato do Poder Público”. Entretanto, esse dispositivo foi vetado pelo Presidente da República, que 
entendeu ser incompatível com o controle concentrado de constitucionalidade a admissão de um acesso 
individual e irrestrito. Oportuno transcrever as razões do veto: “A disposição insere um mecanismo de acesso 
direto, irrestrito e individual ao Supremo Tribunal Federal sob a alegação de descumprimento de preceito 
fundamental por "qualquer pessoa lesada ou ameaçada por ato do Poder Público". A admissão de um acesso 
individual e irrestrito é incompatível com o controle concentrado de legitimidade dos atos estatais – modalidade 
em que se insere o instituto regulado pelo projeto de lei sob exame. A inexistência de qualquer requisito 
específico a ser ostentado pelo proponente da argüição e a generalidade do objeto da impugnação fazem 
presumir a elevação excessiva do número de feitos a reclamar apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, sem a 
correlata exigência de relevância social e consistência jurídica das argüições propostas. Dúvida não há de que a 
viabilidade funcional do Supremo Tribunal Federal consubstancia um objetivo ou princípio implícito da ordem 
constitucional, para cuja máxima eficácia devem zelar os demais poderes e as normas infraconstitucionais. De 
resto, o amplo rol de entes legitimados para a promoção do controle abstrato de normas inscrito no art. 103 da 
Constituição Federal assegura a veiculação e a seleção qualificada das questões constitucionais de maior 
relevância e consistência, atuando como verdadeiros agentes de representação social e de assistência à cidadania. 
Cabe igualmente ao Procurador-Geral da República, em sua função precípua de Advogado da Constituição, a 
formalização das questões constitucionais carentes de decisão e socialmente relevantes. Afigura-se correto supor, 
portanto, que a existência de uma pluralidade de entes social e juridicamente legitimados para a promoção de 
controle de constitucionalidade – sem prejuízo do acesso individual ao controle difuso – torna desnecessário e 
pouco eficiente admitir-se o excesso de feitos a processar e julgar certamente decorrentes de um acesso irrestrito 
e individual ao Supremo Tribunal Federal. Na medida em que se multiplicam os feitos a examinar sem que se 
assegure sua relevância e transcendência social, o comprometimento adicional da capacidade funcional do 
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mediante representação, solicitar a propositura de argüição de descumprimento de preceito 

fundamental ao Procurador-Geral da República, a quem cabe examinar os fundamentos 

jurídicos do pedido e decidir acerca do cabimento de seu ingresso em juízo (art. 2, §1º). 

O art 3º, §1º, da Lei nº 9.882/99, consagrou o princípio da subsidiariedade, não 

se admitindo, portanto, a argüição de descumprimento de preceito fundamental quando 

houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.  

O Supremo Tribunal Federal vem afastando uma interpretação estritamente 

literal deste dispositivo. Assim, a aplicação desse princípio não deve impedir o exercício da 

argüição de descumprimento de preceito fundamental, razão pela qual a demanda somente 

não deve ser admitida quando seja possível a utilização, em cada caso, dos demais 

instrumentos de controle normativo abstrato483 ou de outro meio que também permita a 

impugnação do ato com efeitos amplos, gerais e imediatos, como, por exemplo, o recurso 

extraordinário em caso de decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade proposta 

no âmbito estadual484. 

O art. 5º, da Lei nº 9.882/90, prescreve expressamente a possibilidade de 

concessão de medida liminar em sede de argüição de descumprimento de preceito 

fundamental. 

A decisão na argüição de descumprimento de preceito fundamental exige 

quorum mínimo de dois terços dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e terá eficácia 

contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público (art. 8º, 

caput e §3º, da Lei nº 9.882/99). Ademais, trata-se de decisão irrecorrível e insuscetível de 

impugnação por meio de ação rescisória (art. 12, Lei nº 9.882/99). 

                                                                                                                                                         
Supremo Tribunal Federal constitui inequívoca ofensa ao interesse público. Impõe-se, portanto, seja vetada a 
disposição em comento” (BRASIL. Mensagem nº 1.807, de 03 de dezembro de 1999. Presidência da 
República. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/1999/Mv1807-99.htm>. Acesso em: 19 mar. 
2008). 
483 BRASIL. Medida Cautelar na Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 126. Supremo 
Tribunal Federal. Decisão monocrática. Relator Ministro Celso de Mello. Julgamento em: 19 dez. 2007. 
Publicação no DJ: 01 jan. 2008. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 18 mar. 2008. 
484 BRASIL. Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 111. Supremo Tribunal Federal. 
Decisão monocrática. Relator Ministro Carlos Britto. Julgamento em: 27 set. 2007. Publicação no DJ: 04 out. 
2007. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 18 mar. 2008. No mesmo sentido: BRASIL. Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 3.864. Supremo Tribunal Federal. Decisão monocrática. Relator Ministro Celso de 
Mello. Julgamento em: 14 set. 2007. Publicação no DJ: 20 set. 2007. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso 
em: 18 mar. 2008; BRASIL. Medida Cautelar na Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
nº 33-5/PA. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Gilmar Mendes. Julgamento em: 07 dez. 2005. 
Publicação no DJ: 27 out. 2006. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 18 mar. 2008; BRASIL. Medida 
Cautelar na Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 79. Supremo Tribunal Federal. 
Decisão monocrática. Relator Ministro Cezar Peluso. Julgamento em: 29 jul. 2005. Publicação no DJ: 04 ago. 
2005. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 18 mar. 2008. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/1999/Mv1807-99.htm
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Por fim, nos termos do art. 11, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou 

ato normativo em sede de argüição de descumprimento de preceito fundamental poderá ter 

sua eficácia restrita ou postergada face à ocorrência de razões de segurança jurídica ou de 

excepcional interesse social, tema que será abordado a seguir. 

 

 

4.2.3 Controle concentrado e abstrato das leis e atos normativos estaduais e municipais 

em face da Constituição do Estado-membro  

 

A Constituição de 1988 facultou aos Estados-membros a instituição de 

representação de inconstitucionalidade de leis e atos normativos estaduais e municipais em 

face da respectiva Constituição estadual (art. 125, §2º). 

Os legitimados para a propositura da representação deverão ser enunciados 

pela Constituição estadual. Neste ponto, a única limitação que a Constituição Federal 

consigna é a vedação de atribuição de legitimidade ativa a um único órgão, razão pela qual o 

legislador constituinte estadual não está vinculado ao rol previsto no art. 103, podendo 

restringi-lo ou ampliá-lo485. 

A competência para o julgamento da representação de inconstitucionalidade é 

do Tribunal de Justiça do Estado-membro, ainda que o dispositivo contrariado se limite a 

repetir preceito inserto na Constituição Federal. Nesse caso, a decisão proferida na 

representação poderá ser impugnada por meio de recurso extraordinário486. 

Pode ocorrer, entretanto, a propositura simultânea de ação direta perante o 

Supremo Tribunal Federal e de representação perante o Tribunal de Justiça estadual, hipótese 

em que deverá ser suspenso o processo instaurado no âmbito estadual, até a deliberação 

definitiva do Supremo Tribunal Federal487. 

Tratando-se de controle abstrato, a decisão na representação de 

inconstitucionalidade possui eficácia erga omnes, que se estende ao decisum proferido em 

eventual recurso extraordinário interposto da decisão nela proferida. 

 
                                                 
485 Nesse sentido, confira-se: BRASIL. Recurso Extraordinário nº 261.677/PR. Supremo Tribunal Federal. 
Pleno. Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Julgamento em: 06 abr. 2006. Publicação no DJ: 15 set. 2006. 
Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 18 mar. 2007. 
486 Nesse sentido, confira-se: BRASIL. Recurso Extraordinário nº 199.293/SP. Supremo Tribunal Federal. 
Pleno. Relator Ministro Marco Aurélio. Julgamento em: 19 maio 2004. Publicação no DJ: 06 ago. 2004. 
487 BRASIL. Agravo Regimental na Petição nº 2.701/SP. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro 
Gilmar Mendes. Julgamento em: 08 out. 2003. Publicação no DJ: 19 mar. 2004. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 18 mar. 2007. 
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4.2.4 Controle das omissões normativas: ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão e mandado de injunção 

 

A inconstitucionalidade pode derivar de uma conduta ativa do Poder Público, 

que edita leis ou atos normativos contrários à Constituição, ou de um comportamento 

omissivo, por meio do qual o Estado deixa de adotar as medidas necessárias à realização dos 

preceitos constitucionais. 

A preocupação com o tratamento jurídico das omissões inconstitucionais é 

relativamente recente, alcançando maior interesse com o advento do Estado Social, em que se 

evidencia o papel dos Poderes Públicos na garantia da igualdade material entre os cidadãos, 

superando-se o modelo liberal centrado apenas na preservação das liberdades individuais488. 

Neste ponto, então, a Constituição de 1988 igualmente inovou, ao prever 

mecanismos específicos para o controle das omissões normativas inconstitucionais, quais 

sejam: a ação direta de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, §2º) e o mandado de 

injunção (art. 5, LXXI)489. 

No caso da ação direta, uma vez declarada a inconstitucionalidade por omissão 

de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente 

                                                 
488 ROSA, André Vicente Pires. Las omisiones legislativas e su control constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006, p. 32. Com efeito, tal como ressalta este autor, “a sociedade, que por algum tempo lutou para limitar a 
atuação do Estado de afastá-lo ao máximo da vida privada, agora tenta realizar outro objetivo. A luta passa a ser, 
de certa perspectiva, no caminho oposto: o Estado ideológica e juridicamente renovado deve voltar a interferir na 
sociedade. Já não mais para vulnerar direitos e situações pacificamente aceitas como intocáveis, mas para 
converter-se em um aliado do povo, em particular dos mais débeis economicamente, na conquista e na 
construção de uma sociedade qualitativamente mais evoluída”. Assim, “se houve momentos na história em que a 
liberdade necessitava ser garantida prioritária e urgentemente – e de certo modo construída –, agora era a vez de 
outro valor: a igualdade. Mas não a igualdade formal que já constituía parte do acervo axiológico do liberalismo, 
e sim a igualdade material (ROSA, André Vicente Pires. op. cit., p. 5-6). No mesmo sentido, confira-se 
SANTOS, Gustavo Ferreira. (Neoconstitucionalismo e democracia. Revista de Informação Legislativa, a. 43, 
n. 172, p. 45-55, out.-dez. 2006. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/web/cegraf/ril/pdf/pdf_172/r172-
04.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2008, p. 48), segundo o qual “o constitucionalismo social, que representa uma 
segunda versão do pensamento constitucionalista, decorre do esgotamento fático da visão liberal, impotente 
diante da chamada questão social, que abala o século XIX. O Estado indiferente é substituído por um Estado 
propositivo. Questões existenciais antes deixadas à solução individual passam a ser assumidas pelo Estado, que 
se transforma em um prestador de serviços”. 
489 Como observa André Vicente Pires Rosa, “o fato é que o constituinte de 1988 (...) estava extremamente 
preocupado com a quantidade de direitos e liberdades que o Texto Maior anterior, o de 1967, havia reconhecido, 
e que nunca tiveram aplicação pelo motivo que se acaba de mencionar”. Sendo assim, “com base nesta 
preocupação, a Assembléia Nacional Constituinte tentou ao menos em dois momentos específicos assegurar a 
aplicação dos direitos constitucionais frente às inações do Parlamento, indendentemente do sempre conveniente 
e necessário desenvolvimento legislativo das normas constitucionais. Tratou de oferecer os instrumentos 
jurídicos para tentar fazer realmente efetivas as normas constitucionais. Criou para isso a chamada ação direta 
de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção, duas ações constitucionais” (ROSA, André 
Vicente Pires. op. cit., p. 288-289). 
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para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para 

fazê-lo no prazo de 30 (trinta) dias (art. 103, §2º).  

O rol de legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade 

por omissão será o previsto no art. 103, caput490. Entretanto, diversamente do que ocorre no 

controle da ação inconstitucional, na ação direta por omissão não se exige a intervenção do 

Advogado-Geral da União no sentido de justificar a inércia do poder público no 

adimplemento do dever de legislar491.  

Não é cabível a concessão de medida liminar em sede de ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão492. 

Tratando-se de omissão legislativa, o Supremo Tribunal Federal firmou 

entendimento no sentido de não lhe caber a prerrogativa de expedir provimentos normativos 

com o objetivo de suprir eventual inatividade do órgão legislativo. Desta forma, procedente a 

ação direta de inconstitucionalidade por omissão, compete ao Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo o estado de inércia do Poder Público, apenas cientificar o legislador 

inadimplente, para que esse adote as medidas necessárias à concretização do texto 

constitucional493. 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, ainda, mecanismo de controle 

concreto da inconstitucionalidade por omissão, ao prever a possibilidade de concessão de 

mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício 

dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 

soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI). 

                                                 
490 Há, entretanto, certas peculiaridades e restrições, já que alguns dos legitimados dispõem de direito de 
iniciativa legislativa, caracterizando-se como responsáveis ou co-responsáveis pelo eventual estado de 
inconstitucionalidade, e destinatários primeiros da ordem judicial de fazer, em caso de procedência da ação. 
Assim, salvo no caso de iniciativa privativa de órgãos de outros poderes, tais órgãos constitucionais não 
poderiam propor ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Nesse sentido, confira-se: BRASIL. Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 3.682/MT. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Gilmar 
Mendes. Julgamento em: 09 maio 2007. Publicação no DJ: 06 set. 2007. Disponível em <www.stf.gov.br>. 
Acesso em: 18 mar. 2007. 
491 Nesse sentido, confira-se: BRASIL. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
1.439/DF. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Celso de Mello. Julgamento em: 22 maio 1996. 
Publicação no DJ: 30 maio 2003. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 18 mar. 2007. 
492 Nesse sentido, confira-se: BRASIL. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
1.439/DF. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Celso de Mello. Julgamento em: 22 maio 1996. 
Publicação no DJ: 30 maio 2003. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 18 mar. 2007. 
493 Nesse sentido, confira-se: BRASIL. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
1.439/DF. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Celso de Mello. Julgamento em: 22 maio 1996. 
Publicação no DJ: 30 maio 2003. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 18 mar. 2007. 
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Trata-se de processo subjetivo, em que a apreciação da existência de 

inconstitucionalidade por omissão se coloca apenas como questão incidental, necessária ao 

deslinde da situação concreta posta em julgamento494. 

Conforme observa André Vicente Pires Rosa, a insuficiência normativa pode 

decorrer de dois motivos: (a) restaram sem regulação alguns aspectos da norma 

constitucional; (b) a regulação feita pelo legislador não abarca todos os possíveis destinatários 

da norma constitucional, configurando, assim, uma espécie de violação do princípio da 

igualdade495. 

Assim, a omissão inconstitucional pode ser total, quando nenhuma providência 

é tomada, ou parcial, quando a medida adotada se afigura insuficiente. 

Ausente disciplina normativa genérica, cabe ao julgador emitir 

pronunciamento judicial acerca da regulamentação que deve reger o caso concreto, fixando as 

balizas para o exercício do direito constitucionalmente assegurado, até o advento da lei ou ato 

normativo emitidos pelo Poder competente496. Nesse contexto, cabe ressaltar que o Supremo 

Tribunal Federal vem se afastando da postura inicialmente adotada de apenas declarar a 

omissão normativa, para reconhecer a possibilidade de regulação provisória da matéria pelo 

próprio Poder Judiciário497-498. 

                                                 
494 Os sindicatos podem impetrar, em favor de seus membros ou associados, mandado de injunção coletivo. 
495 ROSA, André Vicente Pires. Las omisiones legislativas e su control constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006, p. 157. 
496 Nesse sentido, confira-se: BRASIL. Mandado de Injunção nº 721/DF. Supremo Tribunal Federal. Pleno. 
Relator Ministro Marco Aurélio. Julgamento em: 30 ago. 2007. Publicação no DJ: 30 nov. 2007. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 18 dez. 2007.Oportuno transcrever, neste ponto, trecho do voto proferido pelo 
Ministro Marco Aurélio: “Essa atuação não se confunde com atividade do Legislativo, pois o Judiciário, neste 
caso, não lança preceito abstrato na ordem jurídica. O Poder Judiciário apenas viabiliza, no caso concreto, o 
exercício do direito ou prerrogativa assegurado pela Constituição. O pronunciamento judicial faz lei entre as 
partes, como qualquer pronunciamento em processo subjetivo, ficando, até mesmo, sujeito a uma condição 
resolutiva, ou seja, ao suprimento da lacuna regulamentadora por quem de direito, Poder Legislativo. É tempo de 
se refletir sobre a timidez inicial do Supremo quanto ao alcance do mandado de injunção, ao excesso de zelo, 
tendo em vista a separação e harmonia entre os Poderes. É tempo de se perceber a frustração gerada pela postura 
inicial, transformando o mandado de injunção em ação simplesmente declaratória do ato omissivo, resultando 
em algo que não interessa, em si, no tocante à prestação jurisdicional, tal como consta no inciso LXXI do artigo 
5 da Constituição Federal, ao cidadão. Impetra-se este mandado de injunção não para lograr-se simples certidão 
da omissão do Poder incumbido de regulamentar o direito a liberdades constitucionais, a prerrogativas inerentes 
à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Busca-se o Judiciário na crença de lograr a supremacia da Lei 
Fundamental, a prestação jurisdicional que afaste as nefastas conseqüências da inércia do legislador. Conclamo, 
por isso, o Supremo, na composição atual, a rever a óptica inicialmente formalizada (...)”. 
497 Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a existência de omissão legislativa inconstitucional, 
em sede de mandado de injunção, limitava-se a comunicar a mora ao Poder Legislativo, à semelhança do que 
ocorre na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O deferimento do mandado de injunção atuava 
apenas como advertência ao órgão legislativo omisso, diante da impossibilidade de outra providência, em virtude 
do princípio da separação e independência entre os poderes (BRASIL. Mandado de Injunção nº 584/SP. 
Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Moreira Alves. Julgamento em: 29 nov. 2001. Publicação no 
DJ: 22 fev. 2002. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 18 mar. 2007). 
498 Neste ponto, cabível referir a proposta de lege ferenda apresentada por André Vicente Pires Rosa, em obra 
específica sobre o tema. Para este autor, o mandado de injunção é o instrumento por excelência para o combate 
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Ressalte-se que a insatisfação com a legislação existente não se confunde com 

a lacuna normativa suscetível de ser impugnada via mandado de injunção499. 

 

 

4.3 A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA MISTO 

 

Diante dessas considerações, pode-se afirmar que, a partir da Emenda 

Constitucional nº 16/65, e antes da vigência da Constituição de 1988, havia no Brasil um 

sistema misto de controle da constitucionalidade, com a prevalência do modelo difuso sobre o 

concentrado. 

Constata-se, entretanto, que a Constituição de 1988, assim como as alterações 

promovidas pelas reformas constitucionais posteriores e pelas Leis nº 9.868/99 e 9.882/99, 

promoveram um fortalecimento do controle abstrato e concentrado em detrimento do concreto 

e difuso.  

Com efeito, além da ampliação da legitimidade ativa e dos mecanismos de 

exercício da via direta e objetiva, percebe-se, conforme analisado acima, uma forte tendência 

à atribuição ao controle difuso de características e efeitos próprios da fiscalização abstrata, 

como a restrição das hipóteses de seu exercício pelo Supremo Tribunal Federal (repercussão 

                                                                                                                                                         
das omissões legislativas inconstitucionais, devendo ser ajuizado, perante o órgão máximo de controle, por 
aqueles titulares de concreto direito constitucional cujo exercício esteja sendo prejudicado pela inação do 
legislador. Nessa perspectiva, eventual decisão concessiva do mandado de injunção não deve deferir o direito 
prejudicado, mas sim estabelecer as condições gerais para o seu exercício. Com efeito, segundo o autor 
mencionado, “a atuação do tribunal deve suprir a inação do legislador. Se o mandado de injunção desse eficácia 
concreta ao direito em um caso específico, estar-se-ia admitindo que a corte atuasse como substituta a um só 
tempo do legislador e do poder judiciário – garante, em princípio, da eficácia dos direitos. Se a causa da 
ineficácia do direito constitucional é a não atuação do legislador, é a ele que o tribunal deve substituir. Como a 
função do parlamento é a criação da lei, cujas características relevantes neste contexto são a generalidade e a 
universalidade, é razoável exigir que a atuação da corte desfrute destas mesmas características”. Ademais, 
sustenta que essa decisão deve ter eficácia erga omnes, tal como a lei editada pelo legislador. Entretanto, após 
sua comunicação imediata ao parlamento e à sociedade, a eficácia da decisão deverá permanecer suspensa pelo 
período sugerido 1 (um) ano, a fim de assegurar ao legislador a possibilidade de regular a situação segundo os 
critérios que lhe pareçam convenientes, quando então a decisão perderá a eficácia. Entretanto, “se ao término 
desse período, o legislador não edita nenhuma lei, e os órgãos responsáveis não levam a cabo os atos necessários 
para dar eficácia ao direito constitucional com base e fundamento normativo na decisão do tribunal 
(cumprimento voluntário da decisão), devem os interessados recorrer ao Poder Judiciário, requerendo a eficácia 
de seu direito mediante o ajuizamento de uma nova e distinta ação judicial, que dará lugar a uma nova decisão, a 
uma decisão judicial em sentido estrito, com efeitos concretos e, evidentemente, inter partes” (ROSA, André 
Vicente Pires. Las omisiones legislativas e su control constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 383-
405). 
499 Nesse sentido, confira-se: BRASIL. Agravo Regimental no Mandado de Injunção nº 751/DF. Supremo 
Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Ricardo Lewandowski. Julgamento em: 11 out. 2007. Publicação no 
DJ: 09 nov. 2007. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 20 dez. 2007. 
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geral) e a produção de efeitos além dos limites do caso concreto (inadmissibilidade e 

provimento monocrático de recursos e súmula vinculante)500. 

O controle concentrado e abstrato, por outro lado, tem sua objetividade 

mitigada com (1) a exigência do requisito da pertinência temática em face de alguns dos 

legitimados constitucionais e (2) a admissibilidade da figura do amicus curiae. 

Assim, a evolução legislativa e jurisprudencial, preservando o sistema 

misto501, buscou aproveitar o melhor de cada mecanismo de controle: (a) abertura da 

Constituição aos intérpretes e democratização da iniciativa da fiscalização a todos os cidadãos 

e entidades que tenham legítimo interesse (controle difuso e concreto); (b) preservação do 

sistema, uniformização de pronunciamentos sobre a matéria constitucional e fortalecimento da 

eficácia das decisões do Supremo Tribunal Federal (controle concentrado e abstrato). 

O Supremo Tribunal Federal, por seu turno, consolidou tal situação, reiterando 

e reforçando seu papel de guardião e intérprete supremo da Constituição.  

Ressalte-se, por oportuno, que a adoção do sistema misto e sua evolução no 

direito brasileiro têm forte repercussão na eficácia temporal da decisão no controle de 

constitucionalidade, tema a seguir analisado. 

 

 

4.4 EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO 

BRASIL 

 

 

4.4.1 A postura tradicional 

 

A Constituição Federal de 1988, a exemplo das anteriores, não contém 

qualquer previsão acerca do tipo de censura a qual deva ser submetida a norma 

inconstitucional. 

                                                 
500 “a jurisdição constitucional brasileira tem sido progressivamente conformada de modo a conduzir ao triunfo 
definitivo do modelo europeu, concentrado e abstrato, de fiscalização da conformidade de normas à Constituição 
Federal” (JARDIM-ROCHA, José. Supremacia da Constituição ou Supremacia do "defensor" da Constituição? 
O stare decisis e o efeito vinculante nas decisões da Suprema Corte. Revista Jurídica, v. 7, n. 73, jun.-jul. 2005, 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_73/artigos/JoseJardim_rev73.htm>. Acesso 
em: 30 set. 2006). 
501 Sobre a matéria, confira-se MENDES, Gilmar Ferreira. Teoria da Legislação e Controle de 
Constitucionalidade: Algumas Notas. Disponível em: 
<http://www.buscalegis.ufsc.br/arquivos/teoria_da_legislacao_e_controle_de_constitucionalidade_algumas_nota
s.htm>. Acesso em: 08 out. 2006. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_73/artigos/JoseJardim_rev73.htm
http://www.buscalegis.ufsc.br/arquivos/teoria_da_legislacao_e_controle_de_constitucionalidade_algumas_notas.htm
http://www.buscalegis.ufsc.br/arquivos/teoria_da_legislacao_e_controle_de_constitucionalidade_algumas_notas.htm
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Entretanto, o dogma da nulidade da lei inconstitucional arraigou-se na tradição 

do direito brasileiro502. Tal definição resultou da construção doutrinária e jurisprudencial, 

marcadamente influenciada, em um primeiro momento, pela sistemática norte-americana, 

recebida no Brasil sem maiores questionamentos. 

Com efeito, consoante visto acima, o sistema brasileiro de controle de 

constitucionalidade, em sua fase inicial, era exclusivamente concreto, difuso e incidental, e, 

inspirado no modelo norte-americano, acolheu a idéia da correspondência entre o vício da 

inconstitucionalidade e a sanção de nulidade da norma impugnada. 

A transposição dessa concepção para o Brasil se deveu sobretudo ao trabalho 

de Rui Barbosa, para quem poderiam ser identificados três dogmas fundamentais no direito 

político brasileiro: (1) os atos inconstitucionais do Congresso ou do Poder Executivo são 

nulos; (2) a nulidade desses atos se autentica pelos tribunais; (3) pronunciada pelo tribunais, a 

nulidade abrange toda a existência do ato, retroagindo até sua edição, e obliterando-lhe todos 

os efeitos503. 

Assim, no entender de Rui Barbosa, “tôda medida, legislativa, ou executiva, 

que desrespeitar preceitos constitucionais, é, de sua essência, nula” (destaques no 

original)504.  

Por outro lado, para o referido autor, cabia rejeitar a possibilidade de controle 

por via direta e principal, devendo a fiscalização da constitucionalidade das leis e atos 

normativos ocorrer apenas em sede incidental e concreta, por ocasião da análise da existência 

de ofensa a um direito individual pelo Poder Judiciário. Tais atos reconhecidos nulos 

deveriam ser considerados como se nunca tivessem existido; seriam írritos, não lhes 

assistindo, desde o início de sua vigência, a mínima autoridade legal. A declaração de 

inconstitucionalidade, entretanto, somente produziria efeitos entre os litigantes do caso 

concreto, mantendo-se a validade do ato com relação a todos que não demandaram 

judicialmente sua nulidade505. 

                                                 
502 MENDES, Gilmar Ferreira. As decisões no controle de constitucionalidade de normas e seus efeitos. Revista 
da Escola Nacional da Magistratura, a. II, n 3, Brasília, Escola Nacional da Magistratura, abr.-2007, p. 24. No 
mesmo sentido: SARMENTO, Daniel. Eficácia temporal do controle de constitucionalidade (o princípio da 
proporcionalidade e a ponderação de interesses) das leis. Revista de Direito Administrativo, n. 212, abr.-jun. 
1998, p. 27. 
503 BARBOSA, Ruy. Os Actos Inconstitucionaes do Congresso e do Executivo ante a Justiça Federal. Rio de 
Janeiro: Companhia Impressora, 1893. In Obras Completas de Ruy Barbosa. Trabalhos Jurídicos. V. XX, T. 
V, Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, 1958, p. 196. 
504 BARBOSA, Ruy. op. cit., p. 61. 
505 BARBOSA, Ruy. op. cit., p. 99-101; 195. 
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Os juristas pátrios, por muito tempo, limitaram-se a repetir as lições referidas, 

sem a preocupação em desenvolver uma doutrina genuinamente nacional, e consentânea com 

as peculiaridades aqui vigentes. Afirmou-se, sem maiores questionamentos, a nulidade do ato 

normativo inconstitucional, e a conseqüente natureza declaratória da decisão de 

inconstitucionalidade, que deveria, então, produzir necessariamente efeitos retroativos506. 

Nesse contexto, conforme observa Paulo Roberto Lyrio Pimenta507, abalizada 

corrente doutrinária passou a defender a existência de um princípio constitucional implícito da 

nulidade da norma inconstitucional508. 

Oportuno transcrever, neste ponto, a observação de Alfredo Buzaid, segundo a 

qual “sempre se entendeu entre nós, de conformidade com a lição dos constitucionalistas 

norte-americanos, que toda lei, adversa a Constituição, é absolutamente nula; não 

simplesmente anulável”509.  

Nessa perspectiva, fundada a inconstitucionalidade na antinomia entre lei e 

Constituição, e baseando-se a solução adotada no princípio da supremacia da Constituição 

sobre a lei ordinária, atribuir a esta uma eficácia transitória, enquanto não afastada pela 

sentença judicial, equivaleria a negar durante todo esse tempo a autoridade da Constituição. 

                                                 
506 BITTENCOURT, Carlos Alberto Lúcio. O controle jurisdicional da constitucionalidade das leis. 2. ed., 
Brasília: Ministério da Justiça, 1997, p. 140-141. No mesmo sentido, confira-se: ZAVASCKI, Teori Albino. 
Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 48. 
507 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. A atribuição de efeitos prospectivos à decisão de inconstitucionalidade em 
matéria tributária em face da recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Revista do Tribunal 
Regional Federal 1ª Região,v. 19, n. 1, jan. 2007, Brasília, p. 63. 
508 Nesse sentido, confira-se Gilmar Ferreira Mendes, para quem o direito brasileiro atribui hierarquia de norma 
constitucional ao postulado da nulidade das leis inconstitucionais. Segundo este autor, a Constituição Federal de 
1988 “não parece fornecer qualquer fundamento para a aplicação indiscriminada da lei inconstitucional. O 
princípio do Estado de Direito e a vinculação dos poderes estatais aos direitos fundamentais, estabelecida no art. 
5º, §1º, da Constituição, indicam que não basta a promulgação de uma lei. A lei exigida pela Constituição, tal 
como ocorre no Direito alemão, não pode ser qualquer lei, mas lei compatível com a Constituição”. Assim, “o 
princípio do Estado de Direito (art. 1º), a vinculação dos poderes estatais aos direitos fundamentais (art. 5º, §1º), 
a proteção dos direitos fundamentais contra eventual mudança da Constituição (art. 60, §4º), bem como o 
processo especial para a revisão constitucional (artigo 60), não só ressaltam a diferença entre lei e Constituição e 
estabelecem a supremacia desta sobre aquela como também fixam as condições que devem ser observadas na 
promulgação das leis ordinárias”. Desta forma, “a aplicação geral e continuada da lei considerada 
inconstitucional representaria uma ruptura com o princípio da supremacia da Constituição” (MENDES, Gilmar 
Ferreira. As Decisões no Controle de Constitucionalidade de normas e seus efeitos. Revista da Escola Nacional 
da Magistratura, a. II, n 3, Brasília, Escola Nacional da Magistratura, abr.-2007, p. 57-58). Ainda no sentido da 
hierarquia constitucional do postulado da nulidade das leis inconstitucionais, confira-se: SARLET, Ingo 
Wolfgang. Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental: alguns aspectos controversos. In TAVARES, 
André Ramos (coord.). Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental: análises à luz da Lei n. 
9.882/99. São Paulo: Atlas, 2001, p. 158-159; CLÈVE, Clèmerson Merlin. Declaração de inconstitucionalidade 
de dispositivo normativo em sede de juízo abstrato e efeitos sobre os atos singulares praticados sob sua égide: 
parecer. Boletim de Direito Administrativo, v.14, n.6, p.364-366, jun., 1998, p. 365. 
509 Nesses termos, para o referido constitucionalista, a eiva de inconstitucionalidade atingiria a lei no berço, 
ferindo-a ab initio, podendo-se afirmar, então, que a lei não chegou a viver, nasceu morta, não teve, assim, 
nenhum único momento de validade (BUZAID, Alfredo. Da ação direta de declaração de inconstitucionalidade 
no direito brasileiro. Revista forense, v. 55, n. 179, p. 14-37, set.-out. 1958, p. 34). 
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Por esta razão, se a lei ordinária pudesse adquirir validade, ainda que temporariamente, 

resultaria daí uma necessária suspensão da eficácia da Constituição durante o período de 

vigência da lei510. Trata-se da posição manifestada expressamente em Marbury v. Madison. 

Uma lei não poderia, portanto, a um só tempo, ser e deixar de ser válida. Na 

verdade, até o julgamento pelo Tribunal, a lei seria executória, embora inválida, razão pela 

qual a sentença que decretasse a inconstitucionalidade seria predominantemente declaratória, 

não predominantemente constitutiva, retroagindo seus efeitos até o nascimento da lei (eficácia 

ex tunc), o que autorizaria a revisão de todas as situações jurídicas, mesmo aquelas 

decorrentes de sentença transitada em julgado, mediante ação rescisória511. 

Nesse sentido, Francisco Campos, afirma ser a nulidade a sanção designada em 

nosso regime para a inconstitucionalidade dos atos do Governo e a Legislatura512. E 

aparentemente equiparando as noções de inexistência e nulidade, consigna o referido autor 

que “um ato ou uma lei inconstitucional é um ato ou uma lei inexistente; uma lei 

inconstitucional é lei apenas aparentemente, pois que, de fato ou na realidade, não o é”. Desta 

forma, “o ato ou lei inconstitucional nenhum efeito produz, pois que inexiste de direito ou é 

para o Direito como se nunca houvesse existido”, razão pela qual os tribunais 

 
ao reconhecerem a inconstitucionalidade de uma suposta lei, não a anulam ou vetam, 
mas, apenas, reconhecem e declaram a inexistência do ato como lei, constatam que o 
ato em litígio não é manifestação da vontade do povo tal como se acha prévia e 
solenemente declarado no instrumento constitucional513. 

 

Da mesma forma, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o 

princípio, manifestou-se no sentido da nulidade e conseqüente eficácia ex tunc da decisão de 

inconstitucionalidade. 

Assim, já em suas primeiras manifestações em sede de controle difuso de 

constitucionalidade das leis, a Corte Suprema afirmou ser o ato inconstitucional nulo e 

incapaz de produzir qualquer efeito, devendo ser considerado como se nunca tivesse 

existido514. 

                                                 
510 BUZAID, Alfredo. Da ação direta de declaração de inconstitucionalidade no direito brasileiro. Revista 
forense, v. 55, n. 179, p. 14-37, set.-out. 1958, p. 35. 
511 BUZAID, Alfredo. op. cit., p. 35-36. 
512 CAMPOS, Francisco. Direito constitucional. V. I, São Paulo: Freitas Bastos, 1956, p. 405. 
513 CAMPOS, Francisco. op. cit., p. 430-433. 
514 O libelo é inepto; tal conclusão decorre das suas premissas. Com efeito, sendo como é, inconstitucional o 
Decreto de 7 de abril de 1892, que reformou o Marechal José de Almeida Barreto, ora apelado, contra a sua 
vontade e sem a idade compulsória ou outro motivo legal e privou-o do cardo de membro efetivo do Conselho 
Supremo Militar; como ofensa dos arts. 74, 76 e 77 da Constituição Federal; e sendo por isso nulo e incapaz de 
produzir qualquer efeito jurídico, pois considera-se como se jamais houvera existido, a conseqüência é a 
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Tal entendimento persistiu após a adoção da modalidade abstrata e concentrada 

de controle de constitucionalidade. Nesse sentido, pode-se conferir o voto proferido pelo 

Ministro Soares Muñoz, por ocasião do julgamento da Representação nº 971/RJ, quando este 

afirma que 

 
O efeito ex tunc da decisão declaratória de inconstitucionalidade constitui fator 
relevante em prol do julgamento da representação, ainda que revogada a lei no curso 
de ação direta, pois o acórdão, que acolher a argüição de inconstitucionalidade, 
fulmina a lei desde o seu berço e tem efeito de preceito no que concerne a invalidade 
dos atos praticados em decorrência das normas impugnadas515. 

 

E igualmente prosseguiu com o advento da Constituição Federal de 1988 e a 

instituição da ação direta de inconstitucionalidade. Assim, já na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 02, o Ministro Paulo Brossard, então relator, consignou que 

 
Segundo a doutrina consagrada, é ex-tunc o efeito da declaração de 
inconstitucionalidade. Por que ela é congênita à lei, ela pre-existe à declaração 
judicial. O julgado não muda a lei, fazendo-a nula quando era válida, apenas declara 
o vício pre-existente. A Corte verifica e anuncia a nulidade, como o joalheiro pode 
afirmar, depois de examiná-lo, que aquilo que se supunha ser um diamante, não é 
diamante, mas um produto sintético. O joalheiro não fez a pasta sintética, apenas 
verificou que o era. 
Também a decisão judicial não muda a natureza da lei, como o joalheiro não mudou 
a natureza do suposto diamante. 
Ela nunca foi lei, ele nunca foi diamante. Aquilo que se supunha ser um diamante e 
que o perito verificou ser um produto sintético, não deixou de ser diamante a partir 
da verificação do joalheiro, mas ab initio não passava de produto sintético. 
Também a lei inconstitucional. O Judiciário não a fez inconstitucional, apenas 
verificou e declarou que o era. Por isso seu efeito é ex tunc516. 

 

No mesmo sentido, oportuno transcrever trecho do voto proferido pelo 

Ministro Celso de Mello, relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 652-5/MA: 

 
O repúdio ao ato inconstitucional decorre, em essência, do princípio que, fundado na 
necessidade de preservar a unidade da ordem jurídica nacional, consagra a 
supremacia da Constituição (JOSÉ AFONSO DA SILVA, "Aplicabilidade das 
normas constitucionais", p. 202/204, 1968, RT). Esse postulado fundamental de 
nosso ordenamento normativo impõe que preceitos revestidos de menor grau de 

                                                                                                                                                         
reintegração do apelado na efetividade do pôsto e a restituição à sede do juiz, com direito à percepção de 
vencimentos que deixou de receber durante a vigência do referido decreto e mais pronunciações legais 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Apelação Cível nº 112, j. em 19 set. 1895. In Obras Completas de Ruy 
Barbosa. Trabalhos Jurídicos. V. XX, T. V, Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, 1958, p. 227). 
515 BRASIL. Representação nº 971/RJ. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Djaci Falcão. 
Julgamento em: 03 nov. 1977. Publicação no DJ: 07 nov. 1978. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 
26 set. 2007. 
516 BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 02-1/DF. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator 
Ministro Paulo Brossard. Julgamento em: 06 fev, 1992. Publicação no DJ: 21 nov. 1997. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007. 
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positividade jurídica guardem, necessariamente, relação de conformidade vertical 
com as regras inscritas na Carta Política, sob pena de sua ineficácia e de sua 
completa inaplicabilidade. 
Atos inconstitucionais são, por isso mesmo, nulos e destituídos, em conseqüência, 
de qualquer carga de eficácia jurídica. 
Esse tem sido o entendimento doutrinário compatível com o sentido das 
Constituições rígidas, tal como a que hoje vigora no Brasil. E diversa não tem sido, 
neste tema, a orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo 
magistério, de um lado, sublinha a nulidade plena do ato inconstitucional, e, de 
outro, proclama - a partir de sua absoluta ineficácia jurídica - o caráter retroativo da 
declaração judicial que reconhece a sua incompatibilidade hierárquico-normativa 
com a Lei Fundamental. 
É por essa razão que a declaração de inconstitucionalidade de uma lei alcança, 
inclusive, os atos do passado com base nela praticados (RTJ 19/127), eis que o 
reconhecimento desse supremo vício jurídico, que inquina de total nulidade os atos 
emanados do Poder Público, desampara as situações constituídas sob sua égide e 
inibe - ante a sua inaptidão para produzir efeitos jurídicos válidos - a possibilidade 
de invocação de qualquer direito (RTJ 37/165 - 55/744 - 102/671; RE 84.230-
PR)517. 

 

Percebe-se, então, que a doutrina e jurisprudência pátrias, na esteira de 

Marbury v. Marshall (1803), equiparava as noções de inconstitucionalidade e nulidade, 

produzindo esta sempre efeitos retroativos.  

 

 

4.4.2 Insuficiência do modelo inconstitucionalidade-nulidade no direito brasileiro 

 

Entretanto, a simples transposição da doutrina norte-americana para o Brasil 

aos poucos se mostrou insuficiente, sobretudo após a adoção da via concentrada e abstrata de 

controle de constitucionalidade518. Passou-se a admitir, assim, a formulação de ponderações a 

essa tese. 

Seguindo a tendência assinalada no capítulo anterior, no sentido da 

insuficiência do modelo binário inconstitucionalidade-nulidade, a jurisprudência incluiu no 

repertório do sistema brasileiro de controle de constitucionalidade das leis e atos normativos 

uma série de pronunciamentos intermédios. 
                                                 
517 BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 652-5/MA. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator 
Ministro Celso de Mello. Julgamento em: 02 abr. 1992. Publicação no DJ: 02 abr. 1993. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007. 
518 Nesse sentido, oportuna a observação de Sérgio Resende Barros: “A ação direta – contaminada pela tradição 
brasileiro que segue o princípio norte-americano de que todo ato inconstitucional é um natimorto – assumiu no 
Brasil um efeito necessariamente declaratório ex tunc, que lhe contraria a natureza. Instalou-se aí a contradição, 
que passou a atormentar o sistema misto brasileiro, que – além de misto – assim se tornou confuso” (BARROS, 
Sérgio Resende. Inconstitucionalidade das Leis 9.869/99 e 9.882/99. Revista de Direito Mackenzie, a. 1,  n. 2. 
Disponível em: <http://www.mackenzie.br/editoramackenzie/revistas/direito/n2a1/leis.pdf>. Acesso em: 05 nov. 
2006, p. 197). No mesmo sentido, confira-se: BARACHO JÚNIOR, José Alfredo de Oliveira. Efeitos do 
pronunciamento judicial de inconstitucionalidade no tempo. Cadernos da pós-graduação, Belo Horizonte: 
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, p. 29-74, mar. 1995. 
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Disseminou-se, então, no Brasil, a prolação de decisões interpretativas, 

destacando-se o manejo da técnica da interpretação conforme pelo Supremo Tribunal Federal, 

com a preservação do sentido constitucional da lei ou ato normativo impugnados. 

O marco jurisprudencial da interpretação conforme no Brasil pode ser 

considerado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Representação de 

Inconstitucionalidade nº 1.417-7/87, cujo acórdão consagrou que “o princípio da interpretação 

conforme à Constituição (...) é princípio que se situa no âmbito do controle da 

constitucionalidade, e não apenas simples regra de interpretação”519. 

Destaque-se, outrossim, dentre várias já proferidas pelo Supremo Tribunal 

Federal com a utilização dessa técnica, a decisão prolatada na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 3.685/DF, em que a interpretação conforme teve por objeto emenda 

constitucional520-521. 

                                                 
519 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Representação de Inconstitucionalidade nº 1417-7/DF. Pleno. 
Relator: Moreira Alves. Julgamento: 09 dez. 1987. Publicação: DJ 15 abr. 1988. Disponível em 
<http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp>. Acesso em 14 fev. 2007. 
520 Confira-se, por oportuno, a ementa da decisão em referência: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EC 52, DE 08.03.06. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NOVA 
REGRA SOBRE COLIGAÇÕES PARTIDÁRIAS ELEITORAIS, INTRODUZIDA NO TEXTO DO ART. 17, 
§ 1º, DA CF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEI ELEITORAL 
(CF, ART. 16) E ÀS GARANTIAS INDIVIDUAIS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL (CF, ART. 5º, CAPUT, E LIV). LIMITES MATERIAIS À ATIVIDADE DO 
LEGISLADOR CONSTITUINTE REFORMADOR. ARTS. 60, § 4º, IV, E 5º, § 2º, DA CF. 1. Preliminar 
quanto à deficiência na fundamentação do pedido formulado afastada, tendo em vista a sucinta porém suficiente 
demonstração da tese de violação constitucional na inicial deduzida em juízo. 2. A inovação trazida pela EC 
52/06 conferiu status constitucional à matéria até então integralmente regulamentada por legislação ordinária 
federal, provocando, assim, a perda da validade de qualquer restrição à plena autonomia das coligações 
partidárias no plano federal, estadual, distrital e municipal. 3. Todavia, a utilização da nova regra às eleições 
gerais que se realizarão a menos de sete meses colide com o princípio da anterioridade eleitoral, disposto no art. 
16 da CF, que busca evitar a utilização abusiva ou casuística do processo legislativo como instrumento de 
manipulação e de deformação do processo eleitoral (ADI 354, rel. Min. Octavio Gallotti, DJ 12.02.93). 4. 
Enquanto o art. 150, III, b, da CF encerra garantia individual do contribuinte (ADI 939, rel. Min. Sydney 
Sanches, DJ 18.03.94), o art. 16 representa garantia individual do cidadão-eleitor, detentor originário do poder 
exercido pelos representantes eleitos e "a quem assiste o direito de receber, do Estado, o necessário grau de 
segurança e de certeza jurídicas contra alterações abruptas das regras inerentes à disputa eleitoral" (ADI 3.345, 
rel. Min. Celso de Mello). 5. Além de o referido princípio conter, em si mesmo, elementos que o caracterizam 
como uma garantia fundamental oponível até mesmo à atividade do legislador constituinte derivado, nos termos 
dos arts. 5º, § 2º, e 60, § 4º, IV, a burla ao que contido no art. 16 ainda afronta os direitos individuais da 
segurança jurídica (CF, art. 5º, caput) e do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV). 6. A modificação no texto do 
art. 16 pela EC 4/93 em nada alterou seu conteúdo principiológico fundamental. Tratou-se de mero 
aperfeiçoamento técnico levado a efeito para facilitar a regulamentação do processo eleitoral. 7. Pedido que se 
julga procedente para dar interpretação conforme no sentido de que a inovação trazida no art. 1º da EC 52/06 
somente seja aplicada após decorrido um ano da data de sua vigência (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3685/DF. Pleno. Relator: Ellen Gracie. Julgamento: 22 mar. 2006. 
Publicação: DJ 10 ago. 2006. Disponível em <http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp>. Acesso 
em 14 fev. 2007).  
521 Contra a possibilidade de interpretação conforme de emendas constitucionais, confira-se: MENDES, Gilmar 
Ferreira. Jurisdição constitucional. Controle abstrato de normas no Brasil e na Alemanha. 5. ed., São Paulo: 
Saraiva, 2005, p. 292-293. Ressalta o autor que, nessa hipótese, a interpretação não consubstanciaria uma 
atividade legislativa com vistas à concretização da Constituição. Assim, diversamente da interpretação conforme 
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Deve-se mencionar, outrossim, ainda no contexto das decisões intermédias, a 

utilização, pelo Supremo Tribunal Federal, do chamado “apelo ao legislador”, em que a 

decisão de rejeição da inconstitucionalidade é acompanhada de recomendação ao legislador 

para que modifique ou substitua a norma, pois esta se encontra em trânsito para um estado de 

desconformidade com a Constituição522. Na aplicação desta técnica, evidencia-se a análise da 

inconstitucionalidade em relação com o contexto fático em que se insere a norma impugnada, 

afastando-se o tribunal de um mero juízo lógico. 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do 

Habeas Corpus nº 70.514-6/RS, admitiu a constitucionalidade da lei que concedia prazo em 

dobro para a defensoria pública enquanto os órgãos responsáveis por esta atribuição não 

estivessem devidamente habilitados ou estruturados523. 

Destaque-se, neste ponto, trecho do voto proferido pelo Ministro Sepúlveda 

Pertente, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 147.776/SP, em que se decidiu 

pela legitimidade do Ministério Público para ação de ressarcimento de danos em favor de 

necessitados, enquanto não criada a Defensoria Pública do Estado: 

 
O caso mostra, com efeito, a inflexível estreiteza da alternativa da jurisdição 
constitucional ortodoxa, com a qual ainda jogamos no Brasil: consideramo-nos 
presos ao dilema entre a constitucionalidade plena e definitiva da lei ou a declaração 
de sua inconstitucionalidade com fulminante eficácia ex tunc; ou ainda, na hipótese 
de lei ordinária pré-constitucional, entre o reconhecimento da recepção 
incondicional e a da perda de vigência desde a data da Constituição. 
Essas alternativas radicais - além dos notórios inconvenientes que geram - fazem 
abstração da evidência de que a implementação de uma nova ordem constitucional 
não é um fato instantâneo, mas um processo, no qual a possibilidade da realização 
da norma da Constituição - ainda quando teoricamente não se cuide de um preceito 
de eficácia limitada -, subordina-se muitas vezes a alterações da realidade fáctica 
que a viabilizem524. 

                                                                                                                                                         
à Constituição aplicada ao direito ordinário, que manteria intocada a Constituição, sua utilização em relação à 
emenda constitucional acabaria por emprestar novo significado ao ordenamento constitucional em vigor. 
522 SARMENTO, Daniel. Eficácia temporal do controle de constitucionalidade (o princípio da proporcionalidade 
e a ponderação de interesses) das leis. In Revista de Direito Administrativo, n. 212, abr.-jun. 1998, p. 32. 
523 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 70.514-6/RS. Pleno. Relator: Sydney Sanches. 
Julgamento: 23 mar. 1994. Publicação: DJ 27 jun. 1997. Disponível em 
<http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp>. Acesso em 14 fev. 2007. A utilização da técnica de 
decisão em referência pode ser conferida ainda no julgamento do Recurso Extraordinário nº 248.869/SP 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 248.869/SP. Segunda Turma. Relator: 
Maurício Corrêa. Julgamento: 07 ago. 2003. Publicação: DJ 12 mar. 2004. Disponível em 
<http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp>. Acesso em 14 fev. 2007). 
524 Confira-se a ementa deste julgamento: “LEGITIMIDADE - AÇÃO "EX DELICTO" - MINISTÉRIO 
PÚBLICO - DEFENSORIA PÚBLICA - ARTIGO 68 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CARTA DA 
REPÚBLICA DE 1988. A teor do disposto no artigo 134 da Constituição Federal, cabe à Defensoria Pública, 
instituição essencial à função jurisdicional do Estado, a orientação e a defesa, em todos os graus, dos 
necessitados, na forma do artigo 5º, LXXIV, da Carta, estando restrita a atuação do Ministério Público, no 
campo dos interesses sociais e individuais, àqueles indisponíveis (parte final do artigo 127 da Constituição 
Federal). INCONSTITUCIONALIDADE PROGRESSIVA - VIABILIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE DIREITO 
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Por outro lado, na seara das decisões limitativas, em que se restringem os 

efeitos materiais ou temporais da pronúncia de inconstitucionalidade, inúmeras são as 

manifestações do Supremo Tribunal Federal. 

Assim, a Corte Suprema, em diversas hipóteses, pronunciou declaração de 

inconstitucionalidade parcial, julgando inconstitucional apenas uma parcela do preceito 

questionado. Em alguns casos, reconheceu-se a inconstitucionalidade de uma parte 

correspondente a uma das “disposições” do preceito, ou mesmo de um período ou frase do 

respectivo texto (inconstitucionalidade parcial horizontal ou quantitativa). Em outros casos, 

caracterizou-se a incompatibilidade de uma certa dimensão do seu conteúdo dispositivo, ou 

seja, de uma norma que dele se extrai (inconstitucionalidade parcial vertical, qualitativa ou 

ideal)525. 

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o 

pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.378/DF, por reconhecer como 

inconstitucional apenas parte do texto do dispositivo legal impugnado (inconstitucionalidade 

parcial horizontal ou quantitativa, conforme a classificação acima)526. 

                                                                                                                                                         
ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE - ASSISTÊNCIA JURÍDICA E JUDICIÁRIA DOS 
NECESSITADOS - SUBSISTÊNCIA TEMPORÁRIA DA LEGITIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Ao 
Estado, no que assegurado constitucionalmente certo direito, cumpre viabilizar o respectivo exercício. Enquanto 
não criada por lei, organizada - e, portanto, preenchidos os cargos próprios, na unidade da Federação - a 
Defensoria Pública, permanece em vigor o artigo 68 do Código de Processo Penal, estando o Ministério Público 
legitimado para a ação de ressarcimento nele prevista. Irrelevância de a assistência vir sendo prestada por órgão 
da Procuradoria Geral do Estado, em face de não lhe competir, constitucionalmente, a defesa daqueles que não 
possam demandar, contratando diretamente profissional da advocacia, sem prejuízo do próprio sustento” 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 135.328/SP. Pleno. Relator: Marco Aurélio. 
Julgamento: 29 jun. 1994. Publicação: DJ 20 abr. 2001. Disponível em 
<http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp>. Acesso em 14 fev. 2007). 
525 Cf. classificação de COSTA, Jose Manuel M. Cardoso da. A justiça constitucional no quadro das funções do 
Estado vista a luz das especies, conteúdo e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. 
Relatório geral. In: Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 1ª Parte, Lisboa, 
Tribunal Constitucional, 1987, p. 59. No mesmo sentido, REVORIO, Francisco Javier Díaz. Las sentencias 
interpretativas del Tribunal Constitucional. Significado, tipologia, efectos y legitimidad. Análisis especial de 
las sentencias aditivas. Madrid: Lex Nova, 2001, p. 25-27. 
526 EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 36 E SEUS §§ 1º, 2º E 3º DA LEI Nº 
9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. CONSTITUCIONALIDADE DA COMPENSAÇÃO DEVIDA PELA 
IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL. 
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO § 1º DO ART. 36. 1. O compartilhamento-compensação 
ambiental de que trata o art. 36 da Lei nº 9.985/2000 não ofende o princípio da legalidade, dado haver sido a 
própria lei que previu o modo de financiamento dos gastos com as unidades de conservação da natureza. De 
igual forma, não há violação ao princípio da separação dos Poderes, por não se tratar de delegação do Poder 
Legislativo para o Executivo impor deveres aos administrados. 2. Compete ao órgão licenciador fixar o quantum 
da compensação, de acordo com a compostura do impacto ambiental a ser dimensionado no relatório - 
EIA/RIMA. 3. O art. 36 da Lei nº 9.985/2000 densifica o princípio usuário-pagador, este a significar um 
mecanismo de assunção partilhada da responsabilidade social pelos custos ambientais derivados da atividade 
econômica. 4. Inexistente desrespeito ao postulado da razoabilidade. Compensação ambiental que se revela 
como instrumento adequado à defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, não 
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Por outro lado, como exemplo de decisão de inconstitucionalidade parcial sem 

redução de texto, pode-se mencionar a proferida no julgamento da Medida Cautelar na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 1.521/RS527.  

Em certas hipóteses, ademais, as decisões do Supremo Tribunal Federal 

limitam-se ao mero reconhecimento da inconstitucionalidade, sem a pronúncia da nulidade da 

lei ou ato normativo impugnados. 

Conforme observa Gilmar Ferreira Mendes528, esse tipo de decisão não 

constitui, propriamente, uma novidade no Direito Constitucional brasileiro, pois já na 

Constituição de 1946, o legislador constituinte previu que, no processo preliminar da 

intervenção, a decisão do Supremo Tribunal Federal deveria se limitar a constatar eventual 

ofensa aos chamados princípios constitucionais sensíveis (art. 7º, inciso VII, e art. 13), 

                                                                                                                                                         
havendo outro meio eficaz para atingir essa finalidade constitucional. Medida amplamente compensada pelos 
benefícios que sempre resultam de um meio ambiente ecologicamente garantido em sua higidez. 5. 
Inconstitucionalidade da expressão "não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos 
para a implantação do empreendimento", no § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000. O valor da 
compensação-compartilhamento é de ser fixado proporcionalmente ao impacto ambiental, após estudo em 
que se assegurem o contraditório e a ampla defesa. Prescindibilidade da fixação de percentual sobre os 
custos do empreendimento. 6. Ação parcialmente procedente (grifou-se) (BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.378/DF. Pleno. Relator: Carlos Britto. Julgamento: 09 abr. 
2008. Publicação: DJ 20 jun. 2008. Disponível em <http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp>. 
Acesso em 29 jun. 2008). 
527 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1521/RS. 
Pleno. Relator: Marco Aurélio. Julgamento: 12.03.97. Publicação: DJ 17.03.00. Requerente: Procurador-Geral da 
República. Requerido: Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em 
<http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp>. Acesso em 14 fev. 2007. A referida ação teve por 
objeto a Emenda Constitucional nº 12 à Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que, em seu art. 1º, §5º, 
vedava a nomeação, para cargos em comissão, de cônjuge e parentes consangüíneos até o segundo grau, do 
governador, juízes do tribunal de justiça ou de apelação, deputados estaduais, entre outros, nos âmbitos definidos 
em seus seis incisos, com o claro objetivo de impedir o nepotismo na esfera pública. A emenda, em abstrato, não 
era incompatível com a Constituição. A inconstitucionalidade derivava da aplicação do dispositivo referido aos 
casos de pessoas que anteriormente tivessem sido aprovadas em concurso. Por esta razão, o Ministro Octavio 
Gallotti propôs “a adoção da interpretação conforme ao mencionado inciso V do art. 37 da Constituição Federal, 
no sentido de excluir, da proibição do §5º do art. 1º da Emenda ora atacada, os funcionários efetivos dos quadros 
permanentes nos quais estão situados os cargos em comissão, a fim de que, para estes, possam ser designados”. 
Diversamente do afirmado, tratou-se, na verdade, de declaração de nulidade parcial sem mudança no texto, e não 
de interpretação conforme à Constituição, uma vez que o dispositivo permaneceu intacto, seu significado 
(unívoco, pode-se dizer) também, apenas se excluindo de sua incidência determinados casos (servidores 
concursados), ainda que estivessem dentro do suporte fático da norma. Constata-se, assim, que a interpretação 
conforme trabalha com os sentidos possíveis da norma, escolhendo um deles, enquanto a declaração de nulidade 
parcial sem redução de texto declara a inconstitucionalidade de parte do conteúdo normativo, alterando-o de 
forma redutora, aditiva ou modificativa, sem, porém, modificar o dispositivo legal. Sobre a distinção entre 
interpretação conforme e declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, confira-se: 
SANTOS, Gustavo Ferreira. Interpretação conforme a Constituição e declaração de inconstitucionalidade sem 
redução do texto. Semelhanças e diferenças. Verbis - Instituto dos Magistrados do Brasil, Rio de Janeiro, a. 
10, v. 31, 2005, p. 11-13. 
528 MENDES, Gilmar Ferreira. As Decisões no Controle de Constitucionalidade de normas e seus efeitos. 
Revista da Escola Nacional da Magistratura, a. II, n 3, Brasília, Escola Nacional da Magistratura, abr.-2007, 
p. 46. 
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sistemática mantida na Constituição de 1967/1969 (art. 10, inciso VII, e art. 11, §2º) e na 

Constituição de 1988 (art. 34, inciso VII, e art. 36, inciso IV e §3º). 

Nesse contexto, como visto anteriormente, o Supremo Tribunal Federal se 

restringe a declarar a inconstitucionalidade da conduta ativa ou omissiva de determinado 

Estado-membro, não sendo essa cassada ou suspensa, uma vez que eventual suspensão 

somente ocorrerá mediante providência do Presidente da República, caso o ente federado não 

logre empreender as medidas necessárias ao cumprimento da decisão. 

Além disso, no controle das omissões legislativas, a decisão de 

inconstitucionalidade pode não vir acompanhada da pronúncia de nulidade. 

Com efeito, tratando-se de omissão total, não há qualquer norma a ser 

suprimida do ordenamento jurídico, caracterizando-se a inércia absoluta do legislador, 

ensejadora de lacuna normativa contrária à Constituição. 

No caso das omissões parciais, porém, existe atividade legislativa, mas essa é 

considerada insuficiente em face do disposto na Constituição. Assim, a inconstitucionalidade 

pode ser vislumbrada sob duas perspectivas: 1) a da lacuna normativa, que não pode ser 

anulada, mas simplesmente corrigida; 2) a da norma omissa ou defeituosa, que pode ser 

objeto de anulação. Por esta razão, o controle de constitucionalidade das omissões parciais 

enseja uma série de questionamentos. 

Primeiramente, deve-se considerar que há norma, apesar de defeituosa. Cabe 

indagar, então, se é possível a correção dessa falha pelo Poder Judiciário, com o acréscimo do 

elemento ou segmento que tornaria a norma conforme à Constituição. Trata-se, aqui, de 

discussão acerca da possibilidade de utilização das chamadas decisões manipulativas aditivas, 

por meio das quais os órgãos julgadores, “considerando inconstitucional a interpretação da 

norma com determinado conteúdo ou alcance, acrescentam-lhe um segmento que permite sua 

subsistência à luz da Constituição” 529. 

As decisões manipulativas não se inserem na tradição da doutrina e 

jurisprudência brasileiras. Com efeito, há forte resistência à idéia de ampliação pelo Poder 

                                                 
529 É com referência a tais decisões que “se revela plenamente a problemática da legitimidade de decisões que 
operam um efeito “modificador” no ordenamento jurídico, e se tem travado um correspondente debate doutrinal. 
(...) não podem ser verdadeiramente criadoras de direito novo, no mesmo plano da função legislativa, mas devem 
limitar-se a individualizar a norma já implicada no sistema (...). Assim, elas serão admissíveis quando “se trate 
do único dispositivo concebível para, no estado atual do ordenamento, reafirmar a Constituição no ponto em 
causa”; sempre que, em lugar disso, “as soluções hipotizáveis sejam mais do que uma, e a escolha entre elas 
releve de opções de caráter político”, não se estará perante uma questão de legitimidade constitucional”. 
(COSTA, José Manuel M. Cardoso da. A justiça constitucional no quadro das funções do Estado vista à luz das 
espécies, conteúdo e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Relatório geral. In: 
Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 1ª Parte, Lisboa, Tribunal 
Constitucional, 1987, p. 62-63) 
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Judiciário do alcance da norma editada pelo Poder Legislativo. Nesse sentido, inclusive, o 

Supremo Tribunal Federal editou o Enunciado nº 339, sumulando entendimento 

jurisprudencial no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função 

legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”530. 

O acolhimento de tal posição, com a não admissão do restabelecimento da 

conformidade com a Constituição por meio de uma atuação positiva do órgão de controle, 

enseja questionamento acerca da destinação a ser dada à norma defeituosa. 

Para alguns, a norma incompleta deveria ser mantida até a edição de nova lei 

(com os elementos necessários à conformidade constitucional), pois sua eliminação terminaria 

por agravar a situação de inconstitucionalidade, sem resolvê-la531. 

Para outros, porém, nos casos em que a omissão parcial acarrete a 

inconstitucionalidade da norma, como, por exemplo, nas hipóteses de exclusão de benefício 

incompatível com o princípio da igualdade, sua manutenção no ordenamento jurídico 

representaria uma ruptura do princípio da supremacia da Constituição. Desta forma, a 

declaração inconstitucionalidade deveria ter mesmas conseqüências atribuídas àquela 

decorrente da atividade (e não da omissão, ainda que parcial) do legislador532. 

Dentre as decisões limitativas, destacam-se aquelas de reconhecimento da 

inconstitucionalidade com limitação de seus efeitos temporais, objeto específico do presente 

estudo, e que serão seguir analisadas533. 

 

 

                                                 
530 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Enunciado nº 339 da Súmula da Jurisprudência Predominante do 
Supremo Tribunal Federal. Aprovação: 13 dez. 1963. Disponível em 
<http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp>. Acesso em 29 jun. 2008. 
531 Confira-se, por todos, SARMENTO, Daniel. Eficácia temporal do controle de constitucionalidade (o 
princípio da proporcionalidade e a ponderação de interesses) das leis. Revista de Direito Administrativo, n. 
212, abr.-jun. 1998, p. 35. 
532 Confira-se, por todos, MENDES, Gilmar Ferreira. As Decisões no Controle de Constitucionalidade de normas 
e seus efeitos. Revista da Escola Nacional da Magistratura, a. II, n 3, Brasília, Escola Nacional da 
Magistratura, abr.-2007, p. 57-60. O autor ressalta, entretanto, que, “aceita a idéia de que a declaração de 
inconstitucionalidade da omissão parcial exige a suspensão de aplicação dos dispositivos impugnados, não se 
deve perder de vista que, em determinados casos, a aplicação excepcional da lei inconstitucional traduz 
exigência do próprio ordenamento constitucional”. Assim, “se o Supremo Tribunal Federal chegasse à 
conclusão, em processo de controle abstrato da omissão ou mesmo em processo de controle abstrato de normas 
(...) de que a lei que fixa o salário mínimo não corresponde às exigências estabelecidas pelo constituinte, 
configurando-se, assim, típica inconstitucionalidade em virtude de omissão parcial, a suspensão de aplicação da 
lei inconstitucional – assim como eventual cassação – acabaria por agravar o estado de inconstitucionalidade. É 
que, nesse caso, não haveria lei aplicável à espécie”. 
533 Ressalte-se, por oportuno, que a decisão de inconstitucionalidade com efeitos temporais limitados não se 
confunde com a decisão apelativa, pois nessa última não se reconhece a inconstitucionalidade da norma, mas sim 
a necessidade de nova normação ou a possibilidade de uma futura incompatibilidade.  
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4.4.3 Delimitação dos efeitos temporais da decisão de inconstitucionalidade no direito 

brasileiro 

 

Como referido anteriormente, a doutrina e a jurisprudência pátrias acolheram 

como dogma a nulidade com efeitos retroativos da norma declarada inconstitucional.  

Entretanto, conferir sem restrições eficácia ex tunc à declaração de 

inconstitucionalidade, para fazer retroagir ab initio os efeitos da decisão, considerando írritos 

e sem eficácia todos os atos praticados sob a égide da norma invalidada, pode causar, em 

diversas situações, verdadeiro caos e comoção social534. 

E embora a teoria esboçada em Marbury v. Marshall (1803) aparente coerência 

do ponto de vista lógico, afigura-se insuficiente em face da riqueza e da complexidade das 

circunstâncias fáticas, tal como visto acima, razão pela qual a doutrina e a jurisprudência 

pátrias passaram a admitir certos temperamentos ao rigor inicialmente observado na seara da 

eficácia temporal da decisão de inconstitucionalidade. 

Conforme salientou Carlos Alberto Lúcio Bittencourt, a nulidade ab initio da 

lei inconstitucional não deve ser entendida em termos absolutos, pois os efeitos de fato 

produzidos pela norma não podem ser sumariamente eliminados por simples obra de uma 

decisão judicial535.  

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal proferiu inúmeras decisões com 

temperamentos à teoria da nulidade com efeitos retroativos. 

Assim, em alguns julgados proferidos em sede de controle difuso, o Supremo 

Tribunal Federal preservou da invalidação os efeitos de atos normativos declarados 

inconstitucionais, em homenagem à teoria da aparência e à necessidade de proteção de 

terceiros de boa-fé.  

                                                 
534 SARMENTO, Daniel. Eficácia temporal do controle de constitucionalidade (o princípio da proporcionalidade 
e a ponderação de interesses) das leis. Revista de Direito Administrativo, n. 212, abr.-jun. 1998, p. 28. 
535 BITTENCOURT, Carlos Alberto Lúcio. O controle jurisdicional da constitucionalidade das leis. 2. ed., 
Brasília: Ministério da Justiça, 1997, p. 148-149. No mesmo sentido, CAVALCANTI, Themistocles Brandão. 
Do Controle da Constitucionalidade. Ed. Forense, 1966, p. 174-175; SILVA, José Afonso. Da Jurisdição 
Constitucional no Brasil e na América Latina. Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, vol. 
13-15, dez. 1978 – dez. 1979, p. 157-158; HECK, Luís Afonso. Jurisdição constitucional: teoria da nulidade 
versus teoria de nulificabilidade das leis. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 70. Regina Maria 
Macedo Nery Ferrari vai além, defendendo a eficácia ex nunc da decisão de inconstitucionalidade, para 
reconhecer que a lei inconstitucional, enquanto não tenha sido como tal pronunciada, opera eficaz e 
normalmente, como qualquer outro disposição normativa válida. Para a referida autora, “reconhecer, portanto, 
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 (FERRARI, Regina Maria 
Macedo Nery. Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade. Revista dos Tribunais, 1987, p. 86-87) 
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No Recurso Extraordinário nº 78.209/SP (1974), por exemplo, a Corte 

Suprema, aplicando a teoria do funcionário de fato, reconheceu a validade de penhora 

realizada por oficial de justiça investido por lei posteriormente declarada inconstitucional536. 

No referido julgamento, o Ministro Aliomar Baleeiro, então relator, ressaltou 

que  

 
Uma coisa é a inconstitucionalidade da Lei paulista de 3.12.71. Outra, as 
conseqüências jurídicas dos atos materiais e até dos atos jurídicos por eles praticados 
por ordem e sob a responsabilidade dos Juízes, como serventuários destes, antes da 
declaração daquela inconstitucionalidade. 

 

No Recurso Extraordinário nº 78.594/SP (1974), em que se discutia a mesma 

questão (conseqüências concretas da declaração de inconstitucionalidade em via direta e 

abstrata), o Ministro Bilac Pinto (relator) afirmou que “os efeitos desse tipo de declaração de 

inconstitucionalidade não podem ser sintetizados numa regra única, que seja válida para todos 

os casos”, ressaltando a natureza (civil ou penal, por exemplo) da lei tem importante papel na 

definição do tratamento a ser dado às hipóteses concretas537. 

                                                 
536 BRASIL. Recurso Extraordinário nº 78.209/SP. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. Relator 
Ministro Aliomar Baleeiro. Julgamento em: 04 jun. 1974. Publicação no DJ: 11 out. 1974. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 04 set. 2007. No mesmo sentido, confira-se: BRASIL. Recurso Extraordinário 
nº 79.628/SP. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. Relator Ministro Aliomar Baleeiro. Julgamento em: 
22 out. 1974. Publicação no DJ: 13 dez. 1974. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 04 set. 2007. 
537 “Na espécie, a Lei paulista declarada inconstitucional deve ser vinculada ao direito administrativo e ao direito 
processual civil, porque dispôs sobre a atribuição a funcionário público estadual da função de oficial de justiça, 
exclusivamente nas ações executivas de cobrança de débitos fiscais. Para definição dos efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade, na espécie, deveremos ter em vista os princípios gerais daquelas duas disciplinas. Em 
direito administrativo dá-se a designação de “funcionário de fato” a uma pessoa que, sem haver sido 
regularmente nomeado para uma função pública, a exerce de fato, realizando os atos inerentes a essa função. A 
doutrina e a jurisprudência consideram os atos dos “funcionários de fato” como válidos, atendendo às 
circunstâncias peculiares de cada caso. Na espécie, a investidura do oficial de justiça foi regularmente feita nos 
termos da legislação estadual. Ela somente se tornou irregular a partir da decisão desta Corte que julgou 
inconstitucional a Lei paulista de 3.12.71 (acórdão de 21.3.73, na Rep. nº 832-SP). Tendo sido a citação e a 
penhora realizadas regularmente em 18 de dezembro de 1972 (f. 5/6), ou seja, em data anterior ao do acórdão do 
S.T.F., nenhum vício apresentam esses atos judiciais. Ainda que se pretenda que os efeitos da decisão desta 
Corte, pela sua própria natureza, tem efeito retroativo, para atingir todas as nomeações de oficiais de justiça 
feitas com apoio na Lei Estadual de 3.12.71, não se poderá daí concluir que os atos praticados por esses oficiais 
de justiça são nulos. Apesar de proclamada a ilegalidade da investidura, em razão da inconstitucionalidade da 
norma de competência para a nomeação, as circunstâncias em que se operou formalmente o provimento fazem 
deles “funcionários de fato”. E os atos que praticaram, como oficiais de justiça de fato, são válidos, de acordo 
com a melhor doutrina do direito administrativo. Se recorrermos ao direito processual civil, para aferir da 
validade dos atos praticados pelos oficiais de justiça de fato, outra não será a solução. O acórdão recorrido 
rejeitou a argüição de nulidade por não ter o recorrente sofrido qualquer prejuízo com a realização da penhora, 
cujo ato assinou, defendendo-se plenamente no processo. Fundou-se, para assim decidir, no parágrafo segundo 
do art. 278 do Código de Processo Civil, que afasta a declaração de nulidade do ato se não tiver havido prejuízo 
para as partes” (BRASIL. Recurso Extraordinário nº 78.594/SP. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. 
Relator Ministro Bilac Pinto. Julgamento em: 07 jun. 1974. Publicação no DJ: 04 nov. 1974. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 04 set. 2007) 



 167

Deve-se mencionar, outrossim, o julgamento do Recurso Extraordinário nº 

79.343/BA (1977), no qual o Ministro Leitão de Abreu (relator) reconhece a possibilidade de 

admitir a produção de efeitos pela lei inconstitucional, quando tal for necessário para a tutela 

da boa-fé. Confira-se trecho do referido voto: 

 
2. Acertado se me afigura, também, o entendimento de que se não deve ter como 
nulo ab initio ato legislativo, que entrou no mundo jurídico munido de presunção de 
validade, impondo-se, em razão disso, enquanto não declarado inconstitucional, à 
obediência pelos destinatários dos seus comandos. Razoável é a inteligência, a meu 
ver, de que se cuida, em verdade, de ato anulável, possuindo caráter constitutivo a 
decisão que decreta a nulidade. Como, entretanto, a princípio, os efeitos dessa 
decisão operam retroativamente, não se resolve, com isso, de modo pleno, a questão 
de saber se é mister haver como delitos do orbe jurídico atos ou fatos verificados em 
conformidade com a norma jurídica que haja sido pronunciada como inconsistente 
com a ordem constitucional. Tenho que procede a tese, consagrada pela corrente 
discrepante, a que se refere o “Corpus Juris Secundum”, de que a lei inconstitucional 
é um fato eficaz, ao menos antes da determinação da inconstitucionalidade, podendo 
ter conseqüência que não é lícito ignorar. A tutela da boa fé exige que, em 
determinadas circunstâncias, notadamente quanto, sob a lei ainda não declarada 
inconstitucionalidade, se estabeleceram relações entre o particular e o poder público, 
se apure, prudencialmente, até que ponto a retroatividade da decisão, que decreta a 
inconstitucionalidade, pode atingir, prejudicando-o, o agente que teve por legítimo o 
ato e, fundado nele, operou na presunção de que estava procedendo sob o amparo do 
direito objetivo538. 

 

O pronunciamento em questão se tornou paradigmático na matéria, apesar de 

as considerações nele formuladas constituírem apenas obiter dicta, já que o próprio Ministro 

Leitão de Abreu entendeu que não estavam presentes no caso as condições necessárias para 

afastar os efeitos retroativos da inconstitucionalidade da norma539.  

Por outro lado, na apreciação do Recurso Extraordinário nº 105.789/MG 

(1986), o Supremo Tribunal Federal entendeu que a garantia da irredutibilidade de 

vencimentos não poderia ser afetada pela declaração de inconstitucionalidade da norma que 

                                                 
538 BRASIL. Recurso Extraordinário nº 79.343/BA. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Relator 
Ministro Leitão de Abreu. Julgamento em: 31 maio 1977. Publicação no DJ: 02 set. 1977. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 04 set. 2007. 
539 “3. Na espécie, todavia, não há razão para que se examine a quaestio juris sob esse aspecto. Conquanto o 
contrato de locação se haja efetuado, quando vigente, fazia cerca de três semanas, o Decreto-lei nº 322, que é de 
7 de abril de 1967, não invocaram as partes a regra contida nesse ato legislativo, como se depreende, assim da 
inicial, como da contestação. Alegou o autor, ora recorrente, regra inscrita na lei anterior, artigo 19 da Lei nº 
4.494, de 26.11.64, não tendo a resposta do réu, ora recorrido, oposto à incidência desse princípio o Decreto-lei 
nº 322. (...) Somente no acórdão recorrido foi que se declarou inaplicável na hipótese o artigo 19 da Lei 4.494, 
visto que, segundo essa decisão, incidiam os preceitos do Decreto-lei nº 322, que tornavam válida a cláusula 10ª. 
do contrato de locação. Não cabe afirmar, por conseguinte, que, na espécie, o recorrido firmou o contrato de 
locação na presunção de que a cláusula 10ª. do contrato estava autorizada pelo Decreto-lei nº 322. Não há falar-
se, pois, no caso, de proteger-lhe a boa fé com que procedeu, pois está claro que, ao concluir esse negócio 
jurídico, não tomou em consideração a regra posta nesse ato legislativo” (BRASIL. Recurso Extraordinário nº 
79.343/BA. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Relator Ministro Leitão de Abreu. Julgamento em: 31 
maio 1977. Publicação no DJ: 02 set. 1977. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 04 set. 2007). 
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prescrevia ao demandante critério mais favorável para contagem do tempo de serviço, 

flexibilizando, assim, a eficácia ex tunc da decisão540. 

Em seu voto, o Ministro Carlos Madeira (relator), consignou expressamente o 

afastamento da eficácia ex tunc da declaração de inconstitucionalidade: 

 
A irredutibilidade dos vencimento dos magistrados garante, sobretudo, o direito que 
já nasceu, e que não pode ser suprimido sem que sejam diminuídas as prerrogativas 
que suportam o seu cargo. 
Daí porque tal garantia supera o efeito ex-tunc da declaração de 
inconstitucionalidade da norma, pois a averbação não se deu apenas para os efeitos 
da aposentadoria e disponibilidade, como previa o dispositivo da Constituição do 
Estado, mas para o de adição de vantagem pecuniária genérica por cada qüinqüênio 
de permanência no cargo. 

 

Observe-se, por fim, o julgamento proferido no Recurso Extraordinário nº 

122.202-6/MG (1993), em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito à não-

devolução de remuneração já paga a servidor com fundamento em lei inconstitucional, sob o 

fundamento de que a garantia constitucional da irredutibilidade seria intangível em face da 

declaração de inconstitucionalidade, afastando-se apenas ex nunc o direito à manutenção do 

pagamento, que não poderia ser efetuado com base em norma eliminada do sistema541. 

Saliente-se, por oportuno, que, em todos esses casos, o tema dos efeitos 

temporais da decisão de inconstitucionalidade foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal 

em processo distinto daquele em que foi declarada a inconstitucionalidade. Assim, 

reconhecida a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo em determinado processo, 

aqueles que não eram partes, mas que sofreram lesão em decorrência da 

inconstitucionalidade, buscaram a reparação em processo específico, no qual se efetivou a 

limitação de efeitos acima referenciada. 

                                                 
540 Tratava-se de mandado de segurança impetrado por juiz de direito contra ato que indeferiu, para efeito de 
qüinqüênios, a manutenção de averbação de tempo de serviço prestado a sociedade de economia mista, sob o 
argumento de que o dispositivo da Constituição Estadual que autorizava esse contagem havia sido declarado 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e sua eficácia suspensa pela Mesa do Senado Federal (BRASIL. 
Recurso Extraordinário nº 105.789-1/MG. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Relator Ministro 
Carlos Madeira. Julgamento em: 15 abr. 1986. Publicação no DJ: 09 maio 1986. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007). Daniel Sarmento concorda com a posição perfilhada nesse caso 
pelo Supremo Tribunal Federal, mas discorda do fundamento utilizado (cânone da irredutibilidade dos 
vencimentos), sugerindo em substituição princípio da irrepetibilidade das verbas alimentares. Para o referido 
autor, tendo os vencimentos dos servidores natureza alimentar, já que se destinam a prover a subsistência dos 
mesmos, se a inconstitucionalidade da lei em questão não for flagrante, nem abusivo o valor dos vencimentos 
percebidos por força dela, se afigura correta a atribuição de eficácia ex nunc à decisão em discussão 
(SARMENTO, Daniel. Eficácia temporal do controle de constitucionalidade (o princípio da proporcionalidade e 
a ponderação de interesses) das leis. Revista de Direito Administrativo, n. 212, abr.-jun. 1998, p. 34). 
541 BRASIL. Recurso Extraordinário nº 105.789-1/MG. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Relator 
Ministro Francisco Rezek. Julgamento em: 10 ago. 1993. Publicação no DJ: 08 abr. 1994. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 04 set. 2007. 
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No âmbito do controle abstrato, constata-se a ausência de decisões modulando 

a eficácia temporal da declaração de inconstitucionalidade antes do advento da Lei nº 

9.868/99. Isso não significa, entretanto, a existência de uma recusa à utilização de tal técnica. 

Com efeito, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1102-

2/DF (1995), em que se discutia a legitimidade da exigência de contribuição patronal sobre 

valores pagos a empresários e autônomos, o Ministro Maurício Corrêa (relator) propôs que o 

reconhecimento da inconstitucionalidade somente produzisse efeitos a partir da concessão da 

medida liminar que suspendeu a eficácia da lei impugnada (04 ago. 1994), tendo em vista a 

repercussão financeira da decisão para o ente público tributante: 

 
Não pretendo, Sr. Presidente, a menos que a questão seja reavivada, voltar a discutir 
o que esta Corte já assentou em reiterados julgados no passado. Contudo, parece-me 
de inteira procedência, a irresignação ministerial quanto aos efeitos retroativos que a 
Corte tem emprestado à declaração de inconstitucionalidade, principalmente, 
quando, como na espécie, os resultados consequenciais da decisão impõem drásticas 
restrições ao orçamento da seguridade social, abalada por notória insuficiência de 
caixa. 
Creio não constituir-se afronta ao ordenamento constitucional exercer a Corte 
política judicial de conveniência, se viesse a adotar a sistemática, caso por caso, para 
a aplicação de quais os efeitos que deveriam ser impostos, quando, como nesta 
hipótese, defluísse situação tal a recomendar, na salvaguarda dos superiores 
interesses do Estado e em razão da calamidade dos cofres da Previdência Social, se 
buscasse o dies a quo, para a eficácia dos efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade, a data do deferimento cautelar542. 

 

A Corte Suprema, entretanto, considerando que a constitucionalidade da norma 

em questão foi objeto de inúmeras discussões desde o início de sua vigência, inclusive com 

posicionamento jurisprudencial majoritário no sentido de sua contrariedade ao texto 

constitucional, afastou, sem recusar a discussão do tema em outra oportunidade, a modulação 

temporal no caso em apreciação, restando vencido o relator543. 

                                                 
542 BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1102-2/DF. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator 
Ministro Maurício Corrêa. Julgamento em: 05 out. 1995. Publicação no DJ: 17 nov. 1995. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 04 set. 2007. 
543 Confira-se, neste sentido, trecho do voto proferido pelo Ministro Sepúlveda Pertence: “O caso presente, 
entretanto, não é adequado para suscitar a discussão. O problema dramático da eficácia ex tunc da declaração de 
inconstitucionalidade surge, quando ela vem surpreender uma lei cuja validade, pelo menos, era “dada de 
barato”, e de repente, passados tempo, vem a Suprema Corte a declarar-lhe a invalidez de origem. Não é este o 
caso: a incidência da contribuição social sobre a remuneração de administradores, autônomos e avulsos vem 
sendo questionada desde a vigência da Lei 7.787, e creio que, nas vias do controle difuso, poucas terão sido as 
decisões favoráveis à Previdência Social. Por outro lado, aqui mesmo, no Supremo Tribunal, já emitimos há 
quase dois anos, uma declaração incidente da inconstitucionalidade do preceito que a determinava, da Lei 7.787, 
que é substancialmente idêntico ao que ora examinamos. Sou, em tese, favorável a que, com todos os 
temperamentos e contrafortes possíveis e para situações absolutamente excepcionais, se permita a ruptura do 
dogma da nulidade ex radice da lei inconstitucional, facultando-se ao Tribunal protrair o início da eficácia erga 
omnes da declaração. Mas, como aqui já se advertiu, essa solução, se generalizada, traz também o grande perigo 
de estimular a inconstitucionalidade. (…) Por isso, com as vênias do ilustre Procurador-Geral, 
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Constata-se, portanto, que embora em muitos casos afirmem permanecer fiéis à 

regra geral da nulidade com efeitos retroativos da lei inconstitucionalidade, a doutrina e a 

jurisprudência pátrias manejaram diversos expedientes para contornar a rigidez dessa regra e 

promover sua adaptação à dinâmica dos fatos544. 

 

 

4.4.4 O acolhimento legislação infraconstitucional pátria 

 

Essa tendência à flexibilização da eficácia retroativa do reconhecimento da 

inconstitucionalidade das normas, verificada em diversos sistemas de controle jurisdicional de 

constitucionalidade das leis e atos normativos, e de certa forma inserida na doutrina e 

jurisprudência nacionais, refletiu-se na atuação do legislador brasileiro. 

Assim, quando da Assembléia Constituinte de 1987/1988, o então Senador 

Maurício Corrêa apresentou emenda modificativa ao art. 127, §3º, do Projeto de 

Constituição545, para autorizar o Supremo Tribunal Federal a determinar que a lei que tivesse 

sua inconstitucionalidade declarada no controle abstrato de normas perderia a eficácia ex tunc 

ou a partir da data da publicação da decisão, conforme permitido no sistema português, 

proposta ao final rejeitada546. 

                                                                                                                                                         
independentemente do exame do problema, em outras circunstâncias, mantenho, também, a orientação histórica, 
na doutrina brasileira, da nulidade da lei inconstitucional” (BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
1102-2/DF. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Maurício Corrêa. Julgamento em: 05 out. 1995. 
Publicação no DJ: 17 nov. 1995. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 04 set. 2007). 
544 SARMENTO, Daniel. Eficácia temporal do controle de constitucionalidade (o princípio da proporcionalidade 
e a ponderação de interesses) das leis. In Revista de Direito Administrativo, n. 212, abr.-jun. 1998, p. 36. 
545 Confira-se o inteiro teor do texto proposto: “Quando o Supremo Tribunal Federal declarar a 
inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, determinará se eles perderão a eficácia desde a 
sua entrada em vigor, ou a partir da publicação da decisão declaratória” (BRASIL. Emenda nº 2P00393-1 
(referente ao §3º do art. 127 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização). Disponível em 
<http://www.senado.gov.br/sf/legislacao/BasesHist/>. Acesso em 22 fev. 2008).  
546 Ressalte-se, por oportuno, que a discussão que deu ensejo à rejeição não teve por objeto a fixação dos efeitos 
da decisão a partir da publicação da decisão declaratória, mas sim a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal 
determinar a perda de eficácia da norma desde sua entrada em vigor, independentemente de suspensão por meio 
de resolução do Senado Federal. Confira-se, a respeito, trecho do pronunciamento do Constituinte Gerson Peres 
por ocasião da votação da emenda: “Isto quer dizer que uma lei, sendo declarada nula pelo próprio Supremo 
Tribunal Federal, o próprio Supremo Tribunal Federal pode dizer que os prejuízos causados por ela serão 
debitados a todos aqueles que infringiram a norma, portanto, com efeito retroativo da data em que entrou em 
vigor, todos irão pagar por isso, como se a sociedade tivesse que pagar pelo que ela não fez e como se a eficácia 
da lei fosse desde a data em que ela fosse declarada nula ou inconstitucional. (…) algumas tentativas de se 
alterar a doutrina brasileira dos constitucionalistas de 34 têm ocorrido entre nós, por parte daqueles que 
pretendem superdimensionar a atuação do Supremo Tribunal Federal brasileiro, dando-lhe duplo papel: uma, de 
Corte Judiciária, segundo o modelo norte-americano, e outra, de Tribunal Constitucional, segundo o modelo 
europeu, como quer o nobre Senador Maurício Corrêa, quando invoca o exemplo das Constituições européias, 
inclusive a austríaca. (…) nessa tentativa se evidenciam as mesmas tendências de anular o papel do Senado 
Federal no mecanismo da declaração da suspensão da eficácia da lei, neste mecanismo de significativa 
importância constitucional e, ainda mais, a de se conferir ao Supremo Tribunal Federal a prerrogativa de, na sua 

http://www.senado.gov.br/sf/legislacao/BasesHist/
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Não obstante, em 10 de novembro de 1999, foi aprovada a Lei nº 9.868, na 

qual se consagrou, de forma expressa, pela primeira vez, a atenuação da concepção da 

nulidade do ato inconstitucional, admitindo-se, por exceção, que a declaração de 

inconstitucionalidade não retroagisse ao início da vigência da lei547. Confira-se o texto do art. 

27 da referida lei: 

 
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 eficacia a partir de seu trânsito 
em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado 

 

Reconheceu-se, assim, a possibilidade de limitação temporal da eficácia das 

decisões no controle concentrado de constitucionalidade nas hipóteses em que a declaração de 

nulidade se mostre inadequada ou em que a lacuna resultante da declaração de 

inconstitucionalidade possa dar ensejo ao surgimento de uma situação ainda mais afastada da 

vontade constitucional. 

A Lei nº 9.868/99, originária do Projeto de Lei nº 2.960/97, disciplina o 

processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de 

constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal548.  

                                                                                                                                                         
decisão em tese, anular a eficácia da lei com efeitos retroativos ex tunc, atingindo fatos anteriores àquela 
declaração de inconstitucionalidade” (PERES, Gerson. Pronunciamento por ocasião do Requerimento de 
Destaque nº D 504. Diário da Assembléia Nacional Constituinte de 7 abr. 1988, p. 9102. Disponível em: 
<http://www2.camara.gov.br/legislacao/constituicaocidada/publicacoes>. Acesso em: 22 fev. 2008). No mesmo 
sentido o pronunciamento do Constituinte Bonifácio Andrada: “(…) a emenda de S. Exª é uma proposta que vai 
destruir, deturpar, subverter, não só a tradição do Direito Constitucional brasileiro, mas, até mesmo, os princípios 
basilares da democracia política. A emenda de S. Exª, trocada em miúdos, significa o seguinte: dar ao Supremo 
Tribunal Federal a competência de revogar a lei, fruto do Poder Legislativo e, mais do que isto, revogar a norma 
legal com efeito retroativo. O que se pretende, no caso da inconstitucionalidade, em tese, é poder atingir os 
direitos adquiridos de um ano atrás, de dois anos, de três anos, de cinco, de dez, de vinte, de trinta anos. (…) 
Qual é nesta matéria a tradição brasileira? A tradição brasileira desde 1934 é aquela em que o Supremo Tribunal 
Federal declara a inconstitucionalidade; comunica ao Senado, e o Senado, como órgão político, suspende a 
execução da lei, revogando, na prática, a lei. O velho aforismo é de que deve caber ao órgão que faz a lei, e só a 
ele, revogá-lo” (ANDRADA, Bonifácio de. Pronunciamento por ocasião do Requerimento de Destaque nº D 
504. Diário da Assembléia Nacional Constituinte de 7 abr. 1988, p. 9103. Disponível em: 
<http://www2.camara.gov.br/legislacao/constituicaocidada/publicacoes>. Acesso em 22 fev. 2008). 
547 BRASIL. Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9868.htm>. Acesso em 23 set. 2004. 
548 A Emenda Constitucional nº 01, de 17 de outubro de 1969, estabelecia, em seu art. 119, §3º, alínea c, a 
competência do Supremo Tribunal Federal para dispor, em seu regimento interno, sobre o procedimento 
aplicável aos processos de sua competência originária e recursal. Com o advento da Constituição de 1988, tal 
competência normativa do Supremo Tribunal Federal desapareceu, passando a matéria à competência do 
legislador ordinário (art. 22, inciso I). Nesse contexto, o Regimento Interno da Corte Suprema foi recepcionado, 
no que materialmente compatível com o novo texto constitucional, com o status de lei ordinária. Entretanto, suas 
disposições se evidenciaram obsoletas e insuficientes, face à extensão alcançada pelo controle abstrato de 
constitucionalidade após o advento da Constituição de 1988. Objetivando suprir essa lacuna e consolidar a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, foi apresentado ao Congresso Nacional o Projeto de Lei 

http://www2.camara.gov.br/legislacao/constituicaocidada/publicacoes
http://www2.camara.gov.br/legislacao/constituicaocidada/publicacoes
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O referido projeto, por sua vez, resultou do encaminhamento da Mensagem nº 

396/97, da Presidência da República, baseada em anteprojeto elaborado por Comissão de 

Juristas composta pelos Professores Ada Pelegrini Grinover, Álvaro Villaça de Azevedo, 

Antônio Jamyr Dall`Agnol, Arnoldo Wald, Carlos Alberto Menezes Direito, Gilmar Ferreira 

Mendes, Luiz Roberto Barroso, Manoel André da Rocha, Roberto Rosas, Ruy Rosado de 

Aguiar Júnior e Antônio Herman Vasconcelos Benjamim, e presidida pelo Professor Caio 

Tácito. 

Ressalte-se, por oportuno, que a referência à adoção da prospectividade em 

sistemas jurídicos estrangeiros constou expressamente na exposição de motivos encaminhada, 

juntamente com o anteprojeto de lei, pelo então Ministro da Justiça Nelson Jobim ao Chefe do 

Poder Executivo, autor do Projeto de Lei nº 2.960/97549. Manifesta portanto, a direta 

influência do direito estrangeiro, sobretudo quando se analisa a estreita semelhança entre o 

texto legal brasileiro e aquele consagrado no art. 282 (4) da Constituição portuguesa, 

anteriormente referido. 

A Lei nº 9.882, de 03 de dezembro de 1999, por sua vez, estabeleceu para o 

julgamento da argüição de descumprimento de preceito fundamental a possibilidade de 

modulação dos efeitos temporais da decisão de inconstitucionalidade, nos mesmos moldes já 

adotados para a ação direta de inconstitucionalidade550. 

 

 

4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A consagração legislativa obviamente não encerrou as discussões sobre o tema, 

remanescendo, inicialmente, o debate acerca da constitucionalidade dos dispositivos em 

referência, e caso superada essa questão, a necessidade de estudo acerca das hipóteses, 

conseqüências, vantagens e riscos da aplicabilidade da eficácia prospectiva no Brasil, tema 

que será objeto do próximo Capítulo. 

                                                                                                                                                         
nº 2.960/97, dispondo sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação 
declaratória de constitucionalidade (BINENBOJM, Gustavo. Aspectos Processuais do Controle Abstrato da 
Constitucionalidade no Brasil. Revista de Direito Administrativo, n. 218, São Paulo: Renovar, 2000, p. 156). 
549 BRASIL. Mensagem nº 396/97 (referente ao Projeto de Lei nº 2.960/97. Disponível em: 
<www.camara.gov.br>. Acesso em: 22 fev. 2008). 
550 “Art. 11. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de argüição de 
descumprimento de preceito fundamental, 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” (BRASIL. Lei nº 9.882, de 03 de dezembro de 1999. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9882.htm>. Acesso em 23 set. 2007).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9882.htm
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CAPÍTULO 5 – A APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA 

DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL 

 

 

5.1 A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 27 DA LEI Nº 9.868/99 E DO ART. 11 DA 

LEI Nº 9.882/99 

 

Cabível referir, inicialmente, às discussões acerca da constitucionalidade dos 

referidos dispositivos, objeto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 2.154/DF e 

2.258/DF, atualmente sob a relatoria do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito (em 

decorrência da aposentadoria do Ministro Sepúlveda Pertence)551. 

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.154/DF, ajuizada pela 

Confederação Nacional das Profissões Liberais – CNPL, em 22 de fevereiro de 2000, 

sustenta-se que o art. 27 da referida lei contrariaria entendimento reiterado do Supremo 

Tribunal Federal no sentido da eficácia ex tunc da declaração de inconstitucionalidade, 

violando o disposto no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, que consagra o 

princípio da legalidade, segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo 

senão em virtude de lei “constitucionalmente válida”. Além disso, o dispositivo legal em 

questão violaria indiretamente o art. 5º, inciso I, da Constituição Federal, que institui o 

princípio da igualdade formal, tendo em vista que sua aplicação importaria a criação de 

situações desiguais, na medida em que a declaração de inconstitucionalidade não alcançaria 

todos os interessados. 

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.258/DF, ajuizada pelo Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em 27 de julho de 2000, alega-se, além da 

existência de ofensa ao princípio da legalidade, a incompatibilidade do art. 27 com o Estado 

Democrático de Direito, consagrado no art. 1º, da Constituição Federal de 1988. 

As referidas ações foram reunidas para julgamento conjunto pelo Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a identidade temática quanto aos dispositivos 

legais impugnados. 

                                                 
551. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.154/DF. Relator: Ministro 
Carlos Alberto Menezes Direito. Julgamento: pendente. Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 23 set. 
2007. Em idêntica situação se encontra a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.258/DF (BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.258/DF. Relator: Ministro Carlos Alberto 
Menezes Direito. Julgamento: pendente. Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 23 set. 2007). 
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O requerimento de concessão de medida cautelar não foi apreciado, diante da 

aplicação do art. 12, da Lei nº 9.868/99, que permite ao relator, em face da relevância da 

matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, após a 

prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da 

União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter 

o processo diretamente ao Tribunal, para que este julgue definitivamente a ação. 

A Procuradoria Geral da República, em ambas as ações, apresentou parecer no 

sentido da constitucionalidade do art. 27, da Lei nº 9.868/99. 

Em 16 de agosto de 2007, o Ministro Sepúlveda Pertence (então relator), 

proferiu voto, declarando, no ponto, a inconstitucionalidade formal do art. 27, por entender 

que tal previsão somente poderia ser veiculada por meio de emenda à Constituição. Além 

disso, ainda que superada tal inconstitucionalidade, afigurar-se-ia necessário atribuir 

interpretação conforme ao dispositivo, a fim de evitar que eventual modulação de efeitos 

atingisse o ato jurídico perfeito, o direito adquirido ou a coisa julgada552. 

Após o referido voto, o julgamento foi suspenso em virtude de pedido de vista 

da Ministra Carmen Lúcia Rocha553. 

O art. 11, da Lei nº 9.882/99, por sua vez, é objeto de impugnação por meio da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.231/DF, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem 

dos Advogados do Brasil, em 27 de junho de 2000, em cuja petição inicial são reiterados os 

argumentos formulados na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.258/DF. 

O julgamento da referida ação encontra-se suspenso desde 05 de dezembro de 

2001, em virtude de pedido de vista do Ministro Sepúlveda Pertence, formulado após o voto 

do Ministro Néri da Silveira (relator), que deferia parcialmente a liminar com relação ao art. 

1º, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.882/99, para excluir de sua aplicação controvérsia 

constitucional concretamente já posta em juízo, e totalmente com relação ao art. 5º, §3º, com 

eficácia ex nunc e até o julgamento final da ação direta de inconstitucionalidade554. 

                                                 
552 O Ministro Sepúlveda Pertence, “salientando que a nulidade da lei inconstitucional decorre, no sistema da 
Constituição, da adoção, paralela ao controle direto e abstrato, do controle difuso de inconstitucionalidade, 
entendeu que uma alteração dessa magnitude só poderia ser feita por emenda constitucional. Ademais, 
considerou que, ainda que ultrapassada a inconstitucionalidade formal, seria necessário dar interpretação 
conforme ao referido dispositivo, a fim de evitar que sua aplicação pudesse atingir o ato jurídico perfeito, a coisa 
julgada e o direito adquirido, eventualmente surgidos da inconstitucionalidade da lei” (BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Informativo nº 476 (13 a 17 de agosto de 2007). Disponível em: 
<http://www.stf.gov.br//arquivo/informativo/documento/informativo476.htm>. Acesso em: 04 set. 2008).  
553 Ressalte-se, por oportuno, que, conforme se verá a seguir, já existem precedentes do Supremo Tribunal 
Federal aplicando o art. 27, apesar da pendência de discussões acerca de sua constitucionalidade. 
554 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.231/DF. Pleno. Relator 
Ministro Néri da Silveira. Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 04 set. 2007. 
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Ora, consoante visto anteriormente, verifica-se uma tendência universal à 

flexibilização da eficácia temporal da decisão de inconstitucionalidade, evidenciada, 

inclusive, em uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal. Resta indagar, entretanto, 

acerca da possibilidade dessa modulação de efeitos no sistema constitucional brasileiro. 

Em uma análise apressada, a limitação de efeitos prevista nos dispositivos 

legais em referência poderia parecer incompatível com uma concepção da nulidade das leis e 

atos normativos inconstitucionais. Com efeito, a supremacia do texto constitucional 

reclamaria, a princípio, a invalidação retroativa dos atos com ele incompatíveis, tal como 

sustentado inicialmente na doutrina e jurisprudência brasileira e norte-americana. 

Assim, do ponto de vista lógico-sistemático, a atribuição de efeitos à lei 

inconstitucional implicaria admitir a temporária suspensão da eficácia da norma superior 

(Constituição)555, com violação ao postulado da supremacia da Constituição e aos princípios 

dele decorrentes. 

Entretanto, conforme ressaltado no Capítulo I desta dissertação, a 

inconstitucionalidade é vício, ao qual podem corresponder diferentes sanções, a depender do 

que restar consagrado em cada ordenamento jurídico. 

Assim, a concepção da nulidade da norma inconstitucional com efeitos 

retroativos não está expressa ou implicitamente consagrada no texto constitucional brasileiro, 

decorrendo antes de construção doutrinária e jurisprudencial, razão pela qual pode ser objeto 

de modificação ou atenuação, sem que para tanto se exija qualquer alteração de texto 

legislativo (constitucional ou ordinário)556. 

                                                 
555 Nesse sentido, confira-se: CAMPOS, Ricardo Ribeiro. Leis inconstitucionais ainda constitucionais? CEJ – 
Centro de Estudos Judiciários, Brasília, n. 25, p. 85-96, abr.-jun. 2004. Disponível em: 
<http://www.cjf.gov.br/revista/numero25/artigo13.pdf>. Acesso em: 05 nov. 2006, p. 94. Para este autor, a 
flexibilização dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade subverte a unidade do ordenamento jurídico, pois 
não é possível a uma lei ordinária estabelecer que outra norma de igual hierarquia seja considerada válida frente 
a uma norma superior que lhe é contrária. 
556 Nesse sentido, confira-se: CASTRO, Carlos Roberto Siqueira (Da declaração de inconstitucionalidade e seus 
efeitos. Revista Direito, Estado e Sociedade, n. 10, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
Disponível em: <http://sphere.rdc.puc-rio.br/sobrepuc/depto/direito/revista/online/rev10_carlos.html>. Acesso 
em: 08 nov. 2005), para quem, “ausente, na Constituição da República de 1988, qualquer diretriz ou indicativo 
respeitante à natureza dos efeitos atribuíveis à decisão que declara, na via da ação direta, a inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo federal ou estadual, é perfeitamente factível que o Supremo Tribunal Federal, no 
exercício da competência determinante do sentido e alcance do sistema de legalidade, que lhe é ínsita, evolua e 
atualize sua jurisprudência nesse campo de questões, conforme, aliás, tantas vezes já ocorreu fazer em searas as 
mais diversas. Isto de maneira a temperar a drasticidade do efeito retroativo em sua tradicional e ortodoxa feição, 
seja para adotar a operância prospectiva plena ou, simplesmente, para assumir a discrição – que lhe é insubtraível 
em face do silêncio de texto constitucional –, de definir em cada caso submetido ao seu culminante julgamento a 
direção temporal a ser incutida às decisões de tal teor e natureza”. 
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Inexiste, portanto, diversamente do afirmado por alguns autores557, um 

princípio da nulidade da norma inconstitucional, supostamente atrelado à idéia de supremacia 

constitucional ou inerente ao Estado Democrático de Direito e ao princípio da legalidade558. 

Reconhece-se, aqui, que a supremacia da Constituição provavelmente restaria 

enfraquecida se não houvesse mecanismos de controle e eliminação das leis e atos normativos 

inconstitucionais. Entretanto, tal constatação não conduz obrigatoriamente à atribuição de 

eficácia retroativa à decisão de inconstitucionalidade. 

Destarte, em diversos ordenamentos, a exemplo do austríaco, o 

reconhecimento da inconstitucionalidade da norma produz, via de regra, efeitos ex nunc (e 

inclusive pro futuro), sem que em razão disso se possa afirmar que a Áustria não se configura 

como um Estado Democrático de Direito, ou que neste país as leis ordinárias são superiores à 

Constituição. 

Na verdade, conforme observa Pedro Cruz Villalón, para a manutenção da 

primazia da Constituição sobre o resto do ordenamento jurídico, não é essencial a existência 

de um sistema de controle de constitucionalidade das leis e atos normativos, podendo aquela 

ser sustentada, assim, na opinião pública, no exercício das liberdades públicas ou ainda na 

consciência da legitimidade do texto constitucional559. 

Da mesma forma, a previsão de um sistema de controle das leis e atos 

normativos inconstitucionais, objetivando assegurar a coerência do ordenamento jurídico, não 

exige que à eliminação da lei ou ato normativo inconstitucionais sejam atribuídos sempre 

efeitos retroativos. A lei ou ato inconstitucionais pertencem ao ordenamento jurídico, e apesar 

de inválidos, produzem efeitos que não podem ser desconsiderados pelo aplicador do Direito. 

                                                 
557 Nesse sentido, confira-se: MENDES, Gilmar Ferreira. As Decisões no Controle de Constitucionalidade de 
normas e seus efeitos. Revista da Escola Nacional da Magistratura, a. II, n 3, Brasília, Escola Nacional da 
Magistratura, abr. 2007, p. 57-58). Ressalte-se, entretanto, que o referido autor admite que, “em determinados 
casos, a aplicação excepcional da lei inconstitucional traduz exigência do próprio ordenamento constitucional”, 
devendo-se proceder, nestas hipóteses, a uma ponderação entre o princípio da nulidade da lei inconstitucional e 
outro princípio constitucionalmente assegurado (MENDES, Gilmar Ferreira. As Decisões no Controle de 
Constitucionalidade de normas e seus efeitos. Revista da Escola Nacional da Magistratura, a. II, n 3, Brasília, 
Escola Nacional da Magistratura, abr. 2007, p. 59). No mesmo sentido, confira-se: BRANCO, Paulo Gustavo 
Gonet. Efeitos da inconstitucionalidade da lei. Direito público, v. 2, n. 8, p. 154-162, abr.-jun. 2005, p. 156-157. 
Ainda no sentido da hierarquia constitucional do postulado da nulidade das leis inconstitucionais, confira-se: 
SARLET, Ingo Wolfgang. Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental: alguns aspectos 
controversos. In: TAVARES, André Ramos (coord.). Argüição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental: análises à luz da Lei n. 9.882/99. São Paulo: Atlas, 2001, p. 158-159. 
558 No sentido da inexistência de um princípio constitucional da nulidade, confira-se: HECK, Luís Afonso. 
Jurisdição constitucional: teoria da nulidade versus teoria de nulificabilidade das leis. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2008, p. 58. 
559 VILLALÓN, Pedro Cruz. La formacion del sistema europeu de control de constitucionalidad (1918-1939). 
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1987, p. 27. 
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Deve-se, ao máximo, buscar a eliminação dos efeitos decorrentes da lei ou ato 

normativo viciados, já que produzidos em discordância da norma suprema do ordenamento, 

mas sem deixar de observar que, em alguns casos, a modulação dos efeitos temporais da 

decisão de inconstitucionalidade se apresenta como exigência para a manutenção da 

segurança jurídica e da paz social, interesses protegidos pela própria Constituição e essenciais 

à preservação do Estado Democrático de Direito nela consagrado. 

Percebe-se, portanto, que o problema dos efeitos da decisão no controle de 

constitucionalidade das leis e atos normativos não pode ser analisado e solucionado apenas 

sob aspecto lógico-dedutivo da vinculação entre inconstitucionalidade (vício) e nulidade 

(sanção)560, sob pena de se recair na visão unilateralista do direito como norma, afastando-se 

os aspectos sociológico e axiológico de compreensão do fenômeno jurídico. 

Ressalte-se, por outro lado, a inexistência de ofensa ao princípio da separação 

de poderes, tal como alegado por parte da doutrina, segundo a qual a modulação de efeitos 

transformaria o Supremo Tribunal Federal em legislador positivo. 

Primeiramente, consoante afirma Alexandre Santos de Aragão, afigura-se 

impossível “moldar a função estatal de controle abstrato de constitucionalidade aos 

paradigmas de uma separação de poderes teórica e idealizada”561. Assim, conforme ressalta o 

referido autor, “a doutrina de Montesquieu, além de ter sido objeto de interpretações radicais 

e absolutas, não contempladas pelo próprio autor, nunca foi aplicada em sua inteireza”, 

                                                 
560 NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade das Leis. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 154. Nesse 
sentido, confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Eros Grau, por ocasião do julgamento da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 2.240-7/BA: “De mais a mais, a violação de uma norma é expressão não apenas de 
uma conduta adversa ao que está escrito em um texto, no plano abstrato do mundo do dever ser, mas violação de 
uma ordem concreta, histórica, situada no espaço e no tempo. A ADI que temos sob julgamento compreende não 
apenas o pedido de declaração de inconstitucionalidade de uma lei, mas também de inconstitucionalidade, 
institucional, de um ente da federação. Este caso não pode ser examinado no plano do abstracionismo 
normativista, como se devêssemos prestar contas a Kelsen e não a uma ordem concreta. Refiro-me a uma ordem 
geral concreta, situada geograficamente e no tempo, com as marcas históricas e culturais que a conformam tal 
como ela é. Por isso mesmo incompleta e mesmo contraditória, reclamando permantemente a complementação, 
refazimento e superação de situações de exceção. Na tarefa de concretização da Constituição, a Corte aplica-se a 
prover a sua força normativa e sua função estabilizadora, reportando-se à integridade da ordem concreta da qual 
ela é a representação mais elevada no plano do direito posto. A sua mais prudente aplicação, nas situações de 
exceção, pode corresponder exatamente à desaplicação de suas normas a essas situações. A tanto leva a prática 
da interpretação da Constituição, que supõe caminharmos de um ponto a outro, do universal ao singular, através 
do particular, conferindo a carga de contingencialidade que faltava para tornar plenamente contingencial o 
singular. (...) Esta Corte não há de proceder, especialmente neste caso, como o legista que examina um corpo 
morto – a infração à letra escrita da Constituição” (BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2240-
7/BA. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Eros Grau. Julgamento em: 09 maio 2007. Publicação 
no DJ: 03 ago. 2007. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007). 
561 ARAGÃO, Alexandre Santos de. O controle da constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal à luz da 
Teoria dos Poderes Neutrais. Revista de Direito Constitucional e Internacional, n. 45, a. 11, out.-dez. 2003, 
São Paulo, Revista dos Tribunais, p. 237. 
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inexistindo, ademais, “‘uma separação de poderes’, mas muitas, variáveis segundo cada 

direito positivo e cada momento histórico diante do qual nos colocamos”562. 

Igual entendimento manifesta André Vicente Pires Rosa, para quem “a 

separação de poderes não é questão que possa ser analisada de forma estática, mas somente 

dentro da dinâmica de poder configurada pela Constituição”. Por esta razão, o referido 

princípio deve “ser construído normativamente pela Constituição”, sendo possíveis certas 

matizações em um suposto esquema original, desde que se mantenha o essencial da divisão de 

poderes: “a possibilidade de controle recíproco entre os poderes do Estado para que nenhum 

seja absoluto”, e assim esteja acima do ordenamento jurídico563. 

Nesse contexto, deve-se observar, primeiramente, que a concepção das cortes 

constitucionais como legisladores negativos surgiu no sistema idealizado por Hans Kelsen, 

que, em sua feição originária, prescrevia apenas a possibilidade de eliminação com efeitos ex 

nunc ou pro futuro da lei ou ato normativo inconstitucionais.  

Desta forma, legislador negativo não é aquele que declara a nulidade da lei ou 

ato inconstitucional com eficácia retroativa, mas sim um tipo qualificado de legislador, ao 

qual se permite a revogação do ato normativo viciado por um procedimento especial previsto 

na Constituição. 

Entretanto, há muito os órgãos responsáveis pelo controle jurisdicional de 

constitucionalidade (cortes constitucionais ou órgãos do Poder Judiciário) não podem ser 

enquadrados no conceito kelseniano de “legislador negativo”, conforme se depreende do 

                                                 
562 ARAGÃO, Alexandre Santos de. op. cit., p. 242. Nesse sentido, Gustavo Ferreira Santos consigna que, “hoje, 
mais do que nunca, está presente, nas diversas posições teóricas sobre o princípio aqui em comento, aquela pré-
falada consciência de que a separação de funções somente faz sentido se acompanhada da idéia de unidade do 
poder estatal. Os órgãos criados para o exercício das funções estatais a exercem não com exclusividade, mas 
meramente com prioridade, podendo a mesma função ser excepcionalmente entregue a órgão criado com a 
finalidade precípua de exercer outra função. Fala-se, nesse sentido, em funções típicas e em funções atípicas” 
(SANTOS, Gustavo Ferreira. O princípio da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal. Limites e possibilidades. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 90). 
563 ROSA, André Vicente Pires. Las omisiones legislativas e su control constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006, p. 123-124. Nesse sentido, tratando da questão do papel das cortes frente às omissões legislativas 
inconstitucionais, o referido autor formula as seguintes considerações, perfeitamente aplicáveis in casu: “Neste 
caso não haverá nenhuma quebra do princípio da separação de poderes, já que o poder do legislador resulta 
intacto e poderá (deverá) exercitá-lo no momento em que lhe pareça mais conveniente. Em certa medida, pode-
se dizer que a instauração de uma justiça constitucional, na forma de legislador negativo, foi muito mais invasiva 
da função do legislador que a que se pretende com o controle dos efeitos das omissões legislativas. (...) Se 
controla algo mais decisivo: se controla o ato legislativo que contém uma interpretação particular da 
Constituição feita pelo legislador” (ROSA, André Vicente Pires. Las omisiones legislativas e su control 
constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 119-120). No mesmo sentido, confira-se: KRELL, Andreas J. 
Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de um direito constitucional 
comparado. Porto Alegre: Sergio Fabris, 2002, p. 85-91.  
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manejo abundante das chamadas decisões interpretativas (interpretativas stricto sensu, 

limitativas e manipulativas)564. 

Tais órgãos de fiscalização são considerados, na verdade, intérpretes da 

Constituição, possibilitando-lhes a utilização de diversas técnicas que assegurem, em cada 

caso, a máxima efetividade do texto constitucional. 

Nesse sentido, oportunas são as considerações de Teori Albino Zavascki: 

 
O que o Supremo faz, ao preservar determinado status quo formado irregularmente, 
é típica função de juiz. 
Com efeito, não é nenhuma novidade, na rotina dos juízes, a de terem diante de si 
situações de manifesta ilegitimidade cuja correção, todavia, acarreta dano, fático ou 
jurídico, maior do que a manutenção do status quo. Diante de fatos consumados, 
irreversíveis ou de reversão possível, mas comprometedora de outros valores 
constitucionais, só resta ao julgador – e esse é o seu papel – ponderar os bens 
jurídicos em conflito e optar pela providência menos gravosa ao sistema de direito, 
ainda quando ela possa ter como resultado o da manutenção de uma situação 
originariamente ilegítima. Em casos tais, a eficácia retroativa da sentença de 
nulidade importaria a reversão de um estado de fato consolidado, muitas vezes, sem 
culpa do interessado, que sofreria prejuízo desmesurado e desproporcional. Mutatis 
mutandis, é justamente esse o quadro suposto pelo art. 27, da Lei 9.868, de 
10.11.1999, o de um manifesto conflito entre valores constitucionais de mesma 
hierarquia: de um lado, a nulidade do ato; de outro, o sério comprometimento da 
segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Tendo de dirimi-lo, o STF faz 
prevalecer o bem jurídico que considera ser mais relevante na situação em causa, 
ainda que isso importe a manutenção de atos ou situações formados com base em lei 
que se pressupunha válida, mas que era nula. Isso é julgar, não legislar. O legislador 
cria normas para disciplinar situações futuras. O Supremo, ao aplicar o art. 27 da Lei 
9.868, de 10.11.1999, faz juízo de valor sobre fatos já passados565. 

 

Deve-se ressaltar, ademais, que, em alguns casos, a atenuação do binômio 

inconstitucionalidade-nulidade tem por objetivo justamente assegurar a separação de poderes, 

preservando o trabalho de elaboração legislativa já produzido, enquanto se aguarda a 

disciplina da matéria pelo Poder Legislativo. Nessas hipóteses, inadmissível cogitar de ofensa 

ao princípio da separação de poderes, já que a esfera de atribuições do legislador permanece 

intacta, podendo ser exercitada no momento que lhe pareça mais conveniente. 

Não há que se falar, ademais, em violação ao princípio da igualdade, já que 

esse veda diferenciações arbitrárias ou desarrazoadas, diversamente do que deve ocorrer nas 

                                                 
564 Sobre este ponto, confira-se ARAGÃO, Alexandre Santos de (O controle da constitucionalidade pelo 
Supremo Tribunal Federal à luz da Teoria dos Poderes Neutrais. Revista de Direito Constitucional e 
Internacional, n. 45, a. 11, out.-dez. 2003, São Paulo, Revista dos Tribunais, p. 237), para quem a 
caracterização do controle de constitucionalidade como exercício de poder legislativo negativo “fica bem aquém 
das funções efetivamente exercidas pelas Cortes Constitucionais contemporâneas, que têm uma posição pró-ativa 
na proteção e promoção dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição”.  
565 ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 49-50 
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hipóteses de modulação da eficácia temporal da decisão, em que eventuais diferenciações 

decorrem da própria necessidade de se garantir a efetividade da Constituição566. 

Não merece acolhida, outrossim, a alegação de que a inadmissibilidade da 

modulação dos efeitos temporais da decisão de inconstitucionalidade resulta da interpretação 

histórica da Constituição Federal, em razão da rejeição da proposta de introdução de 

dispositivo expresso nesse sentido por ocasião da Assembléia Constituinte de 1987/1988. 

Com efeito, conforme salienta Daniel Sarmento, na hermenêutica jurídica, o 

elemento histórico desfruta de papel acessório, devendo o intérprete buscar não a vontade 

histórica do legislador (mens legislatoris), mas sim a vontade efetivamente expressada na lei 

ou ato normativo (mens legis), observação que se mostra ainda mais correta no campo da 

interpretação constitucional, “seja pelo uso abundante de conceitos plásticos nos textos 

constitucionais, seja em razão do natural dinamismo do domínio empírico sobre o qual se 

projeta a Constituição” 567. 

Desta forma, impende aderir à conclusão esposada pelo referido autor, que 

ressalta a necessidade de se atribuir maior peso aos elementos sistemático, axiológico e 

teleológico na interpretação do texto constitucional, que apontam para a possibilidade de 

flexibilização do dogma da eficácia ex tunc das decisões no controle de 

constitucionalidade568. 

                                                 
566 Ademais, consoante ressalta Eduardo García de Enterría, “sempre existirá uma diferença entre quem aplicou 
o velho direito e quem se encontra submetido ao novo” (ENTERRÍA, Eduardo García. Justicia Constitucional: 
La doctrina prospectiva en la declaración de ineficacia de las leyes inconstitucionales. Revista de Direito 
Público, n. 92, out.-dez. 1989, p. 13).  
567 Conforme observa o autor, “hipótese semelhante ocorreu com o princípio da razoabilidade administrativa, que 
não se encontra expresso no texto constitucional, mas cuja vigência em nosso ordenamento a doutrina admite 
pacificamente. Tal princípio estava previsto no texto aprovado pela Comissão de Sistematização da Assembléia 
Constituinte, mas foi excluído na redação final da Carta de 1988. Nem por isso, a doutrina e jurisprudência 
passaram a considerar tal princípio como inexistente no direito pátrio” (SARMENTO, Daniel. Eficácia temporal 
do controle de constitucionalidade (o princípio da proporcionalidade e a ponderação de interesses) das leis. 
Revista de Direito Administrativo, n. 212, abr.-jun. 1998, p. 39). 
568 Ressalte-se, por oportuno, que a discussão que deu ensejo à rejeição não teve por objeto a fixação dos efeitos 
da decisão a partir da publicação da decisão declaratória, mas sim a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal 
determinar a perda de eficácia da norma desde sua entrada em vigor, independentemente de suspensão por meio 
de resolução do Senado Federal. Confira-se, a respeito, trecho do pronunciamento do Constituinte Gerson Peres 
por ocasião da votação da emenda: “Isto quer dizer que uma lei, sendo declarada nula pelo próprio Supremo 
Tribunal Federal, o próprio Supremo Tribunal Federal pode dizer que os prejuízos causados por ela serão 
debitados a todos aqueles que infringiram a norma, portanto, com efeito retroativo da data em que entrou em 
vigor, todos irão pagar por isso, como se a sociedade tivesse que pagar pelo que ela não fez e como se a eficácia 
da lei fosse desde a data em que ela fosse declarada nula ou inconstitucional. (…) algumas tentativas de se 
alterar a doutrina brasileira dos constitucionalistas de 34 têm ocorrido entre nós, por parte daqueles que 
pretendem superdimensionar a atuação do Supremo Tribunal Federal brasileiro, dando-lhe duplo papel: uma, de 
Corte Judiciária, segundo o modelo norte-americano, e outra, de Tribunal Constitucional, segundo o modelo 
europeu, como quer o nobre Senador Maurício Corrêa, quando invoca o exemplo das Constituições européias, 
inclusive a austríaca. (…) nessa tentativa se evidenciam as mesmas tendências de anular o papel do Senado 
Federal no mecanismo da declaração da suspensão da eficácia da lei, neste mecanismo de significativa 
importância constitucional e, ainda mais, a de se conferir ao Supremo Tribunal Federal a prerrogativa de, na sua 
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Nesse contexto, a eficácia prospectiva da decisão de inconstitucionalidade 

pode ser considerada como estímulo à evolução da interpretação constitucional, diante da 

redução das conseqüências negativas da referida declaração569. 

Nesse sentido se manifestou Procurador Geral da República Geraldo Brindeiro, 

em parecer ofertado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.154/DF: 

 
31. Nesse passo, a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade não seguida 
de seu consectário tradicionalmente considerado, que é a eficácia retroativa de tal 
decisão, de sorte a expurgar do ordenamento a norma contrastante com a Lei Maior, 
em tudo atende à finalidade maior do Direito que é a pacificação e ordenação 
sociais.  
(...) 
33. A valer, a fiscalização abstrata de constitucionalidade, conquanto traduza 
processo objetivo, como visto acima, não pode se dissociar das conseqüências 
práticas de tal decisão. Anote-se que, por força do próprio inciso XXXVI do art. 5.º 
da Carta da República, o papel de dar tratamento às situações concretas havidas com 
base em norma posteriormente declarada inconstitucional refoge do legislador. É ao 
órgão incumbido da jurisdição constitucional, como legislador negativo que é no 
exercício do controle abstrato de constitucionalidade, que resta a tarefa de atender o 
chamado primado da realidade. 
(...) 
42. E mais: se a supremacia da Constituição permeia e fundamenta o controle de 
constitucionalidade, seja ele pela via incidental, seja ele pela via direta, noutro giro, 
igualmente permeia o ordenamento jurídico e a segurança jurídica, a proteger 
situações fáticas consolidadas, ainda que sob a égide de norma posteriormente 
declarada inconstitucional. Trata-se de providência, repita-se, excepcional, em que 
se homenageia o interesse público primário e, de novo, a segurança jurídica. 
Importa, verdadeiramente, visualizar os princípios da concordância prática e da 
máxima efetividade a orientar a exegese da presente questão em conformidade com 
as normas constitucionais. Nesse passo, incumbe ao hermeneuta a tarefa de 
harmonizar a supremacia da Constituição com interesses públicos igualmente 
relevantes assegurados na própria Constituição. Os requisitos dispostos no 
mencionado art. 27 são norte seguro para tal ponderação, de sorte em tudo coadunar-

                                                                                                                                                         
decisão em tese, anular a eficácia da lei com efeitos retroativos ex tunc, atingindo fatos anteriores àquela 
declaração de inconstitucionalidade” (PERES, Gerson. Pronunciamento por ocasião do Requerimento de 
Destaque nº D 504. Diário da Assembléia Nacional Constituinte de 7 abr. 1988, p. 9102. Disponível em 
http://www2.camara.gov.br/legislacao/constituicaocidada/publicacoes. Acesso em 22 fev. 2008). No mesmo 
sentido o pronunciamento do Constituinte Bonifácio Andrada: “(…) a emenda de S. Exª é uma proposta que vai 
destruir, deturpar, subverter, não só a tradição do Direito Constitucional brasileiro, mas, até mesmo, os princípios 
basilares da democracia política. A emenda de S. Exª, trocada em miúdos, significa o seguinte: dar ao Supremo 
Tribunal Federal a competência de revogar a lei, fruto do Poder Legislativo e, mais do que isto, revogar a norma 
legal com efeito retroativo. O que se pretende, no caso da inconstitucionalidade, em tese, é poder atingir os 
direitos adquiridos de um ano atrás, de dois anos, de três anos, de cinco, de dez, de vinte, de trinta anos. (…) 
Qual é nesta matéria a tradição brasileira? A tradição brasileira desde 1934 é aquela em que o Supremo Tribunal 
Federal declara a inconstitucionalidade; comunica ao Senado, e o Senado, como órgão político, suspende a 
execução da lei, revogando, na prática, a lei. O velho aforismo é de que deve caber ao órgão que faz a lei, e só a 
ele, revogá-lo” (ANDRADA, Bonifácio de. Pronunciamento por ocasião do Requerimento de Destaque nº D 
504. Diário da Assembléia Nacional Constituinte de 7 abr. 1988, p. 9103. Disponível em: 
<http://www2.camara.gov.br/legislacao/constituicaocidada/publicacoes>. Acesso em: 22 fev. 2008) 
569 Nesse ponto, é importante ressaltar, como o faz Sérgio Fernando Moro, que a doutrina prospectiva é 
normalmente identificada nos Estados Unidos com o ativismo judicial progressista, e talvez não por acaso o 
marco de sua aplicação seja o caso Linkletter v. Walker, julgado pela ativista Corte de Warren (1954-1969) 
(MORO, Sergio Fernando. Doutrina prospectiva como Instrumento de defesa da constituição. Direito Federal. 
Revista da Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE. v. 19, n. 65, out.-dez. 2000, p. 124). 

http://www2.camara.gov.br/legislacao/constituicaocidada/publicacoes
http://www2.camara.gov.br/legislacao/constituicaocidada/publicacoes
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se com a cláusula do due process of law, tomado em seu sentido substancial e 
consagrado no inciso LIV do art. 5.º da Constituição da República570. 
 

Sob essa perspectiva, a modulação temporal dos efeitos de decisão de 

inconstitucionalidade deve ser vista como instrumento de aperfeiçoamento do processo 

fiscalizatório e, portanto, mecanismo de defesa da Constituição, idéia que deve nortear sua 

aplicação pelos tribunais, evitando-se o risco de sua utilização como ferramenta para debilitar 

a força normativa da Constituição571. 

Em face da constitucionalidade da adoção da prospectividade no sistema 

jurídico brasileiro, cabe indagar ainda se tal técnica poderia ser disciplinada mediante 

legislação ordinária ou se demandaria a edição de emenda constitucional. 

Uma parcela da doutrina sustenta a natureza constitucional-processual (com 

predominância do caráter constitucional) da norma que pretenda regular os efeitos da decisão 

de inconstitucionalidade, razão pela qual a positivação da matéria somente poderia ser 

veiculada por meio de emenda constitucional572. Defendem alguns autores, ademais, que tal 

                                                 
570 BRINDEIRO, Geraldo. Parecer na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.154/DF. Emitido em 10 dez. 
2001. Cópia obtida por solicitação à Coordenadoria de Documentação e Informação Jurídica da Procuradoria 
Geral da República. Ressalte-se que os mesmos fundamentos foram adotados no parecer apresentado na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 2.258/DF. 
571 Trata-se, conforme salienta Zeno Veloso, de uma circunstância anormal, extraordinária. A regra, assim, 
continua sendo a da eficácia ex tunc da declaração de inconstitucionalidade, com as necessárias conseqüências 
desta projeção retroativa da decisão (VELOSO, Zeno. Controle Jurisdicional de Constitucionalidade. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2003, p. 195). 
572 FREIRE JÚNIOR, Américo Bedê. A Inconstitucionalidade da Regulamentação dos Efeitos do Controle de 
Constitucionalidade em Abstrato através de Lei Ordinária. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 56, p. 
19-24, maio 2000, p. 22-24. Para este autor, a admissão da constitucionalidade do art. 27, da Lei nº 9.868/99, e 
do art. 11, da Lei nº 9.882/99, conduziria a um paradoxo, “consistente no fato de que o controle de 
constitucionalidade é um controle do poder legislativo e agora também do executivo, quando da produção das 
medidas provisórias, e justamente o poder controlado tem poderes para limitar, ou regular, a forma de controle. 
(…) Para demonstrar os efeitos negativos da admissão deste poder para o Congresso Nacional, imaginamos a 
seguinte situação: atualmente a lei ordinária autoriza o Supremo a regular o efeito da decisão do controle de 
constitucionalidade quando existirem razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Ocorre que 
o poder legislativo pode, no novo milênio, entender que em matéria tributária existe um interesse social 
extraordinário e editar uma lei caracterizando que nesses casos o efeito é sempre ex nunc. Ora, se o Congresso 
pode regular genericamente os efeitos do controle de constitucionalidade, sob aparência de uma 
discricionariedade para o Poder Judiciário, poderá legislar a nível menor e “facilitar” o trabalho do Judiciário, 
elencando algumas situações para determinado efeito, tal como acontece com a proibição de concessão de tutela 
antecipada contra a Fazenda Pública” (FREIRE JÚNIOR, Américo Bedê. op. cit., p. 23). Impende discordar, 
aqui, da posição adotada por este autor. A modulação dos efeitos temporais exige a análise do caso sob 
julgamento, sendo manifesta a inconstitucionalidade de lei que pretenda instituir casos de presunção de eficácia 
limitada da decisão de inconstitucionalidade em favor de determinada parte ou matéria, em desrespeito ao 
princípio da igualdade. Registre-se, por oportuno, que já existem previsões legais que limitam a eficácia 
temporal da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo fórmulas de preclusão, a exemplo da prescrição e 
do prazo para a propositura de ação rescisória, sem que se vislumbre nesses casos qualquer violação ao texto 
constitucional. A jurisprudência, ademais, em alguns casos já se manifestou contrária a tentativas de utilizar tais 
fórmulas de preclusão em desfavor da igualdade das partes no processo. Confira-se, neste sentido: BRASIL. 
Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.910/DF. Supremo Tribunal Federal. Pleno. 
Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Julgamento em: 22 abr. 1999. Publicação no DJ: 27 fev. 2004. Disponível 
em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 04 set. 2007; BRASIL. Medida Cautelar na Ação Direta de 
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exigência decorreria da hierarquia constitucional do postulado da nulidade do ato normativo 

inconstitucional573. 

Sob esta perspectiva, o art. 27, da Lei nº 9.868/99, e o art. 11, da Lei nº 

9.882/99, estariam acometidos por vício de inconstitucionalidade formal574.  

Ressalte-se que nesse sentido se manifestou o voto proferido pelo Ministro 

Sepúlveda Pertence, então relator das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.154/DF e 

2.258/DF, que têm por objeto o mencionado art. 27. 

Entretanto, cumpre discordar deste posicionamento. Com efeito, a faculdade 

prevista nos referidos dispositivos se insere dentre as atribuições do Supremo Tribunal 

Federal no exercício da jurisdição constitucional e da função precípua de intérprete das 

normas constitucionais. Tanto é assim, que a construção jurisprudencial, que durante muito 

tempo sustentou a equiparação entre os conceitos de inconstitucionalidade-nulidade, passou a 

admitir restrições a essa equivalência, limitando os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade, antes mesmo da edição das referidas leis, conforme se observou no 

capítulo anterior. 

                                                                                                                                                         
Inconstitucionalidade nº 1.753/DF. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Sepúlveda Pertence. 
Julgamento em: 16 abr. 1998. Publicação no DJ: 12 jun. 1998. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 04 
set. 2007. Tais decisões reconheceram a inconstitucionalidade de normas que ampliavam o prazo da ação 
rescisória apenas em favor da Fazenda Pública. 
573 SARLET, Ingo Wolfgang. Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental: alguns aspectos 
controversos. In: TAVARES, André Ramos (coord.). Argüição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental: análises à luz da Lei n. 9.882/99. São Paulo: Atlas, 2001, p. 158-159. Para este autor, não se está 
com isso “a rechaçar necessárias relativizações no âmbito dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, 
mas apenas controvertendo a respeito do modo (embora também discutindo a amplitude) pelo qual modificações 
tão relevantes no sistema foram regulamentadas pelo direito positivo”. Assim, “pela natureza e importância do 
tema, envolvendo a ampliação dos poderes do Supremo Tribunal Federal em relação aos demais órgãos 
judicantes e administração pública, a regulação por lei ordinária haveria – pelo menos assim nos parece lícito 
argumentar – de se restringir a aspectos ligados a questões de ordem organizacional e procedimental (onde, de 
resto, houve importantes e positivas novidades introduzidas por ambas as leis ora questionadas)” (SARLET, 
Ingo Wolfgang. Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental: alguns aspectos controversos. In: 
TAVARES, André Ramos (coord.). Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental: análises à luz 
da Lei n. 9.882/99. São Paulo: Atlas, 2001, p. 160). 
574 Neste ponto, oportuna a manifestação de Ingo Wolfganf Sarlet no sentido de rejeitar o argumento de que o 
art. 102, §1º, da Constituição Federal, ao remeter ao legislador ordinário a disciplina da argüição de 
descumprimento de preceito fundamental, tornou desnecessária a edição de emenda constitucional para a 
regulação dos efeitos da decisão, razão pela qual seria constitucional o art. 11, da Lei nº 9.882/99. Como ressalta 
o referido autor, “à medida que no processo de argüição de descumprimento de preceito fundamental igualmente 
se encontra prevista a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade e constitucionalidade, inclusive em 
conexão com decisões proferidas em sede de ação direta de inconstitucionalidade e/ou ação declaratória de 
constitucionalidade, não haveria como aceitar tal assimetria de tratamento. Com efeito, como já esperamos ter 
demonstrado, a argüição de descumprimento integra o cada vez mais complexo sistema de controle de 
constitucionalidade brasileiro e, tendo em conta os diversos pontos de contato com as demais ações de controle 
abstrato, não pode ser pura e simplesmente analisada de forma isolada” (SARLET, Ingo Wolfgang. op. cit., p. 
159-160). Com efeito, qualquer que seja o posicionamento acerca da necessidade ou não de emenda 
constitucional, impende conferir o mesmo tratamento às diversas modalidades de controle concentrado e direto. 
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Evidentemente, a regulamentação da matéria pelo legislador constituinte 

derivado, como ocorre em Portugal, evitaria maiores polêmicas jurisprudenciais, concedendo 

maior segurança à sociedade e aos aplicadores do Direito. Não obstante, consoante afirma 

Daniel Sarmento, “a inexistência de norma expressa neste sentido não inibe o juiz de calibrar 

os efeitos da decisão de inconstitucionalidade, sempre que tal medida se revele a melhor 

solução para o equacionamento da tensão entre interesses constitucionais contrapostos”575. 

Na verdade, a própria existência de previsão legal se afigura desnecessária576. 

Desta forma, o art. 27, da Lei nº 9.869/99, e o art. 11, da Lei nº 9.882, somente 

revelam/regulamentam possibilidade já implícita no ordenamento577, devendo ser vistos 

unicamente como limitações formais e materiais ao exercício de faculdade inerente à 

competência do Supremo Tribunal Federal para interpretar e apreciar a constitucionalidade 

das leis578. 

Assim, os dispositivos legais mencionados apenas tornaram mais difícil a 

limitação dos efeitos temporais da decisão, estabelecendo um quorum qualificado e exigindo a 

configuração, no caso em análise, dos elementos segurança jurídica ou excepcional interesse 

social, que atuam, portanto, como balizas para o órgão julgador, que deverá avaliar a situação 

posta em julgamento, ponderando os bens jurídico-constitucionais envolvidos, de modo a 

fixar a orientação que melhor atenda à Constituição. 

                                                 
575 SARMENTO, Daniel. Eficácia temporal do controle de constitucionalidade (o princípio da proporcionalidade 
e a ponderação de interesses) das leis. Revista de Direito Administrativo, n. 212, abr.-jun. 1998, p. 39. 
576 Nesse sentido, confira-se Sérgio André Rocha Gomes da Silva: “De fato, há de se convir que, existindo ou 
não a regra de que se trata, cabe exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, à falta de uma norma 
constitucional a respeito, decidir quanto aos efeitos das decisões proferidas em sede de controle da 
constitucionalidade de atos normativos. Assim sendo, é certo que, mesmo antes da vigência do art. 27 da Lei nº 
9.868/99, poderia o Supremo Tribunal Federal declarar, com efeitos ex nunc, a inconstitucionalidade de ato 
normativo, podendo, por outro lado, afastar, a qualquer momento, a eficácia dessa regra infraconstitucional”. 
Para o referido autor, inclusive, falece “ao legislador infraconstitucional competência para delimitar a ação do 
Supremo Tribunal nesta seara”, tese da qual discordamos (SILVA, Sérgio André Rocha Gomes da. Comentários 
acerca dos efeitos da decisão proferida no âmbito do controle abstrato da constitucionalidade das normas 
tributárias. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 83, ago. 2002, p. 151). 
577 Nesse sentido, confira-se: MORO, Sergio Fernando. Doutrina prospectiva como Instrumento de defesa da 
constituição. Direito Federal. Revista da Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE. v. 19, n. 65, out.-
dez. 2000, p. 124; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Efeitos da inconstitucionalidade da lei. Direito público, v. 
2, n. 8, abr.-jun. 2005, p. 158. Transcreva-se, neste ponto, por oportuno, trecho do voto-vista proferido pelo 
Ministro Gilmar Mendes, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.240-7/BA: 
“Na verdade, tenho ressaltado que o artigo 27 é apenas uma cláusula de caráter interpretativo, porque o que se 
fez foi uma ponderação para os fins de se encontrar norma de organização e procedimento que viabilizasse esse 
tipo de pronunciamento” (BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2240-7/BA. Supremo Tribunal 
Federal. Pleno. Relator Ministro Eros Grau. Julgamento em: 09 maio 2007. Publicação no DJ: 03 ago. 2007. 
Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007). 
578 Considerando que os dispositivos em referência representaram inovação em nosso sistema, porém 
concordando com sua constitucionalidade, cf. PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. A atribuição de efeitos 
prospectivos à decisão de inconstitucionalidade em matéria tributária em face da recente jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal. Revista do Tribunal Regional Federal 1ª Região, v. 19, n. 1, jan. 2007, Brasília, p. 
64. 
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5.2 ÂMBITO DE INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DA EFICÁCIA TEMPORAL DO 

JULGADO 

 

Discutida a questão da constitucionalidade da técnica da modulação dos efeitos 

temporais da decisão de inconstitucionalidade, cabível indagar acerca de seu âmbito de 

aplicação. 

 

 

5.2.1 Modulação de efeitos e inconstitucionalidade superveniente 

 

Cumpre referir, primeiramente, à existência de discussão acerca da 

possibilidade de utilização da referida técnica nas hipóteses de inconstitucionalidade 

superveniente.  

Com efeito, embora nascida validamente, a norma pode se tornar 

posteriormente incompatível com a Constituição. Tal pode ocorrer, inclusive, com norma cuja 

constitucionalidade já foi reconhecida em sede de processo de controle abstrato.  

Assim, conforme salienta Teori Albino Zavascki, a sentença de procedência ou 

improcedência do pedido no processo de controle de constitucionalidade abstrato produz coisa 

julgada material, insuscetível de ser modificada mediante nova demanda, ainda que proposta 

sob outro fundamento legal, aplicando-se, à hipótese, o princípio segundo o qual a coisa 

julgada opera a preclusão do deduzido e do dedutível.  

Ressalte-se, outrossim, que, como visto anteriormente, não se admite ação 

rescisória na ação direta de inconstitucionalidade e na ação declaratória de 

constitucionalidade. Entretanto,  

 
como toda sentença habilitada a irradiar efeitos no tempo futuro, também a proferida 
em ação de controle abstrato de legitimidade, que venha a declarar a 
constitucionalidade de um preceito normativo, está submetida à cláusula rebus sic 
stantibus: a força de lei que dela decorre se justifica e se mantém enquanto se 
mantiverem inalterados os pressupostos de fato e de direito que ensejaram a sua 
prolação. Com efeito, é evidente que a declarada compatibilidade de um preceito 
normativo ordinário com a Constituição poderá desfazer-se em face de 
superveniente reforma ou emenda constitucional. De igual modo, a 
constitucionalidade de uma norma, reconhecida à luz de certa realidade social, 
poderá deixar de existir no momento em que se modificar o parâmetro fático 
adotado para a aferição579. 

                                                 
579 ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 107. No mesmo sentido, confira-se: PALU, Oswaldo Luiz. Controle de 
constitucionalidade: conceitos, sistemas e efeitos. 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 259-260. 
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Fala-se, assim, em inconstitucionalidade superveniente, que pode decorrer de 

alteração do estado de direito ou do estado de fato com o qual se relacionam a lei ou ato 

normativo objeto de controle. 

A mudança do estado de direito tem por causa a alteração do paradigma 

normativo do controle, por meio do advento de uma nova Constituição ou em decorrência de 

processo reforma (ou revisão) constitucional. 

Conforme entendimento consagrado na doutrina dominante580 e no Supremo 

Tribunal Federal581, tratando-se de lei pré-constitucional, o único juízo admissível quanto a 

ela seria o reconhecimento ou não de sua compatibilidade material com a ordem 

constitucional superveniente, restringindo-se a solução da controvérsia a um juízo de mera 

revogação (em caso de conflito hierárquico com a nova Constituição) ou de recepção (na 

hipótese de conformidade material582). 

Neste ponto, oportuno transcrever trecho do voto proferido pelo Ministro 

Paulo Brossard, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 02-

1/DF: 
                                                 
580 PALU, Oswaldo Luiz. Controle de constitucionalidade: conceitos, sistemas e efeitos. 2. ed., São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p. 223. 
581 Confira-se, a esse respeito, o paradigmático julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 02-1/DF, 
no qual, reafirmando-se antiga jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consignou-se que: “O vício da 
inconstitucionalidade é congênito à lei e há de ser apurado em face da Constituição vigente ao tempo de sua 
elaboração. Lei anterior não pode ser inconstitucional em relação à Constituição superveniente; nem o legislador 
poderia infringir Constituição futura. A Constituição sobrevinda não torna inconstitucionais leis anteriores com 
ela conflitantes: revoga-as. Pelo fato de ser superior, a Constituição não deixa de produzir efeitos revogatórios. 
Seria ilógico que a lei fundamental, por ser suprema, não revogasse, ao ser promulgada, leis ordinárias. A lei 
maior valeria menos que a lei ordinária (...)” (BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 02-1/DF. 
Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Paulo Brossard. Julgamento em: 06 fev, 1992. Publicação no 
DJ: 21 nov. 1997. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007). Ressalte-se que, neste ponto, 
restaram vencidos os Ministros Marco Aurélio, Sepúlveda Pertence e Néri da Silveira. O entendimento 
consagrado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 02-1/DF foi recentemente reiterado por ocasião do 
julgamento ao Recurso Extraordinário nº 387.271-1/SP, no qual se assentou que “o conflito de norma com 
preceito constitucional superveniente resolve-se no campo da não-recepção, não cabendo a comunicação ao 
Senado prevista no inciso X do artigo 52 da Constituição Federal” (BRASIL. Recurso Extraordinário nº 
387.271-1/SP. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Marco Aurélio. Julgamento em: 08 ago. 2007. 
Publicação no DJ: 01 fev. 2008. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007). Novamente restou 
vencido o Ministro Marco Aurélio. 
582 Conforme observa Teori Albino Zavascki, “na aferição da compatibilidade, o parâmetro a ser adotado é 
apenas o do conteúdo do direito pré-constitucional, e não o da forma da sua criação. (...) Excepcionam-se, quanto 
a esse parâmetro de aferição, apenas certas situações, peculiares aos sistemas federativos com diferentes esferas 
de produção de normas de mesma hierarquia, relacionadas com modificação constitucional na distribuição da 
competência para legislar”. Assim, “conforme observou Pontes de Miranda, ‘se a legislação, que existia, era só 
estadual, ou municipal, e a Constituição tornou de competência legislativa federal a matéria, a superveniência da 
Constituição faz contrário à Constituição qualquer ato de aplicação dessa legislação, no que ela, com a nova 
regra jurídica de competência, seria sem sentido’. Porém, se havia legislação federal e estadual e a competência 
passou a ser, tão-só, do Estado-membro, ou do Município, a legislação federal persiste, estadualizada, ou 
municipalizada, respectivamente, até que o Estado-Membro ou o Município a ab-rogue, ou derrogue. (PONTES 
DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. VI, p. 66)” (ZAVASCKI, 
Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 
108-109). 
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Decorre daí que a lei só poderá ser inconstitucional se estiver em litígio com a 
Constituição sob cujo pálio agiu o legislador. A correção do ato legislativo, ou sua 
incompatibilidade com a lei maior, que o macula, há de ser conferida com a 
Constituição que delimita os poderes do Poder Legislativo que elabora a lei, e a cujo 
império o legislador será sujeito. E em relação a nenhuma outra. 
O legislador não deve obediência à Constituição antiga, já revogada, pois ela não 
existe mais. Existiu, deixou de existir. Muito menos à Constituição futura, 
inexistente, por conseguinte, por não existir ainda. De resto, só por advinhação 
poderia obedecê-la, uma vez que futura e, por conseguinte, ainda inexistente583. 

 

Assim, a incompatibilidade vertical de leis e atos normativos examinados em 

face da superveniência de um novo ordenamento constitucional se traduziria em hipótese de 

pura e simples revogação dessas normas, contrárias a uma lei posterior e de superior 

hieraquia. 

Nesse contexto, sustenta-se a impossibilidade de outorga de eficácia 

prospectiva à decisão que proclama, em juízo negativo de recepção, a incompatibilidade da 

norma contestada em face do ordenamento constitucional superveniente. 

Sob esta perspectiva, a utilização da técnica da modulação temporal teria por 

pressuposto a existência de um juízo de inconstitucionalidade, que não se confundiria, em 

seus aspectos básicos (pressupostos e conseqüências), com o juízo de não-recepção, consoante 

entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal. 

Nesse sentido já se pronunciou a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, por 

ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 582.280-3/RJ, 

tendo o Ministro Relator Celso de Mello concluído seu voto nos seguintes termos: 

 
(a) a declaração de inconstitucionalidade reveste-se, ordinariamente, de eficácia “ex 
tunc” (RTJ 146/461-462 – RTJ 164/506-509), retroagindo ao momento em que 
editado o ato estatal reconhecido inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal; 
(b) o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido, excepcionalmente, a possibilidade 
de proceder à modulação ou limitação temporal dos efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade, mesmo quando proferida, por esta Corte, em sede de controle 
difuso (RE 197.917/SP, p. ex.); 
(c) revela-se inaplicável, no entanto, a teoria da limitação temporal dos efeitos, se e 
quando o Supremo Tribunal Federal, ao julgar determinada causa, nesta formular 
juízo negativo de recepção, por entender que certa lei pré-constitucional mostra-se 
materialmente incompatível com normas constitucionais a ela supervenientes; 
(d) a não recepção do ato estatal pré-constitucional, por não implicar a declaração de 
sua inconstitucionalidade – mas o reconhecimento de sua pura e simples revogação 
(RTJ 143/355 – RTJ 145/339) –, descaracteriza um dos pressupostos indispensáveis 
à utilização da técnica da modulação temporal, que supõe, para incidir, dentre outros 
elementos, a necessária existência de um juízo de inconstitucionalidade584. 

                                                 
583 BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 02-1/DF. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator 
Ministro Paulo Brossard. Julgamento em: 06 fev, 1992. Publicação no DJ: 21 nov. 1997. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007 
584 A decisão recorrida entendeu impossível a cobrança de alíquotas progressivas de IPTU antes da EC nº 29/00 
(no mesmo sentido, confira-se: BRASIL. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 482.017-6/RJ. 
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Impende discordar desse posicionamento. Com efeito, constitui de certa forma 

uma distorção o tratamento diferenciado entre a incompatibilidade de leis pós e pré-

constitucionais em face da Constituição.  

Nesse sentido, Teori Albino Zavascki assinala que “não há como deixar de 

reconhecer que entre as normas recepcionadas e a Constituição que as recepcionou – como 

que recriando-as –, a única relação juridicamente possível é a de constitucionalidade” (grifos 

no original)585. 

Da mesma forma, Sergio de Andréa Ferreira, ressaltando que “o conflito entre 

normas de nível hierárquico diverso constitui a chamada incompatibilidade vertical das 

normas jurídicas”, consigna: “se a norma de fonte superior é precedente, a de nível menos 

elevado será inválida ab initio”; e “se, ao contrário, a norma de nível mais elevado for 

posterior à norma de fonte inferior, a invalidade será superveniente”586. Ao final, conclui o 

referido autor: 

 
Sustentamos que a inconstitucionalidade de norma com Constituição ou emenda 
constitucional ulterior não revoga (desfaz, desconstitui faz deixar de existir), mas 
sim nulifica a norma anterior, esterelizando-a; ou a torna anulável, continuando ela a 
existir, devendo tudo isso ser encarado com cautela, no que diz respeito a novas 
incidências587. 

 

Por outro lado, tal como ressaltou o Ministro Sepúlveda Pertence, em voto-

vista dissidente proferido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 02-1/DF, 

a inconstitucionalidade é apenas “o resultado de um juízo de incompatibilidade entre duas 

                                                                                                                                                         
Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Julgamento em: 24 maio 
2005. Publicação no DJ: 17 jun. 2005. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007). Ressalte-se, 
por oportuno, a divergência apresentada neste ponto pelo Ministro Gilmar Mendes consignou expressamente em 
seu voto a possibilidade de aplicação da técnica de modulação dos efeitos no âmbito da não recepção: “Assim, 
declaro a não recepção das normas de IPTU do Município do Rio de Janeiro, aqui questionadas, com base nos 
precedentes citados, e não outorgo efeitos meramente prospectivos à referida não-recepção, porque não tenho 
como demonstrada a repercussão econômica, a gravíssima lesão à ordem pública ou à segurança jurídica, bem 
como a qualquer outro princípio constitucional relevante para o caso. Reitero, porém, que diferentemente do que 
restou assentado pelo eminente Ministro Relator Celso de Mello, no presente caso, o meu entendimento é no 
sentido da plena compatibilidade técnica para modulação de efeitos com a declaração de não recepção de 
direito ordinário pré-constitucional pelo Supremo Tribunal Federal” (grifos no original) (BRASIL. Agravo 
Regimental do Agravo de Instrumento nº 582.280-3/RJ. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Relator 
Ministro Celso de Mello. Julgamento em: 12 set. 2006. Publicação no DJ: 06 nov. 2006. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007). 
585 ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 113. 
586 FERREIRA, Sergio de Andréa. Invalidade de norma. Considerações sobre a invalidade das regras jurídicas 
escritas estatais no direito brasileiro segundo a teoria geral dos atos jurídicos. Revista de Direito Público, a. 
XIV, jan.-jun. 1981, p. 148. 
587 FERREIRA, Sergio de Andréa. Invalidade de norma. op. cit., p. 160. 
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normas, ao qual é de todo alheia qualquer idéia de culpabilidade ou responsabilidade do autor 

da norma questionada pela ilicitude constitucional” 588. 

Talvez fosse o momento, então, de rever a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal. Nesse sentido, inclusive, acenou o Ministro Gilmar Mendes: 

 
Tais reflexões permitem afirmar que, para os fins de controle de constitucionalidade 
incidenter tantum no âmbito do recurso extraordinário, não assume qualquer 
relevância o momento da edição da lei, configurando eventual contrariedade à 
Constituição atual questão de constitucionalidade, e não mero conflito de normas a 
se resolver com aplicação do princípio da lex posterior. 
Diante de todos esses argumentos e considerando a razoabilidade e o significado 
para a segurança jurídica da tese que recomenda a extensão do controle abstrato de 
normas também ao direito pré-constitucional, não se afiguraria despropositado 
cogitar da revisão da jurisprudência do STF sobre a matéria589. 

 

E assim compreendida a questão, inexiste motivo para afastar a possibilidade 

de utilização da técnica da modulação temporal de efeitos, sobretudo quando se observa que, 

na grande maioria desses casos, a lei impugnada vigora há longo período de tempo. 

Obviamente, nessas hipóteses de inconstitucionalidade superveniente, não há 

que se falar em limitação dos efeitos temporais da decisão de inconstitucionalidade com 

relação ao período entre a edição da norma e o advento do novo paradigma constitucional. 

Com efeito, durante certo tempo após sua edição, a lei ou ato normativo poderiam ser 

considerados compatíveis com a Constituição. E tratando-se de norma anteriormente 

constitucional, não há que se falar em preservação de efeitos de lei ou ato normativo dotados 

de inconstitucionalidade. 

Isso não afasta, entretanto, a possibilidade de modulação dos efeitos temporais, 

uma vez que se constate a necessidade de postergar os efeitos da decisão para momento 

posterior ao da alteração do texto constitucional, tal como ocorre com a inconstitucionalidade 

originária590. 

                                                 
588 BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 02-1/DF. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator 
Ministro Paulo Brossard. Julgamento em: 06 fev, 1992. Publicação no DJ: 21 nov. 1997. Disponível em: 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007 
589 BRASIL. Medida Cautelar na Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 33-5/PA. 
Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Gilmar Mendes. Julgamento em: 29 out. 2003. Publicação no 
DJ: 06 ago. 2004. Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 18 mar. 2008. 
590 Afirma Rui Medeiros, assim, que a “circunstância de a declaração de inconstitucionalidade superveniente 
retroagir em regra ao momento da entrada em vigor da Constituição de 1976 não tem mais relevância, para 
efeitos de restrição do alcance da declaração, do que o fato de a eficácia da declaração de inconstitucionalidade 
originária se reportar ao momento da entrada em vigor da norma declarada inconstitucional” (MEDEIROS, Rui. 
A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 719). Ressalte-se, por oportuno, 
que o n.º 4 do artigo 282.º da Constituição de Portugal é expresso nesse sentido. 
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Ressalte-se, por oportuno, que a Lei nº 9.882/99, como visto, possibilitou o 

controle por via direta dos atos normativos pré-constitucionais, ao prever o cabimento de 

argüição de descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o fundamento da 

controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo anteriores à Constituição (art. 1º, 

parágrafo único, inciso I)591. 

Desta forma, admitindo-se a aplicação do art. 11 da referida lei às decisões em 

que se reconheça a incompatibilidade entre a lei ou ato normativo pré-constitucionais e o 

novo texto constitucional, restará superado o problema, ao menos no âmbito do controle 

abstrato, da possibilidade de modulação temporal de efeitos por ocasião do reconhecimento de 

inconstitucionalidade superveniente por alteração do paradigma normativo. 

Entretanto, caso se restrinja a incidência do art. 11 às decisões que, em sede de 

argüição de descumprimento de preceito fundamental, ensejem juízo de inconstitucionalidade 

no sentido estrito esposado pelo Supremo Tribunal Federal, persistirá o problema 

mencionado. 

Por outro lado, de qualquer modo remanesce a questão no controle difuso, caso 

se mantenha a concepção de que inexiste no caso juízo de inconstitucionalidade. 

Saliente-se, outrossim, como o faz Raul Machado Horta, que a mudança na 

Constituição pode se exteriorizar, além da atuação da reforma constitucional (revisão ou 

emenda), por meio de processo de mutação constitucional592. Nessa última hipótese, a 

inconstitucionalidade superveniente da norma decorre de modificações posteriores no estado 

de fato593. 

O ordenamento jurídico se revela como um sistema dinâmico, não só em razão 

da criação-revogação de normas jurídicas, mas, sobretudo, em decorrência da mutação das 

significações normativas, identificada nos atos de interpretação e aplicação.  

Nesse sentido, Konrad Hesse observa que o significado da ordenação jurídica 

na realidade e em face dela somente pode ser apreciado se ambas forem consideradas em sua 

relação e condicionamento recíproco594.  

                                                 
591 BRASIL. Lei nº 9.882, de 03 de dezembro de 1999. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9882.htm>. Acesso em: 23 set. 2007. 
592 HORTA, Raul Machado. Permanência e Mudança na Constituição. Revista de Direito Administrativo, v. 
188, abr.-jun. 1992, p. 21. Sobre o tema, confira-se: FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Mutação, reforma e 
revisão das normas constitucionais. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, Revista dos 
Tribunais, a. 2, n. 5, p. 5-24, out.-dez. 1993. 
593 ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 113. 
594 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio 
Antônio Fabris, 1991, p. 13-15. Da mesma forma, Carlos Maximiliano Pereira dos Santos afirma não ser “licito 
interpretar a lei suprema como um texto rigido, producto da imprevidencia, impossivel de se adaptar às 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9882.htm
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Assim, a circunstância histórica determina a mutação dos sentidos objetivos 

das normas do ordenamento, e caso o legislador não implemente as necessárias alterações 

legislativas, o Poder Judiciário inevitavelmente o fará. Essa observação se torna ainda mais 

evidente no caso das normas constitucionais, tendo em vista seu caráter fortemente 

ideológico, assim como a maior ambigüidade e vagueza dos termos nelas inscritos595. 

Além disso, como observa Gilmar Ferreira Mendes, “é natural que esse tipo de 

situação se coloque de forma bastante evidente no quadro de uma nova ordem constitucional”, 

quando “entendimentos na jurisprudência, doutrina e legislação tornam, às vezes, inevitável, 

que a interpretação da Constituição se realize, em um primeiro momento, com base na 

situação jurídica pré-existente”, e posteriormente uma nova orientação hermenêutica seja 

adotada596. 

Nesse contexto, consoante observa Marcelo Neves, um determinado conteúdo 

normativo pode, com o decorrer do tempo e com a alteração das condicionalidades histórias, 

passar do “estado” de constitucionalidade para o de inconstitucionalidade, e vice-versa, sem 

qualquer modificação do texto objetivo legal ou constitucional597. 

Por esta razão, os sistemas de controle jurisdicional adotam, expressa ou 

implicitamente, o princípio da imprescritibilidade do poder de argüir (direta ou indiretamente) 

a inconstitucionalidade das leis ou atos normativos. Assim, a inconstitucionalidade de 

                                                                                                                                                         
necessidades nacionaes. Sigamos o grande exemplo dos Estados Unidos, onde a exegese varia com as exigencias 
do momento e a obra da convenção de Philadelphia atravessa os seculos, porque acompanha, passo a passo, a 
evolução da sociedade norte-americana” (SANTOS, Carlos Maximiliano Pereira dos. Comentários à 
Constituição brasileira de 1891. Brasília: Senado Federal, 2005, p. 555). 
595 Marcelo Neves observa, inclusive, que “a questão da inconstitucionalidade de uma lei pode ter verificação e 
solução divergentes, na medida em que os textos constitucionais e legais sofram variações semânticas no 
território do Estado”. Com efeito, “a lei, muitas vezes, traz benefícios, seja do ponto de vista econômico, social 
ou cultural, a uma localidade ou região do Estado, em detrimento de outras; e, por conseguinte, a questão de sua 
inconstitucionalidade deixa de ser suscitada nas jurisdições das regiões ou localidades beneficiárias, enquanto é 
constantemente levantada nas jurisdições das áreas prejudicadas. Além do mais, a divergência de interpretação, 
quando suscitada a questão, pode resultar diretamente destes fatores pragmáticos, permanecendo a dicotomia 
constitucionalidade/inconstitucionalidade até que a norma seja expulsa do sistema. Desta maneira, a análise da 
atuação dos fatores semântico-pragmáticos no espaço também contribui para elucidar que o problema da 
inconstitucionalidade não tem uma dimensão puramente lógico-sintática e, portanto, que o ordenamento jurídico 
não é uma unidade hierarquicamente perfeita, mas sim uma unidade dialética” (NEVES, Marcelo. Teoria da 
Inconstitucionalidade das Leis. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 157-158). 
596 MENDES, Gilmar Ferreira. As Decisões no Controle de Constitucionalidade de normas e seus efeitos. 
Revista da Escola Nacional da Magistratura, a. II, n 3, Brasília, Escola Nacional da Magistratura, abr. 2007, 
p. 87. 
597 NEVES, Marcelo. op. cit., p. 153-154. Conforme observa este autor, “num determinado espaço-tempo social, 
os elementos contextuais podem conduzir a interpretações no sentido da inconstitucionalidade de uma lei, 
enquanto em outro espaço-tempo social, eles podem implicar-lhe a constitucionalidade” (NEVES, Marcelo. op. 
cit., p. 138-139).  
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determinada lei ou ato normativo pode ser argüida a qualquer tempo, não se sujeitando a 

prazo prescricional598. 

Oportuno ressaltar, neste ponto, que, se a lei ou ato normativo não eram 

inconstitucionais desde sua origem, tornando-se incompatíveis com a Constituição ao longo 

do tempo em razão de processo de alteração da realidade em que inserido o texto 

constitucional, inadmissível fixar o momento de edição da lei ou ato normativo como o termo 

inicial dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade. Nesse sentido, confira-se o 

ensinamento de Teori Albino Zavascki: 

 
No que se refere à inconstitucionalidade superveniente, decorrente da mudança no 
estado de fato, é cabível, como antes se viu, o controle por ação direta, instrumento 
que poderá ser utilizado mesmo que a norma em questão tenha sido anteriormente 
declarada constitucional. Tratando-se de ação fundada em fato novo, posterior à 
sentença confirmatória da constitucionalidade, não haverá nela ofensa à coisa 
julgada. Por igual razão, não se tratará de ação rescisória. Representará, 
simplesmente, o exercício normal do mecanismo de controle de constitucionalidade, 
reconhecido também no direito comparado. Julgada procedente, a norma será 
considerada nula, não da data da sua vigência, mas daquela em que, por força do 
fato superveniente, se configurou sua incompatibilidade com a Constituição. A 
eficácia da sentença se produzirá, conseqüentemente, em relação a situações 
jurídicas situadas em período de tempo diferente das sujeitas à sentença anterior. 
Entre as duas, portanto, não haverá conflito599. 

 

Em igual direção, Mauro Cappelleti afirma ser a Constituição “‘um ‘living 

document’, sujeito a evoluções de significado”, razão pela qual “aquilo que em um certo 

momento de tal evolução pode ser conforme ou contrário à Constituição, pode não sê-lo ainda 

ou não sê-lo mais em uma fase diversa da própria evolução”, sendo inadmissível o 

reconhecimento da eficácia retroativa da inconstitucionalidade para atingir situações 

anteriormente consideradas legítimas600.  

Da mesma forma, Gilmar Ferreira Mendes observa que 

                                                 
598 Nesse sentido, inclusive, o Supremo Tribunal Federal editou, ainda em 1963, o Enunciado nº 360 da Súmula 
de sua Jurisprudência Predominante, segundo o qual “não há prazo de decadência para a representação de 
inconstitucionalidade prevista no art. 8º, parágrafo único, da Constituição Federal”, entendimento que ainda se 
mantém em vigor (BRASIL. Enunciado nº 360 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo 
Tribunal Federal. Sessão Plenária de 13 dez. 1963. Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 20 mar. 
2008). Entretanto, conforme ressalta Marcelo Neves, “mesmo nos sistemas constitucionais em que o princípio da 
imprescritibilidade é adotado sem restrições, não se pode afirmar dogmaticamente o seu caráter absoluto. (...). 
Isto porque, na medida em que se evidencia a mutação de sentido dos textos constitucionais e legais no decorrer 
do tempo, é sempre possível que, em razão de mudanças na orientação interpretativa dos juízes e tribunais, uma 
lei qualificada de inconstitucional por um período passe a ser considerada em conformidade com a Constituição 
num período posterior (...)” (NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade das Leis. São Paulo: Saraiva, 
1988, p. 155-156). 
599 ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 118-120. 
600 CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. 2. ed., 
Porto Alegre: Sergio Fabris, 1992, p. 123. 
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(...) nesses casos, fica evidente que o Tribunal não poderá fingir que sempre pensara 
dessa forma. Daí a necessidade de, em tais casos, fazer-se o ajuste do resultado, 
adotando-se a técnica de decisão que, tanto quanto possível, traduza a mudança de 
valoração. No plano constitucional, esses casos de mudança na concepção jurídica 
podem produzir uma mutação normativa ou a evolução na interpretação, 
permitindo que venha a ser reconhecida a inconstitucionalidade de situações 
anteriormente consideradas legítimas. A orientação doutrinária tradicional, marcada 
por uma alternativa rigorosa entre atos legítimos ou ilegítimos (…), encontra 
dificuldade para identificar a consolidação de um processo de 
inconstitucionalização (…). Prefere-se admitir que, embora não identificada, a 
ilegitimidade sempre existira”601. 

 

Cabível fazer referência, neste ponto, à decisão proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 82.959-7/SP602, em que se reconheceu, rompendo 

reiterada jurisprudência anteriormente firmada, a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei 

nº 8.072, de 25 de julho de 1990, que vedava a progressão no regime de cumprimento da pena 

ao condenado por crime hediondo. 

No caso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu expressamente que o 

julgamento concedia nova inteligência ao princípio da individualização da pena, em evolução 

jurisprudencial, podendo-se falar, então, em mutação constitucional. Confira-se, a respeito, 

trecho do voto-vista proferido pelo Ministro Gilmar Mendes: 

 
Considerando que, reiteradamente, o Tribunal reconheceu a constitucionalidade da 
vedação de progressão de regime nos crimes hediondos, bem como todas as 
possíveis repercussões que a declaração de inconstitucionalidade haveria de ter no 
campo civil, processual e penal, reconheço que, ante a nova orientação que se 
desenha, a decisão somente poderia ser tomada com eficácia ex nunc. (...) Assente 
que se cuida de uma revisão de jurisprudência, de um autêntico “overruling”, e 
entendo que o Tribunal deverá fazê-lo com eficácia restrita. E, certamente, elas não 
eram – nem deveriam ser consideradas – inconstitucionais, quando proferidas. 
Com essas considerações, também eu, Senhor Presidente, declaro a 
inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072, de 1990. Faço isso, com 
efeito ex nunc, nos termos do artigo 27 da Lei nº 9.868, de 1999, que entendo 
aplicável às condenações que envolvam situações ainda suscetíveis de serem 
submetidas ao regime de progressão603. 

 

No mesmo sentido foi o voto-vista proferido pelo Ministro Eros Grau: 

 
                                                 
601 MENDES, Gilmar Ferreira. As Decisões no Controle de Constitucionalidade de normas e seus efeitos. 
Revista da Escola Nacional da Magistratura, a. II, n 3, Brasília, Escola Nacional da Magistratura, abr. 2007, 
p. 86. 
602 BRASIL. Habeas Corpus nº 82.959-7/SP. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Marco 
Aurélio. Julgamento em: 23 fev. 2006. Publicação no DJ: 01 set. 2006. Disponível em <www.stf.gov.br>. 
Acesso em: 04 set. 2007. 
603 BRASIL. Habeas Corpus nº 82.959-7/SP. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Marco 
Aurélio. Julgamento em: 23 fev. 2006. Publicação no DJ: 01 set. 2006. Disponível em <www.stf.gov.br>. 
Acesso em: 04 set. 2007. 
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A regulação jurídica é sempre provisória e está sujeita a ser atropelada pela violência 
dos fatos. Não me refiro, neste ponto, a violência de todos os delitos, nem à 
circunstância de o direito afirmar-se precisamente quando violado, quando suas 
regras e princípio sejam desacatados – o Poder Judiciário se ocupa exclusivamente 
das leis que tenham sido violadas. Desejo fazer alusão à circunstância de a realidade 
não parar quieta, ela sim derrubando bibliotecas e preceitos que já não sejam com 
ela coerentes. Por isso mesmo afirmo que o direito é um organismo vivo que não 
envelhece, nem permanece jovem, na medida em que, em virtude da sua 
interpretação/aplicação, é [= deve ser] contemporâneo à realidade. 
Tenho reiteradamente insistido em que a interpretação do direito é compreensão não 
apenas dos textos, mas também – repito-me – da realidade. Alterada a realidade 
social, a norma que se extrai de um mesmo texto será diversa daquela que dele seria 
extraída anteriormente à mudança da realidade. 
Daí a distinção entre inconstitucionalidade originária e inconstitucionalidade 
superveniente. No primeiro caso o texto porta em si, desde o seu primeiro momento 
de vigência, a nódoa da inconstitucionalidade. No segundo, nasce são; mas, no 
correr do tempo, outra sendo a realidade, torna-se supervenientemente 
inconstitucional. 
Alguns, entre nós, afirmam, ao eventualmente alterar posição diante de um 
determinado texto normativo, que “evoluíram”. Mudanças nas pessoas certamente 
ocorrem, mas o que se dá de modo mais freqüente é a mudança da própria realidade, 
determinando a convolação do que era constitucional em inconstitucional; e mesmo 
o contrário – convolação do que era inconstitucinal em constitucional – poderá, em 
tese, vir a ocorrer. 
É o que atualmente se verifica. Tenho que, ao menos atualmente, a lei de 1.990 entra 
em testilhas com o disposto o artigo 5º, XLVI [individualização da pena], no artigo 
1º, III [dignidade da pessoa humana] e no artigo 5º, XLVII, e [proibição da 
imposição de penas cruéis] da Constituição do Brasil.  
Sendo assim, concedo a ordem, voto pela inconstitucionalidade do §1º do art. 2º da 
Lei n. 8.072/90, com aquela conformação bem peculiar que foi proposta pelo 
Ministro Gilmar Mendes604. 

 

O Supremo Tribunal Federal explicitou, ademais, que a declaração incidental 

de inconstitucionalidade do preceito legal em questão não geraria conseqüências jurídicas 

com relação às penas já extintas na data do julgamento (responsabilidade civil do Estado, por 

exemplo). Desta forma, a decisão plenária envolveria, unicamente, o afastamento do óbice 

representado pela norma ora declarada inconstitucional, sem prejuízo da apreciação, caso a 

caso, pelo magistrado competente, dos demais requisitos pertinentes ao reconhecimento da 

possibilidade de progressão.  

Saliente-se, por outro lado, que inexiste a obrigatoriedade de fixar como termo 

inicial para a produção de efeitos temporais o momento da decisão de inconstitucionalidade, 

já que, conforme observa Rui Medeiros, “a existência de um processo gradual e lento de 

inconstitucionalização não impede que se reconheça que, num determinado momento anterior 

à decisão de inconstitucionalidade, a lei já era inconstitucional”605. 

                                                 
604 BRASIL. Habeas Corpus nº 82.959-7/SP. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Marco 
Aurélio. Julgamento em: 23 fev. 2006. Publicação no DJ: 01 set. 2006. Disponível em <www.stf.gov.br>. 
Acesso em: 04 set. 2007. 
605 Para o referido autor, “a indicação do momento em que a norma se tornou inconstitucional é, em qualquer 
caso, uma solução bastante menos artificial do que a opção pela atribuição de mera eficácia ex nunc à respectiva 
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Tal conclusão não afasta, entretanto, a possibilidade de modulação dos efeitos 

temporais, uma vez que se constate a necessidade de postergar os efeitos da decisão para 

momento posterior ao marco fixado pelo órgão julgador como de momento de trânsito da 

constitucionalidade para a inconstitucionalidade, aplicando-se, no caso, as mesmas 

considerações feitas para a inconstitucionalidade superveniente resultante de alteração no 

texto constitucional606. 

Ressalte-se, outrossim, que durante o processo de inconstitucionalização, a lei 

ou ato normativo podem ser objeto de impugnação judicial. Caso ainda não se tenha 

implementado o estado de inconstitucionalidade, cabe ao órgão julgador proferir decisão de 

rejeição, que pode vir acompanhada, como visto acima, de um apelo ao legislador para que 

adote as providências necessárias a evitar o trânsito da norma para a situação de 

incompatibilidade com a Constituição. 

Saliente-se, outrossim, que não se admite limitação de efeitos da decisão que 

declara a constitucionalidade de lei ou ato normativo. Com efeito, inviável admitir que o 

órgão julgador reconheça como inconstitucional, durante determinado período, norma que não 

tenha qualquer vício de incompatibilidade com a Constituição. 

Discute-se, entretanto, se é possível a “constitucionalização”607 de norma 

anteriormente incompatível com a Constituição. 

Na concepção de Sergio de Andréa Ferreira, “revogada a norma superior, sem 

que tenha sido desconstituída, por outro modo, a de menor hierarquia que lhe era contrária, 

volta essa a ser legítima”608. 

Teori Albino Zavascki, por sua vez, não admite a possibilidade de 

“constitucionalização” de norma originalmente inconstitucional, independentemente de este 

vício ter sido ou não reconhecido em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 

Para esse autor, “a recepção, fenômeno novativo de recriação do direito ordinário, só opera 

sobre normas válidas e vigentes à época da mudança do regime constitucional, o que não é o 

caso das que são editadas em desconformidade com a Constituição”. Por outro lado, “a não-

                                                                                                                                                         
decisão de inconstitucionalidade” (MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Os autores, o 
conteúdo e os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da lei. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 545). 
606 Nesse sentido, confira-se: MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Os autores, o conteúdo e 
os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da lei. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 544-545. 
607 Expressão utilizada por ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 120-121. 
608 FERREIRA, Sergio de Andréa. Invalidade de norma. Considerações sobre a invalidade das regras jurídicas 
escritas estatais no direito brasileiro segundo a teoria geral dos atos jurídicos. Revista de Direito Público, a. 
XIV, n. 57-58, jan.-jun. 1981, p. 160. 
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recepção, pela Constituição, da norma que já era inconstitucional, independe da declaração 

judicial da sua nulidade”. Desta forma,  

 
“a eventual existência de sentença declaratória de inconstitucionalidade apenas 
acrescenta a certeza jurídica de que a norma, por ser nula, já não incidia à época do 
direito pretérito, razão a mais a afastar dúvida sobre a inviabilidade da sua recepção 
pelo novo ordenamento constitucional”609. 

 

Oswaldo Luiz Palu, em posição intermediária, entende que é possível nova 

abordagem do mesmo problema em processo objetivo ulterior, qualquer que seja o sentido de 

julgamento pretérito, caso se constate a modificação das condições fáticas ou a evolução da 

compreensão histórica de um determinado instituto (mutação constitucional)610. 

Impende discordar parcialmente desse entendimento. Com efeito, não há que 

se falar em constitucionalização em razão do advento de direito novo, uma vez que, nesse 

caso, o vício de inconstitucionalidade poderia ser reconhecido a qualquer tempo, não sendo 

possível se admitir uma posterior convalidação. Tal não afasta, entretanto, a possibilidade de 

modulação dos efeitos de eventual decisão de inconstitucionalidade, presentes as 

circunstâncias autorizadoras (preservação da segurança jurídica ou de excepcional interesse 

social), o que será feito em sede de controle difuso, já que não se admite o controle direto 

nesses casos. 

Ressalte-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal já acatou a 

produção de efeitos de norma inconstitucional frente à Constituição anterior, mas compatível 

com o texto constitucional em vigor à época da decisão. Assim, no julgamento de Agravo 

Regimental no Recurso Extraordinário nº434.222-7/AM611, a Corte, recusando a tese da 

constitucionalidade superveniente, afirmou, entretanto, que os efeitos porventura produzidos 

poderiam se incorporar ao patrimônio dos administrados, tendo em vista, sobretudo, o 

princípio da boa-fé e o caráter alimentar da verba. 

Saliente-se, porém, que se tratando de constitucionalização em virtude de 

alteração do estado de fato (processo de mutação constitucional), e se a existência do vício de 

incompatibilidade com a Constituição não tiver sido anteriormente declarada, não se pode 
                                                 
609 ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 120-121. 
610 PALU, Oswaldo Luiz. Controle de constitucionalidade: conceitos, sistemas e efeitos. 2. ed., São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p. 259-260. 
611 No caso, discutia-se a manutenção de determinada gratificação concedida a servidores públicos do Estado do 
Amazonas por lei inconstitucional face à Constituição de 1967, mas compatível com a Constituição de 1988 
(BRASIL. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 434.222-7/AM. Supremo Tribunal Federal. 
Segunda Turma. Relator Ministro Carlos Velloso. Julgamento em: 14 jun. 2005. Publicação no DJ: 01 jul. 2005. 
Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 04 set. 2007). 
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falar em eliminação da lei ou ato normativo do ordenamento jurídico, inexistindo motivo para 

não reconhecer a posterior constitucionalidade da norma. 

 

 

5.2.2 A modulação dos efeitos temporais da decisão de inconstitucionalidade e o controle 

difuso 

 

Definido o objeto da modulação de efeitos (decisão de inconstitucionalidade 

originária ou superveniente), cabível analisar a possibilidade e as condições para sua 

utilização em sede de controle difuso. 

 

 

5.2.2.1 Possibilidade de aplicação no controle difuso 

 

Concebida a limitação temporal dos efeitos da decisão como desdobramento 

das potencialidades do controle jurisdicional de constitucionalidade, não há razão para afastar 

sua utilização no controle difuso612. 

Com efeito, tal como observa Carlos Wagner Dias Ferreira, 

independentemente do modelo de controle de constitucionalidade adotado, sempre é 

pertinente a indagação acerca das conseqüências jurídicas e práticas da decisão de 

inconstitucionalidade. Destarte, em ambos os sistemas, “a incidência dos efeitos 

retrospectivos pode se mostrar mais nociva ao Direito e à ordem jurídica do que a própria 

ofensa à Constituição”613. Tanto é assim, que o sistema difuso norte-americano viveu 

intensamente a utilização de decisões com efeitos meramente prospectivos, tal como visto no 

Capítulo III. 

                                                 
612 Nesse sentido, confira-se: MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade 
Católica, 1999, p. 743; CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. Da declaração de inconstitucionalidade e seus 
efeitos. Revista Direito, Estado e Sociedade, n. 10, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
Disponível em: <http://sphere.rdc.puc-rio.br/sobrepuc/depto/direito/revista/online/rev10_carlos.html>. Acesso 
em 08 nov. 2005; MENDES, Gilmar Ferreira. As Decisões no Controle de Constitucionalidade de normas e seus 
efeitos. Revista da Escola Nacional da Magistratura, a. II, n 3, Brasília, Escola Nacional da Magistratura, 
abr.-2007, p. 74; MORO, Sergio Fernando (Doutrina prospectiva como Instrumento de defesa da constituição. 
Direito Federal. Revista da Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE. v. 19, n. 65, out.-dez. 2000, p. 
125-126), para quem conclusão em sentido contrário seria incompatível com o juízo a favor da 
constitucionalidade do art. 27 da Lei nº 9.868/99 e do art. 11 da Lei nº 9.882/99. Em sentido contrário à 
manipulação dos efeitos da decisão no controle difuso, confira-se: FREITAS, Juarez. O intérprete e o poder de 
dar vida à Constituição. Revista da Faculdade de Direito da UFPR, v. 34, p. 59-76, 2000, p. 73. 
613 FERREIRA, Carlos Wagner Dias. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no controle 
difuso. Revista da ESMAFE - 5ª Região, n. 12, p. 155-178, mar. 2007, Recife, p. 161-162. 
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Oportuna, neste ponto, a observação de Rui Medeiros sobre o sistema 

português, e que pode ser transposta à realidade brasileira: 

 
Naturalmente, quando a limitação de efeitos pretende unicamente evitar os efeitos 
em massa de uma declaração de inconstitucionalidade com eficácia retroativa ou 
repristinatória, a solução poderá não ser transponível para o campo da fiscalização 
concreta. Mas há casos em que se afigura manifesto que a segurança jurídica, 
razões de equidade ou interesse público de excepcional relevo – que não se 
confunde com razões de ordem política – podem impor a restrição dos efeitos do 
julgamento concreto de inconstitucionalidade614. 

 

Não há que se falar, desta forma, em um nexo insuperável entre o sistema de 

controle difuso e a retroatividade dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade. 

Além dos inúmeros julgados em que o Supremo Tribunal Federal, antes ou 

após a edição da Lei nº 9.868/99, aplicou a modulação dos efeitos da decisão, cabe 

mencionar, neste ponto, o julgamento do Recurso Extraordinário nº 197.917-8/SP615, 

anteriormente referido, em que o Ministro Gilmar Mendes, em voto-vista, ressaltou a 

admissibilidade do uso da técnica da limitação temporal dos efeitos da decisão de 

inconstitucionalidade em sede de controle difuso.  

Remetendo-se ao direito norte-americano, o Ministro salientou que a base 

constitucional para a limitação de efeitos parece sugerir que a técnica em referência se revela 

abrangente do modelo de controle de constitucionalidade com um todo. Na mesma ocasião, o 

Ministro Cezar Peluso, em seu voto-vista, consignou que: 

 
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, adequados a cada situação histórica, ao 
mesmíssimo propósito constitucional. A variedade dos 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. 

 

Ademais, em reforço à posição aqui esposada, deve-se observar a já referida 

aproximação entre os sistemas de controle de constitucionalidade (difuso/concreto e 

                                                 
614 MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 744. 
615 BRASIL. Recurso Extraordinário nº 197.917-8/SP. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro 
Maurício Corrêa. Julgamento em: 24 mar. 2004. Publicação no DJ: 07 maio 2004. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 04 set. 2007. 
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concentrado/abstrato), com a atenuação de suas características originárias e o câmbio de 

institutos antes peculiares a cada um dos modelos616.  

No Brasil, além do caráter misto do sistema adotado, ressai igualmente uma 

tendência à concentração do exercício da fiscalização, com a objetivação cada vez maior do 

modelo difuso e concreto, decorrente da atribuição de efeitos típicos do sistema concentrado e 

abstrato, a exemplo da eficácia erga omnes e vinculatória da decisão, por meio da adoção de 

institutos como a suspensão da lei por meio de resolução do Senado, a previsão legal de 

hipóteses de inadmissibilidade liminar de recursos e súmula vinculatória. 

Ressalte-se, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal, em algumas das 

hipóteses em que limitou os efeitos da decisão em sede de controle difuso, não restringiu os 

parâmetros fixados ao caso concreto em julgamento. 

Com efeito, no julgamento proferido em Questão de Ordem no Inquérito nº 

687-4/SP617, que será adiante analisado, o Supremo Tribunal Federal expressamente ressalvou 

“todos os atos praticados e decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, com base na 

Súmula 394, enquanto vigorou”, atribuindo, assim, efeitos ex nunc à decisão não só para a 

lide em análise, mas para todos as demais que nessa situação se enquadrassem. 

Da mesma forma, em decisão proferida no Habeas Corpus nº 82.959-7/SP618, 

acima examinada, o Supremo Tribunal Federal expressamente consignou que o 

reconhecimento da inconstitucionalidade da norma impugnada (que continha vedação à 

progressão de regime ao condenado por crime hediondo) não não geraria conseqüências 

jurídicas com relação às penas já extintas na data do julgamento (responsabilidade civil do 

Estado, por exemplo). 

Essa tendência se tornou ainda mais evidente com a edição da Lei nº 11.417, 

de 19 de dezembro de 2006, que, regulamentando o art. 103-A da Constituição Federal, 

prescreveu a possibilidade de modulação dos efeitos da súmula vinculatória619, tendo em vista 

razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. 

                                                 
616 Nesse sentido, confira-se: FERREIRA, Carlos Wagner Dias. Modulação dos efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade no controle difuso. Revista da ESMAFE - 5ª Região, n. 12, mar. 2007, Recife, p. 161-
162. 
617 BRASIL. Questão de Ordem no Inquérito nº 687-4/SP. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro 
Sydney Sanches. Julgamento em: 25 ago. 1999. Publicação no DJ: 09 nov. 2001. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007. 
618 BRASIL. Habeas Corpus nº 82.959-7/SP. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Marco 
Aurélio. Julgamento em: 23 fev. 2006. Publicação no DJ: 01 set. 2006. Disponível em <www.stf.gov.br>. 
Acesso em: 04 set. 2007. 
619 “Art. 4º. A súmula com efeito vinculante tem eficácia imediata, mas o Supremo Tribunal Federal, por decisão 
de 2/3 (dois terços) dos seus membros, poderá restringir os efeitos vinculantes ou decidir que só tenha eficácia a 
partir de outro momento, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público” 
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Saliente-se, ademais, como o faz Rui Medeiros, que o entendimento aqui 

defendido não conduz a uma violação do direito de acesso à justiça ou ao direito de ação, 

resultante de um desatendimento das “legítimas expectativas daqueles que, havendo suscitado 

com justa razão da questão da inconstitucionalidade da lei aplicável, obtiveram o claro 

reconhecimento jurisdicional do fundamento de sua pretensão”620. 

O direito de ação não equivale ao direito a uma sentença de mérito favorável, 

mas sim ao direito de pleitear junto ao Poder Judiciário uma solução legal (constitucional) 

para o conflito de interesses entre as partes e que, no caso, pode corresponder à modulação 

dos efeitos temporais da decisão de inconstitucionalidade.  

Desta forma, consoante ressalta o referido autor, em conclusão endossada neste 

trabalho, “a delimitação da eficácia da decisão de inconstitucionalidade não é fruto de “mero 

decisionismo” do órgão de controle”, pois “o que se verifica é tão-somente que, à luz do 

ordenamento constitucional no seu todo, a pretensão do autor à não aplicação da lei 

desconforme com a Constituição não tem, no caso concreto, fundamento”621. 

Cabível indagar, outrossim, se o manejo da referida técnica em sede de 

controle difuso se restringe ao Supremo Tribunal Federal. 

Sobre esta questão, Rui Medeiros afirma que, a despeito de o texto 

constitucional português somente se referir à possibilidade de restrição de efeitos das 

declarações de inconstitucionalidade com força obrigatória geral, tal prerrogativa 

 
não constitui um poder político do Tribunal Constitucional de que ele possa, 
livremente, lançar mão, mas antes uma competência que, verificados os 
pressupostos que se extraem da disposição constitucional, deve ser exercida por 
qualquer dos órgãos incumbidos do controlo da constitucionalidade (...)622. 

 

Conforme salientado acima, a modulação de efeitos é inerente ao controle de 

constitucionalidade das leis e atos normativos. Desta forma, é ilógico, como observa Carlos 

Wagner Dias Ferreira, permitir que o juiz de primeira instância ou o tribunal ordinário 

declarem incidentalmente a inconstitucionalidade, e ao mesmo tempo proibi-los de 

estabelecer os efeitos da decisão, obrigando-os a permanecerem de “mãos atadas em ar 

                                                                                                                                                         
(BRASIL. Lei nº 11.417, de 19 de dezembro de 2006. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11417.htm>. Acesso em 23 set. 2007). 
620 MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 746. 
621 MEDEIROS, Rui. op. cit., p. 747. 
622 MEDEIROS, Rui. op. cit., p. 533; 695. 
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contemplativo, mesmo vislumbrando o desmoronamento da boa-fé e da segurança jurídica das 

partes litigantes”623. 

Ressalte-se, por outro lado, que decisão dessa natureza está sempre sujeita ao 

crivo do Supremo Tribunal Federal, por meio de interposição de recurso extraordinário pelas 

partes interessadas. 

 

 

5.2.2.2 Repercussões no controle difuso da decisão proferida no controle abstrato 

 

A restrição da eficácia da decisão de inconstitucionalidade retoma a 

problemática dos efeitos, no controle difuso, do julgado proferido pelo Supremo Tribunal 

Federal em sede de controle concentrado e abstrato. 

Primeiramente, impõe questionar se os juízes e tribunais ordinários estão 

vinculados aos parâmetros utilizados pelo Supremo Tribunal Federal em eventual decisão de 

inconstitucionalidade com modulação da eficácia temporal. 

Assim, afastando expressamente o Supremo Tribunal Federal, em sede de 

controle abstrato, a adoção da prospectividade, cabível indagar se poderia o órgão julgador, na 

via difusa, decidir pela manutenção dos efeitos do ato inconstitucional. 

Sobre o tema, parte da doutrina pátria afirma que a eficácia vinculatória e erga 

omnes prevista no art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99, restringe-se às hipóteses nele 

consignadas, dentre as quais não se inclui a decisão limitativa dos efeitos, já que essa não 

contém declaração de inconstitucionalidade para o momento anterior ao termo fixado pelo 

Supremo Tribunal Federal624. Por esta razão, os juízes e tribunais ordinários poderiam 

invalidar ato praticado com base na norma inconstitucional mesmo em período anterior ao 

termo fixado pelo Supremo Tribunal Federal para o início da produção dos efeitos da decisão 

de inconstitucionalidade. 
                                                 
623 FERREIRA, Carlos Wagner Dias. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no controle 
difuso. Revista da ESMAFE - 5ª Região, n. 12, p. 155-178, mar. 2007, Recife, p. 173. Nesse sentido, é 
plausível sustentar, por exemplo, que o juiz de primeira instância ou o tribunal ordinário fixe a irrepetibilidade de 
valores recebidos com base em liminar que deferia benefício previdenciário fundado em lei posteriormente 
reconhecida como inconstitucional. 
624 “Tal esclarecimento assume ares de acentuada importância uma vez que o efeito contra todos e a eficácia 
vinculante restringe-se, segundo o art. 28, parágrafo único, do mesmo diploma legal, ‘à declaração de 
constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração 
parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto’. Logo, como se depreende de interpretação literal do 
dispositivo, à imposição de limites à declaração de inconstitucionalidade, diferentemente desta própria, não é 
outorgada a mesma eficácia contra todos e o efeito vinculante” (MORO, Sergio Fernando. Doutrina prospectiva 
como Instrumento de defesa da constituição. Direito Federal. Revista da Associação dos Juízes Federais do 
Brasil - AJUFE. v. 19, n. 65, out.-dez. 2000, p. 125). 
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Impende discordar desse posicionamento. Com efeito, a eficácia vinculatória 

abrange a decisão proferida em sede de controle concentrado e abstrato, e não apenas o juízo 

de inconstitucionalidade. Assim, inadmissível a cisão do julgado para atribuir efeitos 

vinculativos apenas a uma parcela do dispositivo do acórdão. Entendimento em sentido 

contrário conduziria ao total esvaziamento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal, já que os juízes poderiam simplesmente desconsiderar os parâmetros nela fixados 

pelo intérprete máximo da Constituição. 

Desta forma, se o Supremo Tribunal Federal consigna, em sede de ação direta 

de inconstitucionalidade, que a decisão de inconstitucionalidade da norma impugnada, em 

todos os casos, somente produzirá efeitos a partir de determinado momento (prazo de um ano 

a partir da publicação, por exemplo), não cabe aos demais órgãos julgadores estabelecerem 

termo inicial diverso. 

Nesse sentido, Araken de Assis, analisando a possibilidade de alegação de 

inconstitucionalidade em sede de embargos à execução, quando a decisão executada foi 

proferida antes do reconhecimento da inconstitucionalidade com eficácia ex nunc ou pro 

futuro, afirma que a eficácia erga omnes atinge a decisão seja qual for a técnica de controle de 

constitucionalidade adotada625. 

Ressalte-se, por oportuno, que a eficácia vinculatória da decisão somente 

atinge os pontos expressamente deliberados pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, tal como 

afirma Rui Medeiros, “o puro silêncio do Tribunal Constitucional não contém um julgamento 

implícito sobre a admissibilidade ou não da limitação dos efeitos da declaração”, pois “tais 

efeitos resultam tão só e unicamente da Constituição”626. 

Isso não quer dizer, obviamente, um afastamento da concepção vigente de que 

o trânsito em julgado da decisão opera a preclusão do deduzido e do dedutível. Refere-se, 

aqui, na verdade, à total omissão do Supremo Tribunal Federal em apreciar a questão dos 

efeitos temporais da decisão, hipótese em que caberá aos juízes e tribunais ordinários fixar, no 

                                                 
625 Para o referido autor, “outorgando o STF efeitos ex nunc ao seu julgamento, com o fito de não bulir com 
direitos adquiridos sob a égide da lei inconstitucional, nenhuma aplicação exibe o art. 741, parágrafo único, às 
sentenças transitadas em julgado e baseadas no preceito controvertido. Em outras palavras, a alegação do julgado 
do STF, nos embargos, atenderá os limites temporais atribuídos à decisão, a teor do art. 27 da Lei 9.868/99 e, em 
alguns casos, subsistirá incólume o título e, conseguintemente, a admissibilidade da execução nele fundada. O 
termo inicial dos efeitos da inconstitucionalidade dependerá de resolução expressa no julgado do STF. A regra é 
a eficácia ex tunc. Compete ao interessado, emitido o provimento pela Corte Constitucional, avaliar sua extensão 
no respectivo dispositivo” (ASSIS, Araken. Eficácia da Coisa Julgada Inconstitucional. Revista Dialética de 
Direito Processual, n. 4, p. 9-28, jul. 2003, p. 26). 
626 MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 738-739. 
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caso concreto, os limites temporais que garantam máxima efetividade aos princípios 

consagrados na Constituição. 

Cabível referir, neste ponto, como hipótese suscetível de modulação temporal 

dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade no controle difuso, sob a perspectiva da 

segurança jurídica, a questão decidida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº 1.976-7/DF627. 

A mencionada ação direta foi ajuizada pela Confederação Nacional da 

Indústria, em 24 de março de 1999, tendo por objeto, dentre outros dispositivos, o art. 33, §2º, 

do Decreto Federal nº 70.235/72, com a redação atribuída pelo art. 32 da MP nº 1.863-53/99, 

que exigia o depósito de 30% (trinta por cento) do montante do tributo em discussão para a 

admissibilidade de recurso administrativo voluntário.  

O Supremo Tribunal Federal já havia se defrontado várias vezes com o tema 

em apreço, tendo consagrado reiteradas vezes entendimento no sentido da constitucionalidade 

da exigência do depósito prévio628. Por esta razão, em 06 de outubro de 1999, o Tribunal, por 

maioria (restou vencido o Min. Marco Aurélio), deferiu parcialmente a medida cautelar 

requerida, entendendo, porém, inexistir suficiente relevância da argumentação com relação ao 

art. 33, §2º, do Decreto Federal nº 70.235/72.  

Em 28 de março de 2007, revendo sua jurisprudência anterior, o Supremo 

Tribunal Federal, por unanimidade, julgou inconstitucional o referido dispositivo.  
                                                 
627 BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1976-7/DF. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator 
Ministro Joaquim Barbosa. Julgamento em: 28 mar. 2007. Publicação no DJ: 18 maio 2007. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007. 
628 Nesse sentido: BRASIL. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1049/DF. Supremo 
Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Carlos Velloso. Julgamento em: 18 maio 1995. Publicação no DJ: 25 
ago. 1995. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007, em que o Supremo Tribunal Federal 
indeferiu a medida suspensiva do art. 93, da Lei nº 8.212/91, com a redação atribuída pela Lei nº 8.870/94, que 
exigia o depósito da multa previdenciácia atualizada para seguimento do recurso contra decisão da primeira 
instância administrativa; BRASIL. Recurso Extraordinário nº 210.246/GO. Supremo Tribunal Federal. Pleno. 
Relator Ministro Ilmar Galvão. Rel. p/ acórdão Min. Nelson Jobim. Julgamento em: 12 nov. 1997. Publicação no 
DJ: 17 mar. 2000. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007, em que o Supremo Tribunal 
Federal decidiu pela recepção pela Constituição Federal de 1988 do art. 636, §1º, da CLT, que exige a prova do 
depósito para seguimento do recurso contra multas aplicadas pelos fiscais do trabalho; BRASIL. Recurso 
Extraordinário nº 169.077/MG. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. Relator Ministro Octavio Gallotti. 
Julgamento em: 05 dez. 1997. Publicação no DJ: 27 mar. 1998. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 
26 set. 2007, em que o Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido da recepção pela Constituição Federal de 
1988 do art. 111, do Decreto Municipal de Belo Horizonte nº 583/88, que exige depósito recursal do valor 
integral da multa aplicada por degradação ao meio ambiente. Confira-se, ainda, os seguintes julgados: BRASIL. 
Agravo Regimental do Agravo de Instrumento nº 521.439/MG. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. 
Relator Ministro Carlos Velloso. Julgamento em: 04 dez. 2005. Publicação no DJ: 04 nov. 2005. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007; BRASIL. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 
368.441/SP. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Relator Ministro Maurício Corrêa. Julgamento em: 29 
abr. 2003. Publicação no DJ: 23 maio 2003. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007; 
BRASIL. Recurso Extraordinário nº 357.311/SP. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. Relator 
Ministro Moreira Alves. Julgamento em: 19 nov. 2002. Publicação no DJ: 21 mar. 2003. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007. 
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Por ocasião do julgamento, não foi aventada a questão da limitação dos efeitos 

temporais da decisão. Entretanto, considerando os inúmeros recursos administrativos 

inadmitidos ao logo dos quase 10 (dez) anos de vigência da liminar, e a confiança depositada 

nos inúmeros precedentes judiciais mencionados, impende refletir sobre a necessidade de 

modulação dos efeitos da decisão proferida na ação direta em epígrafe, de modo a preservar 

as situações jurídicas já consolidadas. 

Nesse sentido, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 

389.383/SP, em que se discutia o afastamento da exigência do depósito, já após a prolação da 

decisão na ação direta, o Ministro Gilmar Mendes ponderou que 

 
(...) não é o caso, a discussão não foi suscitada aqui, mas tem sido suscitada em 
relação aos casos que envolvam a chamada jurisdição administrativa nos Estados – 
procuradores de Estado suscitaram alguma dúvida sobre a eficácia desse tipo de 
decisão, tendo em vista a orientação aparentemente pacífica que esta Corte adotara 
até então, e a eventual repercussão financeira que essa decisão poderá ter em relação 
especialmente aos caixas, às finanças estaduais. Não é, porém, o tema que está agora 
em debate. O tema não foi suscitado, mas, de qualquer forma, não gostaria de 
sonegar essa informação ao Tribunal. É um tema que se pode agitar e que pode 
justificar a eventual modulação de efeitos629. 

 

Cumpre observar, outrossim, que da vinculação do julgador ordinário não 

decorre a obrigação de desconsiderar a existência de circunstâncias impeditivas da incidência, 

no caso concreto, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 

Neste ponto, deve-se salientar que toda decisão proferida em processo objetivo 

de controle de constitucionalidade, opera, em princípio, a nível normativo, não importando, 

assim, a automática desconstituição das situações jurídicas consolidadas sob a sua égide. 

Destarte, cumpre ao juiz ou tribunal ordinário verificar, em cada caso concreto, se as situações 

ou relações jurídicas podem ser desconstituídas630. 

Com efeito, deve-se observar que as declarações de inconstitucionalidade ou 

constitucionalidade proferidas na via direta e concentrada não desconstituem automaticamente 

                                                 
629 BRASIL. Recurso Extraordinário nº 389.383/SP. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro 
Marco Aurélio. Julgamento em: 28 mar. 2007. Publicação no DJ: 28 jun. 2007. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007. 
630 Nesse sentido, admitindo, porém, a existência de um princípio implícito de nulidade das normas 
inconstitucionais, cf. CLÈVE, Clèmerson Merlin. Declaração de inconstitucionalidade de dispositivo normativo 
em sede de juízo abstrato e efeitos sobre os atos singulares praticados sob sua égide: parecer. Boletim de Direito 
Administrativo, v.14, n.6, p.364-366, jun., 1998, p. 365. Segundo esse autor, “não é possível aplicar-se um 
princípio constitucional a qualquer custo. Há outros valores e preceitos constitucionais, aliás residentes na 
mesma posição hierárquica que o princípio constitucional implícito da nulidade das normas inconstitucionais, 
que exigem observância no juízo concreto e podem até recomendar a manutenção de certos efeitos concretos 
produzidos pelo ato normativo inconstitucional”.  
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os atos e situações jurídicas formados com base na norma inconstitucional631, devendo esses 

ser impugnados em processo específico, que pode, entretanto, ser obstaculizado pela 

ocorrência de alguma fórmula de preclusão, a exemplo do transcurso do prazo de 2 (dois) 

anos previsto para a propositura da ação rescisória em face da sentença transitada em 

julgado632. 

Verifica-se, assim, a existência de distinção entre os efeitos da decisão de 

inconstitucionalidade no plano normativo (abstrato) e plano normado (concreto). Destarte, 

conforme salienta Clèmerson Merlin Clève, a finalidade da ação direta de 

inconstitucionalidade não é a defesa de direitos subjetivos, mas a guarda da Constituição, 

razão pela qual 

 
A decisão liminar ou definitiva, proferida em processo objetivo, não importa, 
todavia, na automática desconstituição das situações jurídicas consolidadas sob a sua 
égide. Sim, porque a decisão da Excelsa Corte opera efeitos, em princípio, em nível 
normativo. Quanto aos atos praticados sob a égide do ato normativo nulificado, a 
estes cumpre verificar, caso a caso, se merecem ou não sofrer desconstituição. Em 
outra ocasião, já tivemos oportunidade de dizer que não é possível aplicar-se um 
princípio constitucional a qualquer custo. Há outros valores e preceitos 
constitucionais, aliás residentes na mesma posição hierárquica que o princípio 
constitucional implícito da nulidade das normas inconstitucionais, que exigem 
observância no juízo concreto e podem até recomendar a manutenção de certos 
efeitos concretos produzidos pelo ato normativo inconstitucional. 
(...) 
As situações jurídicas consolidadas ou criadas sob a égide da lei ilegítima reclamam, 
inexoravelmente, a observância da garantia constitucional fundamental do devido 
processo legal administrativo ou judicial, com ampla defesa e contraditório (art. 5º, 
incs. LIV e LV) para eventual desconstituição ou manutenção633. 

 

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, em inúmeros julgados, vem 

reiterando seu entendimento sobre a diferença entre efeito da decisão no plano normativo 

(abstrato) e no plano normado (concreto)634. Assim, o reconhecimento da 

                                                 
631 MORO, Sergio Fernando. Doutrina prospectiva como Instrumento de defesa da constituição. Direito Federal. 
Revista da Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE. v. 19, n. 65, out.-dez. 2000, p. 125. 
632 Nesse sentido, confira-se: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso em Mandado de Segurança nº 
17.976. 3ª Turma. Relator: Ministro Amaral Santos. Julgamento: 13 set. 1968. Publicação: 26 set. 1969. 
Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em 13 abr. 2008; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso 
Extraordinário nº 86.056. 1ª Turma. Relator: Ministro Rodrigues Alckmin. Julgamento: 31 maio 1977. 
Publicação: 01 jul. 1977. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em 13 abr. 2008. 
633 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Declaração de inconstitucionalidade de dispositivo normativo em sede de juízo 
abstrato e efeitos sobre os atos singulares praticados sob sua égide: parecer. Boletim de Direito Administrativo, 
v. 14, n. 6, jun., 1998, p. 365-366. No mesmo sentido: MENDES, Gilmar Ferreira. A nulidade da lei 
inconstitucional e seus efeitos: considerações sobre a decisão do STF proferida no RE 122.202. Revista da 
Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Brasília, a. 2, n. 1, jan.-
jun 1994, p. 49. 
634 Confira-se, nesse sentido, voto-vista proferido pelo Ministro Gilmar Ferreira Mendes por ocasião do 
julgamento do Recurso Extraordinário nº 197.917-8/SP (BRASIL. Recurso Extraordinário nº 197.917-8/SP. 
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inconstitucionalidade da norma em abstrato não implica necessariamente a eliminação de 

todos os seus efeitos de forma retroativa no plano concreto, valendo o mesmo raciocínio para 

as hipóteses de modulação da eficácia temporal. 

Não cabe aqui, entretanto, tendo em vista os estreitos limites deste trabalho, 

ingressar na análise específica sobre a compatibilização das decisões proferidas nos modelos 

concentrado e difuso635-636, bastando fixar que à eficácia vinculatória dos parâmetros relativos 

à modulação temporal, aplicam-se as mesmas regras (fórmulas de preclusão) relativas aos 

efeitos vinculantes da decisão de inconstitucionalidade em seu tipo simples. 

 

 

5.2.2.3 Eficácia temporal da decisão e suspensão da execução da lei pelo Senado 

 

Conforme mencionado no Capítulo IV, a norma cuja inconstitucionalidade foi 

reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em decisão definitiva proferida em sede de 

controle difuso pode ter sua execução suspensa por meio de resolução do Senado Federal, nos 

termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal. 

Tal como sustentado pela doutrina majoritária, a referida resolução possui 

eficácia ex tunc, e não caráter meramente revogatório da norma inconstitucional (efeitos ex 

nunc) 637. 

                                                                                                                                                         
Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Maurício Corrêa. Julgamento em: 24 mar. 2004. Publicação 
no DJ: 07 maio 2004. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 04 set. 2007). 
635 Esse tema está relacionado à inúmeras questões que certamente ultrapassam os propósitos deste trabalho, 
mencionando-se, a título de exemplo: (1) discussão sobre a possibilidade de rescisão da coisa julgada 
inconstitucional após o prazo para a propositura de ação rescisória; (2) efeitos da decisão de 
inconstitucionalidade nas relações de trato sucessivo; (2) termo inicial do prazo prescricional para a repetição de 
inébito relativo a tributos pagos com base em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal. Sobre esse assunto, confira-se: TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005; NASCIMENTO, Carlos Valder do; DELGADO, José Augusto (Org.). Coisa 
julgada inconstitucional. Belo Horizonte: Fórum, 2006; GRECO, Marco Aurélio; PONTES, Helenilson Cunha. 
Inconstitucionalidade da lei tributária. Repetição do indébito. São Paulo: Dialética, 2002; ZAVASCKI, Teori 
Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. 
636 Ressalte-se, por oportuno, que as mesmas considerações feitas para os efeitos vinculativos da decisão 
proferida no controle direto valem para a súmula vinculatória, por meio da qual também pode ser limitada a 
eficácia temporal da decisão de inconstitucionalidade, tal como visto anteriormente (art. 4º, da Lei nº 11.417, de 
19 de dezembro de 2006). 
637 Nesse sentido: ZAVASCKI, Teori Albino. op. cit., p. 32-33; SILVA, Paulo Napoleão Nogueira da. Evolução 
do controle da constitucionalidade e a competência do Senado Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1992, p. 88. Em sentido contrário: SILVA, José Afonso da. Da Jurisdição Constitucional no Brasil e na América 
Latina. Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, v. 13/15, p. 105-171, dez. 1978-dez. 1979, p. 
168; AGRA, Walber de Moura. Aspectos controvertidos do controle de constitucionalidade. Salvador: 
Juspodivm, 2008, p. 55-58; STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica 
do direito. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 479-481. 
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Na verdade, a resolução do Senado Federal nada mais faz que atribuir eficácia 

erga omnes aos efeitos da decisão de inconstitucionalidade proferida em sede de controle 

difuso e concreto.  

Desta forma, não se pode afirmar, aprioristicamente, que o referido ato 

normativo terá efeitos ex tunc ou ex nunc, pois tal alcance dependerá dos termos em que 

proferida a decisão do Supremo Tribunal Federal. Assim, caso esta Corte limite a eficácia 

temporal do julgado, tais restrições deverão ser observadas pela resolução do Senado Federal. 

 

 

5.3 BALIZAS PARA A MODULAÇÃO DA EFICÁCIA TEMPORAL DA DECISÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE 

 

Definidos o objeto e o âmbito de incidência da técnica em análise, releva 

examinar os requisitos para a sua aplicação pelos órgãos fiscalizadores da constitucionalidade 

das leis e atos normativos. 

Segundo a concepção acima firmada, o art. 27, da Lei nº 9.869/99, e o art. 11, 

da Lei nº 9.882/99, introduziram limitações ao exercício da modulação de efeitos temporais 

da decisão de inconstitucionalidade, estabelecendo requisitos para sua utilização. 

Entretanto, a análise acerca da aplicação da limitação temporal dos efeitos da 

decisão de inconstitucionalidade não deve se restringir ao estudo dos requisitos formais 

(quorum qualificado) e materiais (razões de segurança jurídica e excepcional interesse social) 

previstos em lei, devendo-se investigar, ainda, quais os critérios interpretativos que devem 

nortear sua utilização, para que o instituto atenda ao fim maior a que se destina: a guarda da 

Constituição638. 

Nesse contexto, o princípio da proporcionalidade se manifesta como 

instrumento interpretativo de grande relevância para a aplicação do instituto. 

Tal princípio, atualmente, é utilizado como critério para a interpretação 

normativa639, constituindo, como ressalta Daniel Sarmento, “um método de ponderação de 

                                                 
638 MORO, Sergio Fernando. Doutrina prospectiva como Instrumento de defesa da constituição. Direito Federal. 
Revista da Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE, v. 19, n. 65, out.-dez. 2000, p. 126. 
639 Neste sentido, confira-se GUERRA FILHO, Willis Santiago. O princípio constitucional da 
proporcionalidade. Disponível em: http://www.trt15.gov.br/escola_da_magistratura/Rev20Art6.pdf. Acesso 
em: 26 set. 2007. Para este autor, “é exatamente numa situação em que há conflito entre princípios, ou entre eles 
e regras, que o princípio da proporcionalidade (em sentido estrito ou próprio) mostra sua grande significação, 
pois pode ser usado como critério para solucionar da melhor forma o conflito, otimizando a medida em que se 
acata um e desatende o outro. Esse papel lhe cai muito bem pela circunstância de se tratar de um princípio 
extremamente formal e, a diferença dos demais, não haver um outro que seja o seu oposto em vigor, em um 



 208

interesses”, que exige, assim, “por parte do operador do direito, um labor de otimização, de 

modo que a compressão a cada interesse constitucional em jogo seja a mínima necessária para 

a salvaguarda no interesse antagônico”640. 

Não se trata, portanto, como assinala Gustavo Ferreira Santos, de princípio 

constitucional (espécie do gênero norma jurídica)641-642, mas de um instrumento específico 

que ordena “a ponderação e a harmonização de interesses reconhecidos na Constituição, com 

o fito de encontrar uma justa decisão em situações de tensão entre direitos”, permitindo, 

outrossim, a limitação do poder estatal. Segundo este princípio, “a medida a ser tomada pelo 

Estado há de ser adequada e necessária à finalidade apontada pelo agente”, devendo-se, 

ademais, “garantir uma relação de proporcionalidade entre o bem protegido pela atividade 

estatal e aquele que, por ela, é atingido ou sacrificado643. 

                                                                                                                                                         
ordenamento jurídico digno desse nome. (...) A idéia de proporcionalidade revela-se não só um importante — o 
mais importante, por viabilizar a dinâmica de acomodação dos princípios — princípio jurídico fundamental, mas 
também um verdadeiro topos argumentativo, ao expressar um pensamento aceito como justo e razoável de um 
modo geral, de comprovada utilidade no equacionamento de questões práticas, não só do direito em seus 
diversos ramos, como também em outras disciplinas, sempre que se tratar da descoberta do meio mais adequado 
para atingir determinado objetivo” (GUERRA FILHO, Willis Santiago. O princípio constitucional da 
proporcionalidade. Disponível em: <http://www.trt15.gov.br/escola_da_magistratura/Rev20Art6.pdf>. Acesso 
em: 26 set. 2007). No mesmo sentido, confira-se: SANTOS, Gustavo Ferreira. O princípio da 
proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Limites e possibilidades. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 144. 
640 SARMENTO, Daniel. Eficácia temporal do controle de constitucionalidade (o princípio da proporcionalidade 
e a ponderação de interesses) das leis. Revista de Direito Administrativo, n. 212, abr.-jun. 1998, p. 37. 
641 Aqui não se ingressará na discussão acerca da diferença entre regras e princípios, o que certamente 
desbordaria os limites do presente trabalho. Basta referir que, conforme aponta a doutrina, princípios e regras são 
espécies do gênero normas, distinguindo-se em alguns pontos, dentre os quais se destacam: (a) os princípios 
“têm um grau incomensuravelmente mais alto de generalidade (referente à classe de indivíduos à que a norma se 
aplica) e abstração (referente à espécie de fato a que a norma se aplica) do que a mais geral e abstrata das 
regras”; (b) na colisão entre princípios, privilegia-se o acatamento de um, sem que isso implique o desrespeito 
completo do outro, tal como ocorre com as regras. Assim, “princípios podem se contradizer, sem que isso faça 
qualquer um deles perder a sua validade jurídica e ser derrogado; (c) os princípios caracterizam-se por sua 
relatividade, já que “não há princípio do qual se possa pretender seja acatado de forma absoluta, em toda e 
qualquer hipótese, pois uma tal obediência unilateral e irrestrita a uma determinada pauta valorativa — digamos, 
individual — termina por infringir uma outra — por exemplo, coletiva” (GUERRA FILHO, Willis Santiago. O 
princípio constitucional da proporcionalidade. Disponível em: 
<http://www.trt15.gov.br/escola_da_magistratura/Rev20Art6.pdf>. Acesso em: 26 set. 2007). 
642 Neste ponto, Gustavo Ferreira Santos observa que “uma evidência de que não se trata de princípio 
constitucional, ou seja, de norma jurídica, é o fato de que o princípio da proporcionalidade não é critério 
autônomo de determinação de uma relação de inconstitucionalidade. Sempre há de existir um direito, bem ou 
interesse constitucionalmente protegido a justificar a inconstitucionalidade do ato editado pelo Estado. O que faz 
o princípio da proporcionalidade é permitir a ponderação entre os interesses jurídicos que o Estado visa curar e 
aqueles que estão sendo atingidos pela medida editada. Através do recurso ao princípio da proporcionalidade, 
torna-se possível concluir que tal ou qual direito consagrado na Constituição teve o seu conteúdo violado 
(SANTOS, Gustavo Ferreira. O princípio da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal. Limites e possibilidades. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 145-146). 
643 SANTOS, Gustavo Ferreira. op. cit., p. 107-108. 
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O referido princípio, cuja vigência em nosso sistema constitucional vem sendo 

reconhecida pela doutrina644 e pela jurisprudência645, subdivide-se em três princípios parciais 

ou subprincípios646: 

 
(a) da adequação, que exige que as medidas adotadas tenham aptidão para conduzir 
aos resultados almejados pelo legislador; (b) da necessidade, que impõe ao 
legislador que, entre vários meios aptos ao atingimento de determinados fins, opte 
sempre pelo menos gravoso; (c) da proporcionalidade em sentido estrito, que 
preconiza a ponderação entre os efeitos positivos da normas e os ônus que ela 
acarreta aos seus destinatários647. 
 

Assim, consoante afirma Daniel Sarmento, uma norma, para conformar-se ao 

princípio da proporcionalidade, “deverá, a um só tempo, ser apta para os fins a que se destina, 

ser a menos gravosa para que se logrem tais fins, e causar benefícios superiores às 

desvantagens que proporciona”648. 

Esse princípio se afigura de notável importância na seara do controle de 

constitucionalidade das leis, sobretudo em países como o Brasil, em que a Constituição não 

pode ser vista propriamente como fruto de um consenso, consagrando uma série de normas e 

valores derivados de ideologias antagônicas649-650, que precisam ser conciliados para a 

solução de controvérsias pelo aplicador do Direito651. 

                                                 
644 Nesse sentido, Gustavo Ferreira Santos ressalta que, “independentemente de sua expressa referência no texto 
da Constituição, o princípio da proporcionalidade deve ser invocado em todos os ordenamentos que consagram 
os direitos fundamentais e o conceito de Estado de Direito. Aliás, esses dois elementos são apontados como sede 
material do princípio da proporcionalidade por aqueles que entendem tratar-se de uma norma jurídica” 
(SANTOS, Gustavo Ferreira. op. cit., p. 115). Sobre a formação histórica do princípio da proporcionalidade, 
conferir: SANTOS, Gustavo Ferreira. op. cit., p. 117-120. 
645 Conforme observa Gustavo Ferreira Santos, “a jurisprudência do Tribunal contém uma multiplicidade de usos 
do princípio da proporcionalidade. Muitas vezes, ele aparece associado, quando não identificado, com 
instrumentos de controle do poder. Falta, ainda, um desenvolvimento de suas qualidades interpretativas e o 
efetivo uso como instrumento ampliador das possibilidades das normas de direitos fundamentais. Sente-se uma 
ausência de justificação do seu uso, com o silêncio quanto ao processo interpretativo através do qual se construiu 
a decisão” (SANTOS, Gustavo Ferreira. O princípio da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal. Limites e possibilidades. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. XXV). 
646 Conforme observa Gustavo Ferreira Santos, esses subprincípios “foram forjados no contexto de um esforço 
de clarificação do conteúdo do princípio da proporcionalidade no debate jurídico-constitucional alemão, frente às 
mais diversas críticas no sentido de sua indeterminação semântica e do subjetivismo que este parecia 
proporcionar na solução dos problemas constitucionais” (SANTOS, Gustavo Ferreira. O princípio da 
proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Limites e possibilidades. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 109-110). 
647 SARMENTO, Daniel. Eficácia temporal do controle de constitucionalidade (o princípio da proporcionalidade 
e a ponderação de interesses) das leis. Revista de Direito Administrativo, n. 212, abr.-jun. 1998, p. 38. No 
mesmo sentido, confira-se GUERRA FILHO, Willis Santiago. O princípio constitucional da 
proporcionalidade. Disponível em: <http://www.trt15.gov.br/escola_da_magistratura/Rev20Art6.pdf>. Acesso 
em: 26 set. 2007. 
648 SARMENTO, Daniel. op. cit., p. 38. 
649 Sobre este ponto, Oscar Vilhena Vieira observa que “o constituinte de 1987/1988, nesse sentido, teria 
cometido excessos, constitucionalizando temas que poderiam ter ficado para o legislador ordinário. O fato de a 
Constituinte não ter realizado seu trabalho a partir de um projeto predeterminado, mas a partir de vinte e quatro 



 210

Desta forma, em certos casos, o juízo acerca da constitucionalidade das leis e 

atos normativos depende da ponderação entre os valores e princípios consagrados no texto 

constitucional, que apesar de aparentemente antagônicos, devem ao máximo ser preservados.  

Assim, como salienta Juarez de Freitas, bem interpretar qualquer dispositivo da 

Constituição é “colocá-lo, plasticamente, em conexão com a totalidade axiológica do 

sistema”, realizando “a ponderada hierarquização de princípios, normas e valores”, de sorte a 

“sacrificar o mínimo para preservar o máximo de direito”, transformando a tensão interna 

entre os preceitos em um desafio permanente de soluções proporcionais652. 

A importância do princípio da proporcionalidade ultrapassa, entretanto, a seara 

da análise da constitucionalidade das leis e atos normativos, atuando o referido princípio, 

outrossim, como baliza para a fixação dos efeitos temporais decorrentes de eventual decisão 

de inconstitucionalidade653-654. 

                                                                                                                                                         
Subcomissões, criou sérios problemas de sistematização. Essas Subcomissões, além de trabalhar isoladamente 
umas das outras – o que gerou dificuldades e sintonizar todas as perspectivas num documento inicial –, também 
atuaram, em muitos casos, de forma sobreposta. Somado a esse problema técnico, a Constituição foi o resultado 
de uma determinada conjuntura política em que nenhum dos grupos conseguiu estabelecer hegemonicamente seu 
projeto político. Assim, diversos dispositivos constitucionais resultam da força de maiorias meramente eventuais, 
aglutinadas especialmente para a inserção de um tópico no texto constitucional” (VIEIRA, Oscar Vilhena. A 
Constituição e sua reserva de justiça (um ensaio sobre os limites materiais ao poder de reforma). São Paulo: 
Malheiros, 1999, p. 133). 
650 Nesse sentido, consigna Gustavo Ferreira Santos que “a caótica inclusão de temas em leis, nos diversos 
acordos momentâneos de interesses que se verificam na atividade parlamentar da atual sociedade pluralista, vai 
encontrar nos princípios constitucionais um mínimo conteúdo referencial. Na constituição encontram-se termos 
de uma acordo mais amplo, capaz de nortear os embates cotidianos de interesses. A lei cede espaço à 
constituição como elemento mediador. O Estado Constitucional representaria, assim, um plus em relação ao 
Estado de Direito” (SANTOS, Gustavo Ferreira. Constituição e democracia: reflexões sobre permanência e 
mudança da decisão constitucional. Revista da ESMAPE, Recife, v. 10, n. 22, p. 117-136, jul.-dez. 2005, p. 126). 
651 Nesse sentido, confira-se: SARMENTO, Daniel. Eficácia temporal do controle de constitucionalidade (o 
princípio da proporcionalidade e a ponderação de interesses) das leis. In Revista de Direito Administrativo, n. 
212, abr.-jun. 1998, p. 36-37. Ressalte-se, por oportuno, que o princípio da proporcionalidade, de origem alemã, 
não se confunde com o princípio da razoabilidade, consagrado nas decisões da Suprema Corte norte-americana. 
Com efeito, “a razoabilidade trata da legitimidade da escolha dos fins em nome dos quais agirá o Estado, 
enquanto a proporcionalidade averigua de os meios são necessários, adequados e proporcionais aos fins já 
escolhidos. (...) A razoabilidade, como referido, age como legitimadora dos fins que o legislador ou o 
administrador escolhem para o seu agir. (...)Já a proporcionalidade vai além, indagando se o ato é adequado e 
necessário à finalidade, ao objetivo, além de verificar, no cotejo entre os bens, direitos ou interesses protegidos e 
atingidos pela atuação estatal, qual deve prevalecer no caso concreto” (SANTOS, Gustavo Ferreira. O princípio 
da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Limites e possibilidades. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2004, p. 128-129). 
652 FREITAS, Juarez. O intérprete e o poder de dar vida à Constituição. Revista da Faculdade de Direito da 
UFPR, v. 34, p. 59-76, 2000, p. 64-65. 
653 Nesse sentido, confira-se: SARMENTO, Daniel. op. cit., p. 38; MENDES, Gilmar Ferreira. As Decisões no 
Controle de Constitucionalidade de normas e seus efeitos. Revista da Escola Nacional da Magistratura, a. II, n 
3, Brasília, Escola Nacional da Magistratura, abr.-2007, p. 70; PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. A atribuição de 
efeitos prospectivos à decisão de inconstitucionalidade em matéria tributária em face da recente jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal. Revista do Tribunal Regional Federal 1ª Região, v. 19, n. 1, jan. 2007, Brasília, 
p. 67; SEGADO, Francisco Fernández. Los cambios de la jurisprudencia constitucional. Revista Interesse 
Público, a. IX, n. 42, 2007, p. 216. 
654 Idêntico posicionamento é adotado por Rui Medeiros, que, referindo-se ao direito português, afirma: “A 
“margem de escolha” de que o Tribunal Constitucional goza na fixação dos efeitos da declaração de 
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Com efeito, modulação dos efeitos temporais da decisão de 

inconstitucionalidade tem por fundamento básico a preocupação com as conseqüências 

concretas do julgado, que não podem ser desconsideradas no exercício da jurisdição 

constitucional655. Destarte, a contrariedade da lei ou ato normativo ao texto constitucional 

pode ser manifesta, porém seu reconhecimento com efeitos retroativos e imediatos pode 

acarretar a violação a outros bens jurídicos igualmente consagrados na Constituição. 

Cabível, então, a aplicação do princípio da proporcionalidade, em suas três 

vertentes656, verificando-se, primeiramente, se e em que medida a modulação de efeitos 

temporais se mostra apta a garantir a preservação do interesse constitucional que seria 

sacrificado pela incidência imediata ou retroativa da decisão de inconstitucionalidade (juízo 

de adequação). 

Por outro lado, deve-se analisar se existe solução menos gravosa que permita 

igualmente a proteção do interesse constitucional em referência (juízo de necessidade). 

Por fim, afigura-se necessário proceder a um juízo de ponderação entre os bens 

jurídicos protegidos pela norma constitucional violada e aqueles que restarão sacrificados pela 

produção imediata ou retroativa dos efeitos inerentes à eliminação da lei ou ato normativo 

inconstitucionais (proporcionalidade em sentido estrito). 

                                                                                                                                                         
inconstitucionalidade não legitima a adopção de decisões arbitrárias, estando ‘condicionada por um 
princípio de proporcionalidade’ (...) A invocação do princípio da proporcionalidade no campo do n.º 4 do 
artigo 282.º da Constituição é coerente com a actual tendência para o alargamento progressivo do seu campo de 
aplicação. Historicamente, a sua “área de eleição” foi o Direito de Polícia. Mas, numa linha de aproximação de 
todo o ordenamento vigente ao Direito justo, o princípio expandiu-se a outros ramos do Direito Administrativo 
e, não obstante as críticas que lhe foram dirigidas por alguns autores, foi inclusivamente acolhido no Direito 
Constitucional. Entre nós, à semelhança do que ocorre no Direito Comparado, onde se tende hoje a reconhecer 
que o princípio da proporcionalidade não é uma invenção do juiz constitucional retriada do seu “chapéu de 
mágico”, pode também dizer-se que o princípio da proporcionalidade ou da proibição do excesso, aflorado em 
diversas disposições da Constituição portuguesa, tem dignidade de princípio constitucional. (...) As 
considerações anteriores confirmam assim que, para além de outros eventuais limites à restrição de efeitos, a 
decisão proferida nos termos do n.º 4 do artigo 282.º da Constituição está também sujeita ao crivo da 
proporcionalidade” (grifos no original) (MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: 
Universidade Católica, 1999, p. 696-702). 
655 Consoante afirma Daniel Sarmento, “beira o truísmo a afirmação de que, no exercício da jurisdição 
constitucional, não pode o Judiciário desconsiderar os efeitos concretos que suas decisões produzem. Como 
poder político, o Judiciário não pode furtar-se à responsabilidade sobre as conseqüências dos seus julgados, 
invocando o mote ultrapassado do fiat justitia et pereat mundus” (SARMENTO, Daniel. Eficácia temporal do 
controle de constitucionalidade (o princípio da proporcionalidade e a ponderação de interesses) das leis. Revista 
de Direito Administrativo, n. 212, abr.-jun. 1998, p. 36). 
656 Nesse sentido, Rui Medeiros observa que, “tomando como base as três vertentes do princípio da 
proporcionalidade freqüentemente referidas (...), pode-se dizer que o princípio da proporcionalidade nas 
vertentes da adequação e da necessidade, impõe que a própria limitação de efeitos seja idônea e necessária para 
salvaguardar a segurança jurídica, a eqüidade e o interesse público de excepcional relevo. Mas, para efeitos do 
esclarecimento cabal da solução adoptada no n.º 4 do artigo 282.º da Constituição, decisiva é a terceira vertente 
do princípio da proporcionalidade. A idéia de proporcionalidade em sentido estrito obriga a verificar de o 
resultado obtido com a limitação de efeitos é proporcional à carga coativa do mesmo” (MEDEIROS, Rui. A 
decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 702-703). 
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Esse juízo de ponderação não é discricionário, mas decorre da própria natureza 

aberta das normas constitucionais, cuja interpretação, conforme visto acima, não pode se 

restringir a um processo meramente lógico, de subsunção da lei ou ato normativo ao caso 

concreto. Nesse contexto, o princípio da proporcionalidade se posiciona como uma baliza 

para a fundamentação dos julgados, em especial da aplicação da técnica da modulação dos 

efeitos temporais da decisão de inconstitucionalidade. 

Neste ponto, importante ressaltar a existência de divergência acerca do objeto 

da ponderação em referência. 

Com efeito, para alguns autores, deverão ser sopesados: (a) de um lado, o 

princípio da nulidade da lei ou ato normativo inconstitucionais; (b) de outro lado, o bem 

jurídico afetado pela produção imediata ou retroativa dos efeitos da decisão de 

inconstitucionalidade. 

Nesse sentido, Paulo Gustavo Gonet Branco afirma que, no cerne da inspiração 

da previsão legislativa da modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade, parece 

estar “a compreensão de que o postulado da nulidade ab initio dos atos inconstitucionais 

expressa um princípio, que não pode ser tomado de modo absoluto, e que, portanto, pode 

entrar em conflito com outros, sujeitando-se a ceder a eles a sua primazia”657. 

Da mesma forma, referindo-se ao sistema português, Rui Medeiros consigna 

que deve ser pesada “a desvantagem do meio (sacrifício do princípio da constitucionalidade 

em sentido estrito) em relação à vantagem do fim (salvaguarda da segurança jurídica, 

eqüidade ou interesse público de excepcional relevo)658”. 

Tal entendimento restou consignado, inclusive, nas informações prestadas pela 

Advocacia Geral da União na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.154/DF: 

 
De fato, a regra inserta no art. 27 da Lei sob exame traduz uma autorização 
legislativa (e sempre haverá uma reserva legal implícita em todo o conflito entre 
normas ou princípios constitucionais com vistas ao estabelecimento de padrões 
normativos para a sua solução: CANOTILHO, op. cit., p. 619-622) para que a Corte 
Constitucional proceda à ponderação entre o princípio constitucional da nulidade da 
lei inconstitucional e "razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse 
social", por meio da qualificadíssima maioria de dois terços de seus membros659. 

 

                                                 
657 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Efeitos da inconstitucionalidade da lei. Direito público, v.2, n.8, p.154-
162, abr.-jun., 2005, p. 157. 
658 MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 703. 
659 SAMPAIO, André Serrão Borges de. Informações nº AGU/AS-01/2000 (ADIn nº 2154). Revista Jurídica 
Virtual, Presidência da República - Casa Civil (Subchefia para Assuntos Jurídicos), Brasília, vol. 2, n. 13, jun. 
1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_13/Agu.htm>. Acesso em: 21 jun. 
2008. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_13/Agu.htm
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Ressalte-se, por oportuno, que, em seus julgados, o Supremo Tribunal Federal 

afirma seguir esse caminho, cabendo destacar trecho do voto-vista proferido pelo Ministro 

Gilmar Mendes, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.240-

7/BA: 

 
Essa necessidade de ponderação entre o princípio da nulidade da lei inconstitucional 
e o princípio da segurança jurídica constitui o leitmotiv para o desenvolvimento de 
técnicas alternativas de decisão no controle de constitucionalidade. 
Não se nega, pois, o caráter de princípio constitucional ao princípio da nulidade da 
lei inconstitucional. Entende-se, porém, que tal princípio não poderá ser aplicado 
nos casos em que se revelar absolutamente inidôneo para a finalidade perseguida 
(casos de omissão; exclusão de benefício incompatível com o princípio da 
igualdade), bem como nas hipóteses em que, como ocorre no presente caso, a sua 
aplicação pudesse trazer danos para o próprio sistema jurídico constitucional (grave 
ameaça à segurança jurídica). 
O que importa assinalar é que, segundo a interpretação aqui preconizada, o princípio 
da nulidade somente há de ser afastado se se puder demonstrar, com base numa 
ponderação concreta, que a declaração de inconstitucionalidade ortodoxa envolveria 
o sacrifício da segurança jurídica ou de outro valor constitucional materializável sob 
a forma de interesse social. 
Portanto, o princípio da nulidade continua a ser a regra também no direito brasileiro. 
O afastamento de sua incidência dependerá de um severo juízo de ponderação que, 
tendo em vista análise fundada no princípio da proporcionalidade, faça prevalecer a 
idéia de segurança jurídica ou outro princípio constitucional manifestado sob a 
forma de interesse social relevante660. 

 

Impende, entretanto, discordar desse posicionamento. Consoante afirmado 

anteriormente, inexiste no sistema constitucional brasileiro um princípio da nulidade da lei ou 

ato normativo inconstitucionais.  

Desta forma, na fixação dos efeitos temporais da decisão de 

inconstitucionalidade, a ponderação deve ser feita entre os bens jurídicos afetados pela norma 

inconstitucional e aqueles violados pela eficácia temporal retroativa ou imediata. 

Saliente-se, neste ponto, que esse vem sendo o posicionamento adotado, na 

prática pelo Supremo Tribunal Federal. 

Com efeito, no julgamento de Embargos de Declaração na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 1.498-6/RS661, o Supremo Tribunal Federal, apesar de não conhecer 

                                                 
660 BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2240-7/BA. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator 
Ministro Eros Grau. Julgamento em: 09 maio 2007. Publicação no DJ: 03 ago. 2007. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007. No mesmo sentido, confira-se: BRASIL. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 3489-8/SC. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Eros Grau. 
Julgamento em: 09 maio 2007. Publicação no DJ: 03 ago. 2007. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 
26 set. 2007; BRASIL. Recurso Extraordinário nº 197.917-8/SP. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator 
Ministro Maurício Corrêa. Julgamento em: 24 mar. 2004. Publicação no DJ: 07 maio 2004. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 04 set. 2007. 
661 BRASIL. Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.498/RS. Supremo 
Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Ilmar Galvão. Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio. 
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os embargos, por entender ausente a omissão alegada, teceu alguns comentários acerca da 

problemática da limitação de efeitos nesse caso concreto. 

O Ministro Ilmar Galvão (relator) ponderou que, no caso dos autos, a 

declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc implicaria a reestatização de quase 

setenta cartórios privatizados na vigência da Lei Estadual nº 10.544/95, com a conseqüente 

necessidade de nomeação de mais de quatrocentos servidores para a realização dos serviços 

prestados pelos funcionários das serventias judiciais privadas.  

Salientou o Ministro que tal operação, além de acarretar elevados custos ao 

Estado do Rio Grande do Sul, provocaria a paralisação, por falta de pessoal, de diversos 

cartórios judiciais gaúchos, ante a proibição de novas nomeações pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Por esta razão, entendeu configurados os requisitos do art. 27 para a 

modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, dando provimento 

aos embargos para fixar que a declaração de inconstitucionalidade tivesse eficácia a partir do 

deferimento da medida cautelar. 

O Ministro Marco Aurélio, contrapondo-se à argumentação referida, consignou 

em seu voto que: 

 
Em síntese, à margem da previsão constitucional maior, passados quase sete anos da 
promulgação da Carta de 1988, a lei do Estado do Rio Grande do Sul viabilizou o 
inverso, ou seja, a reversão do sistema estatizado já existente para o privatizado de 
custas. O interesse público primário afasta, de forma categórica, a possibilidade 
de, no caso, declarar-se como termo inicial da eficácia da inconstitucionalidade 
a data em que concedida a liminar nestes autos, o que resultaria, em última 
análise, em manter os cartórios privatizados, até que os atuais titulares venham a 
completar setenta anos de idade, se é que se tem, em relação a eles, a expulsória. A 
hipótese dos autos não permite sequer a aplicação do referido artigo 27 (...). O 
preceito encerra exceção e deve incidir (...) em hipóteses nas quais a declaração de 
inconstitucionalidade implique repercussões que possam colocar em jogo a 
segurança jurídica, acionando-se, assim, a cláusula da homenagem ao interesse 
social. 
A extravagância da norma levou esta Corte a acompanhar o relator, sendo que os 
integrantes entenderam não ser sequer necessário justificar os votos proferidos, tão 

                                                                                                                                                         
Julgamento em: 10 abr. 2003. Publicação no DJ: 05 dez. 2003. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 
set. 2007. A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.498/RS foi ajuizada pelo Procurador Geral da República, 
em 03 de setembro de 1996, em face da Lei nº 10.544/95, do Estado do Rio Grande do Sul, que estabeleceu a 
possibilidade de reversão do sistema estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais, violando, 
assim, o art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, que 
determinou a estatização das serventias do foro judicial, respeitados os direitos adquiridos dos então titulares. A 
medida cautelar foi deferida em 12.09.96. Em 07.11.02, julgou-se procedente o pedido da ação direta de 
inconstitucionalidade. Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração661, alegando-se que o 
acórdão impugnado incorreu em omissão, na medida em que não explicitou que, na perspectiva do art. 27, da Lei 
nº 9.868/99, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade são ex nunc, tendo em vista as relações 
estabelecidas durante a vigência da lei inconstitucional (BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
1498/RS. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Ilmar Galvão. Julgamento em: 07 nov. 2002. 
Publicação no DJ: 13 dez. 2002. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007). 
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gritante a inconstitucionalidade. O julgamento ocorreu e, naquela oportunidade, não 
se vislumbrou, como não se poderia vislumbrar, margem à aplicação do art. 27 da lei 
relativa às ações diretas de inconstitucionalidade. Aliás, a eficácia limitada da 
declaração de inconstitucionalidade mostrou-se implícita, no que envolvido serviço 
público. Explico: os atos praticados pelos titulares dos cartórios, pelos empregados 
destes até a concessão da liminar e diria até os dias de hoje (...), revelaram-se 
válidos, considerada a doutrina alusiva ao servidor de fato, consagrada por esta 
Corte. 
Por isso, tenho o caso dos autos como impróprio a que se reflita sobre a fixação de 
efeitos outros que não aqueles que decorrem do fato de vir ao mundo jurídico uma 
lei conflitante com a Constituição Federal e que, assim, não pode subsistir, muito 
menos quando já ocorrido o crivo último do Supremo Tribunal Federal, mediante a 
declaração de inconstitucionalidade662. 
(grifou-se) 

 

Percebe-se, neste caso, que eventual ponderação levaria em conta a oposição 

entre o excepcional interesse social decorrente da paralisação de serviços públicos relevantes, 

decorrente da produção imediata de efeitos pela decisão de inconstitucionalidade, e o alegado 

“interesse público primário”, configurado na determinação constitucional de estatização dos 

cartórios judiciais. 

No mesmo sentido, cabível colacionar trecho do voto proferido pelo Ministro 

Eros Grau, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.240-

7/BA: 

 
Cumpre verificarmos o que, no caso, menos compromete a força normativa futura da 
Constituição e sua função de estabilização. O que menos as sacrifica. A agressão à 
regra do §4º do artigo 18 da Constituição do Brasil ou a violação do princípio 
federativo? Quais são os interesses atendidos em razão da declaração de 
inconstitucionalidade da lei que criou o Município? Quais interesses serão 
sacrificados em conseqüência dessa declaração de inconstitucionalidade?663

(grifou-se) 
 

Por fim, idêntica observação pode ser feita quanto ao julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 3.522-3/RS664 ajuizada pelo Procurador Geral da 

República, em 13 de junho de 2005, em face do art. 16, incisos I, II, III e X, e do art. 22, 

                                                 
662 BRASIL. Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.498/RS. Supremo 
Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Ilmar Galvão. Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio. 
Julgamento em: 10 abr. 2003. Publicação no DJ: 05 dez. 2003. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 
set. 2007. 
663 Discutia-se, no caso, a inconstitucionalidade da Lei nº 7.619/00, do Estado da Bahia, que criou o Município 
de Luís Eduardo Magalhães, e que violaria o disposto no art. 18, §4º, da Constituição Federal de 1988, com a 
redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 15, de 12 de setembro de 1996 (BRASIL. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 2240-7/BA. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Eros Grau. 
Julgamento em: 09 maio 2007. Publicação no DJ: 03 ago. 2007. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 
26 set. 2007). 
664 BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3522-3/RS. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator 
Ministro Marco Aurélio. Julgamento em: 24 nov. 2005. Publicação no DJ: 12 maio 2006. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007. 
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inciso I, da Lei nº 11.183/98, do Estado do Rrio Grande do Sul, por violação ao princípio da 

isonomia (art. 5º, caput, da Constituição Federal de 1988), ao preverem, como critério de 

valorização dos títulos para concurso, o desempenho profissional anterior de atividades 

relacionadas com a área notarial ou de registro, conferindo aos integrantes da referida 

caregoria profissional vantagem excessiva em relação aos demais concorrentes. 

O Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido e, por não ter 

alcançado o quorum legalmente previsto, rejeitou a proposta de aplicação de efeito ex nunc à 

decisão. Cabe destacar, entretanto, alguns trechos da argumentação desenvolvida pelo 

Ministro Marco Aurélio (relator): 

 
Presidente, no caso concreto, tem-se um valor maior envolvido que afasta a 
potencialização – sei que, no Brasil, esse instituto tem um peso muito grande – do 
fato consumado, que é o princípio da isonomia. E as situações aqui são setorizadas, 
individualizadas. Não se está diante de um questionamento relativo a gradação 
maior de indivíduos, um número maior de pessoas, a levar o Tribunal – e creio que 
caminharíamos, não sei se já há precedente – a aplicar o artigo 27 da Lei nº 
9.868/99, que está sendo atacado mediante uma ação direta de inconstitucionalidade. 
(...) 
O caso não é bom para imprimir eficácia a partir de agora, porque prevaleceu o 
elemento subjetivo, o direcionamento, para beneficiar certas pessoas – uma 
minoria – em detrimento do valor maior do concurso público: a igualdade de 
condições665. 
(grifou-se) 

 

A análise do dos argumentos colacionados nos votos em tela evidencia que, na 

verdade, a ponderação realizada pelo órgão julgador não contrapõe, no mais das vezes, um 

suposto princípio implícito da nulidade e os elementos segurança jurídica ou excepcional 

interesse social, mas sim o interesse ofendido pela norma inconstitucional e aquele violado 

em razão da imediata produção dos efeitos da decisão. 

Ressalte-se, ademais, que a referida análise será casuística, com a verificação, 

em cada caso, dos valores e interesses em jogo666. Assim, consoante afirma Rui Medeiros, “a 

máxima da proporcionalidade em sentido estrito apresenta-se, pois, e desde logo, como uma 

máxima valorativa e ponderativa numa perspectiva essencialmente concreta”667. 

                                                 
665 BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3522-3/RS. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator 
Ministro Marco Aurélio. Julgamento em: 24 nov. 2005. Publicação no DJ: 12 maio 2006. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007. 
666 Nesse sentido, confira-se PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. A atribuição de efeitos prospectivos à decisão de 
inconstitucionalidade em matéria tributária em face da recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
Revista do Tribunal Regional Federal 1ª Região, v. 19, n. 1, jan. 2007, Brasília, p. 67. Conforme assinala este 
autor, “as questões a serem enfrentadas pela jurisprudência irão variar conforme o conteúdo da norma 
impugnada e, por conseguinte, dos valores e interesses que gravitarão ao redor do caso concreto”.  
667 MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 716. 
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Reduz-se, então, o caráter abstrato do controle exercido na via concentrada e 

direta, tendo em vista a concretude inerente à ponderação, já que esta não pode se afastar do 

exame do contexto fático-jurídico que circunda a decisão de inconstitucionalidade. 

Desta forma, na ponderação se colocam, de um lado, os bens jurídicos violados 

pela lei ou ato normativo inconstitucionais, e, de outro, os interesses que se pretende preservar 

com a modulação temporal dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade. Ademais, 

conforme referido, as Leis nº 9.868/99 (art. 27) e 9.882/99 (art. 11) limitaram as 

possibilidades para este lado da balança, prescrevendo que o manejo da referida técnica 

ocorrerá em virtude de razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Cabe 

analisar, então, quando restariam configuradas tais hipóteses. 

 

 

5.3.1 Razões de segurança jurídica 

 

Conforme ensina J. J. Gomes Canotilho, “o homem necessita de segurança 

para conduzir, planificar e conformar autónoma e responsavelmente sua vida”, razão pela qual 

desde cedo se consideram os princípios da segurança jurídica e da protecção da confiança 

como elementos constitutivos ou subprincípios concretizadores do Estado de direito668, que 

podem ser exigidos perante qualquer ato de qualquer Poder – Legislativo, Executivo ou 

Judiciário669. 

                                                 
668 Nesse sentido, Almiro do Couto e Silva observa que “há hoje pleno reconhecimento de que a noção de Estado 
de Direito apresenta duas faces. Pode ela ser apreciada sob o aspecto material ou sob o ângulo formal. No 
primeiro sentido, elementos estruturantes do Estado de Direito são as idéias de justiça e de segurança jurídica. 
No outro, o conceito de Estado de Direito compreende vários componentes, dentre os quais têm importância 
especial: a) a existência de um sistema de direitos e garantias fundamentais; b) a divisão das funções do Estado, 
de modo que haja razoável equilíbrio e harmonia entre elas, bem como entre os órgãos que as exercitam, a fim 
de que o poder estatal seja limitado e contido por “freios e contrapesos” (checks and balances); c) a legalidade da 
Administração Pública e, d) a proteção da boa fé ou da confiança (Vertrauensschutz) que os administrados têm 
na ação do Estado, quanto à sua correção e conformidade com as leis” (COUTO E SILVA, Almiro do. Princípios 
da legalidade da Administração Pública e da segurança jurídica no Estado de Direito contemporâneo. Revista da 
Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul - Cadernos de Direito Público, Porto Alegre, v. 27, n. 
57 (supl.), 2003, p. 13-33. Disponível em: <http://www.pge.rs.gov.br/>. Acesso em 23 abr. 2008, p. 13). 
669 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2007, 
p. 257. Segundo ressalta este autor, “em geral, considera-se que a segurança jurídica está conexionada com 
elementos objectivos da ordem jurídica – garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização 
do direito – enquanto a protecção da confiança se prende mais com as compenentes subjectivas da segurança, 
designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos actos dos 
poderes públicos” (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. 
Coimbra: Almedina, 2007, p. 257). Sobre este ponto, confira-se: MARTINS-COSTA, Judith. A re-significação 
do Princípio da Segurança Jurídica na Relação entre o Estado e os Cidadãos: a segurança como crédito de 
confiança. Revista CEJ, Brasília, n. 27, p. 110-120, out.-dez. 2004. Disponível em: 
<http://www.cjf.jus.br/revista/numero27/artigo14.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2008. 
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Desta forma, na concepção do referido autor, um princípio geral da segurança 

jurídica em sentido amplo (abrangendo, assim, a confiança jurídica), poderia ser formulado do 

seguinte modo: 

 
o indivíduo têm do direito poder de confiar em que aos seus actos ou às decisões 
públicas incidentes sobre seus direitos, posições ou relações jurídicas alicerçados em 
normas jurídicas vigentes e válidas por esses actos jurídicos deixado pelas 
autoridades com base nessas normas se ligam os efeitos jurídicos previstos e 
prescritos no ordenamento jurídico670. 

 

Relativamente aos atos jurisdicionais, as idéias nucleares da segurança jurídica 

se desenvolveriam em torno de dois conceitos: 

 
(1) estabilidade ou eficácia ex post da segurança jurídica dado que as decisões dos 
poderes públicos uma vez adoptadas, na forma e procedimentos legalmente 
exigidos, não devem poder ser arbitrariamente modificadas, sendo apenas razoável a 
alteração das mesmas quando ocorram pressupostos materiais particularmente 
relevantes; (2) previsibilidade ou eficácia ex ante do princípio da segurança jurídica 
que, fundamentalmente, se reconduz à exigência de certeza e calculabilidade, por 
parte dos cidadãos, em relação aos efeitos jurídicos dos actos normativos671. 

 

Com efeito, conforme ressalta Edward Re, a estabilidade “é necessária para 

permitir que os membros da sociedade conduzam suas atividades diárias com um razoável 

grau de certeza quanto às conseqüências jurídicas de seus atos”. Por outro lado, sem mudança 

“não pode haver progresso”. Nesse contexto, o intérprete constitucional deve considerar que o 

equilíbrio do sistema jurídico depende da harmonização entre a estabilidade, que exige uma 

continuidade com o passado, e a mudança, que implica numa variação daquilo que está fixo 

ou estável672. 

No campo do controle de constitucionalidade, cumpre observar que, ao tempo 

em que a decisão de inconstitucionalidade contribui para o reequilíbrio e busca da coerência 

do sistema jurídico, pode constituir fator de incerteza e insegurança no direito, tendo em vista 

os reflexos que provoca nas relações jurídicas que se desenvolveram ou se extinguiram à 

sombra da norma inconstitucional673. 

                                                 
670 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 
2007, p. 257. 
671 CANOTILHO, J. J. Gomes. op. cit., p. 264. 
672 RE, Edward D. Stare decisis. Revista Forense, Rio de Janeiro, a. 90, v. 327, jul.-set. 1994, p. 282. 
673 ALMEIDA, Luís Nunes de. A Justiça constitucional no quadro das funções do estado. In: Relatórios da VII 
Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 3ª parte, Lisboa: Tribunal Constitucional, 1987, p. 142. 
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Trata-se, como observou Almiro do Couto e Silva, da freqüente oposição entre 

justiça e segurança jurídica, ambos valores objeto de proteção pelo Estado de Direito674. 

Ressalte-se, neste ponto, a existência de alguns institutos já definidos em lei, 

ou na própria Constituição, como a preclusão, a prescrição, a decadência, a coisa julgada etc., 

que antecipam o resultado da ponderação entre os valores referidos, priorizando a segurança 

jurídica675. 

Há outras situações, entretanto, vislumbradas somente no exame de cada 

hipótese, que não se enquadram nessas pautas legalmente previstas, e que devem ser 

preservadas para evitar o excessivo sacrifício ou mesmo a supressão absoluta do princípio da 

segurança jurídica no caso concreto, o que pode ser viabilizado por meio da limitação da 

eficácia temporal da decisão de inconstitucionalidade. 

Por meio de tal expediente, assegura-se “a observância da própria 

Constituição, que deve sempre ser interpretada como um todo, não podendo ser desiderato 

constitucional a proliferação do caos e da insegurança social”676. 

A necessidade de preservação de certos efeitos da lei inconstitucional, sob a 

perspectiva da segurança jurídica, evidencia-se de forma mais intensa quando se tem em vista 

o princípio da presunção de constitucionalidade das leis.  

O referido princípio, conforme salienta Marcelo Neves, exerce uma função 

pragmática indispensável à manutenção do sistema de Direito Positivo, constituindo uma 

“regra básica de calibração do sistema, na medida em que mantém a imperatividade da lei 

inconstitucional até que se dê a verificação de sua invalidade pelo órgão competente”. De 

fato, a crença na inconstitucionalidade da lei ou ato normativo até que se realizasse a 

verificação de sua validade pelo órgão controlador eliminaria por tempo indeterminado a 

imperatividade da lei, impossibilitando o regular funcionamento do sistema677. 

                                                 
674 Conforme observa o referido autor, “na verdade, quando se diz que em determinadas circunstâncias a 
segurança jurídica deve preponderar sobre a justiça, o que se está afirmando, a rigor, é que o princípio da 
segurança jurídica passou a exprimir, naquele caso, diante das peculiaridades da situação concreta, a justiça 
material. Segurança jurídica não é, aí, algo que se contraponha à justiça; é ela a própria justiça. Parece-me, pois, 
que as antinomias e conflitos entre justiça e segurança jurídica, fora do mundo platônico das idéias puras, alheias 
e indiferentes ao tempo e à história, são falsas antinomias e conflitos” (COUTO E SILVA, Almiro do. Princípios 
da legalidade da Administração Pública e da segurança jurídica no Estado de Direito contemporâneo. Revista da 
Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul - Cadernos de Direito Público, Porto Alegre, v. 27, n. 
57 (supl.), 2003, p. 13-33. Disponível em: <http://www.pge.rs.gov.br/>. Acesso em: 23 abr. 2008, p. 14). 
675 Nesse sentido, Humberto Ávila afirma serem as regras “instrumentos de solução provisória de conflitos entre 
princípios” (ÁVILA, Humberto. Princípios e regras e a segurança jurídica. Revista de Direito do Estado - 
RDE, a. 1, n. 1, jan.-mar. 2006, p. 190). 
676 PALU, Oswaldo Luiz. Controle de constitucionalidade: conceitos, sistemas e efeitos. 2. ed., São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p. 177. 
677 NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade das Leis. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 146-147. 
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Trata-se de presunção juris tantum, mas a idéia que a informa, em muitos 

casos, gera na sociedade (e assim deve ser) a confiança na lei ou ato normativo 

posteriormente reconhecidos como inconstitucionais pelo órgão julgador, circunstância que 

deve ser considerada no momento da fixação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade. 

Neste ponto, impende ressaltar, segundo parcela da doutrina, a confiança na 

constitucionalidade da lei não pode ser considerada indicativa da necessidade de preservação 

da segurança jurídica como fundamento para a adoção da prospectividade quando a 

inconstitucionalidade for evidente, inexistindo dúvidas acerca de sua interpretação678.  

Assim, conforme ressalta Sérgio Fernando Moro, “o erro quanto à 

constitucionalidade do ato normativo deve, porém, ser escusável e compartilhado pela 

comunidade”. Desta forma, se a norma em questão tiver sido objeto de diversos 

questionamentos judiciais, com pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em sede de 

controle difuso, pode-se falar em “quebra da confiança em sua validade”679. 

Saliente-se, porém, como o faz Rui Medeiros, que a evidência da 

inconstitucionalidade para o legislador não exclui antecipadamente a possibilidade de 

aplicação da técnica em referência, na medida em que “o grau de diligência exigível dos 

Deputados e dos membros do Governo não é, naturalmente, idêntico àquele que é exigível do 

homem médio sem conhecimentos jurídicos” 680.  

Com efeito, tal como observa o referido autor, não há dúvida de que as 

circunstâncias que rodearam a aprovação da lei e o caráter manifesto da inconstitucionalidade 

devem ter relevância para fins de eventual responsabilização civil do Estado pelo ilícito 

legislativo, podendo, igualmente, em certos casos, ser consideradas no momento da fixação 

dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade681. 

Entretanto, a evidência da inconstitucionalidade para o legislador ou para o 

aplicador do direito não significa que a norma assim também se apresentava à generalidade 

dos seus destinatários, razão pela qual a tutela constitucional da confiança jurídica pode, ainda 
                                                 
678 MORO, Sergio Fernando. Doutrina prospectiva como Instrumento de defesa da constituição. Direito Federal. 
Revista da Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE. v. 19, n. 65, out.-dez. 2000, p. 127. 
679 MORO, Sergio Fernando. op. cit., p. 127-128. Nesse sentido, confira-se voto proferido pelo Min. Gilmar 
Mendes por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 582.280-3/RJ, em que 
este consignou, dentre os motivos para a não atribuição de efeitos prospectivos à decisão de 
inconstitucionalidade (que reconhecia a ilegitimidade de lançamentos tributários), o fato de as decisões do 
Supremo Tribunal Federal contrárias à forma como o Município do Rio de Janeiro (recorrente) lançava e 
cobrava o IPTU datarem de 31 de março e de 07 de dezembro de 2000 (BRASIL. Agravo Regimental do 
Agravo de Instrumento nº 582.280-3/RJ. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Relator Ministro Celso 
de Mello. Julgamento em: 12 set. 2006. Publicação no DJ: 06 nov. 2006. Disponível em <www.stf.gov.br>. 
Acesso em: 26 set. 2007). 
680 MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 720. 
681 MEDEIROS, Rui. op. cit., p. 720. 
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nessas hipóteses, constituir fundamento suficiente à restrição dos efeitos da decisão de 

inconstitucionalidade682.  

O Supremo Tribunal Federal, em diversos casos, vem aplicando a limitação 

temporal dos efeitos com fundamento no princípio da segurança jurídica. 

Assim ocorreu na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.615-7/PB, 

ajuizada pelo Partido da Frente Liberal – PFL, em 22 de novembro de 2005, em que a referida 

Corte julgou inconstitucional o art. 51, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

da Constituição do Estado da Paraíba, que promoveu a alteração dos limites territoriais do 

Município do Conde, com violação ao art. 18, §4º, e ao art. 25, da Constituição Federal de 

1988, bem como ao art. 11, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição Federal de 1988683. 

Em seu voto, a Ministra Ellen Gracie (relatora) propôs a atribuição de eficácia 

ex nunc à declaração de inconstitucionalidade, nos seguintes termos: 

 
Com essas considerações, julgo procedente o pedido formulado na presente ação 
direta e declaro a inconstitucionalidade do art. 51 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias do Estado da Paraíba. Nos termos do art. 27 da Lei nº 
9.868/99, proponho, porém, a aplicação ex nunc dos efeitos dessa decisão. 
Contesta-se, em novembro de 2005, norma promulgada em outubro de 1989. 
Durante esses dezesseis anos, foram consolidadas diversas situações jurídicas, 
principalmente no campo financeiro, tributário e administrativo, que não podem, sob 
pena de ofensa à segurança jurídica, ser desconstituídas desde a sua origem. Por essa 
razão, considero presente legítima hipótese de aplicação dos efeitos ex nunc da 
declaração de inconstitucionalidade. 

 

A Corte entendeu, no caso, que o longo período de vigência da norma e a 

existência de várias situações consolidadas, a exemplo do cadastramento de eleitores, 

registros de nascimento e casamento, impostos arrecadados etc., justificariam a atribuição de 

efeitos à decisão a partir do momento de sua publicação (eficácia ex nunc). 

Neste ponto, cabível destacar a problemática relativa às mudanças de 

posicionamento jurisprudencial684.  

Com efeito, ainda que não ocorra mudança do contexto fático e histórico em 

que se insere norma constitucional, a ambigüidade e vagueza dos termos constitucionais 

(aspecto semântico) e a pluralidade de órgãos responsáveis pela interpretação dos atos 
                                                 
682 MEDEIROS, Rui. op. cit., p. 720. 
683 BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3615-7/PB. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator 
Ministra Ellen Gracie. Julgamento em: 30 ago. 2006. Publicação no DJ: 09 mar. 2007. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007. 
684 Sobre o tema, confira-se: BARROSO, Luís Roberto. Mudança na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal em Matéria Tributária. Segurança Jurídica e modulação dos efeitos temporais das decisões judiciais. 
Revista de Direito do Estado, a. 1, n. 2, p. 261-288, abr.-jun. 2006. 
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legislativos podem conduzir a modificações no entendimento acerca da constitucionalidade 

em questões relevantes685.  

Assim, tendo em vista a concepção de que o Supremo Tribunal Federal não 

está vinculado a seus pronunciamentos, a simples aposentadoria de um integrante desse órgão 

julgador pode acarretar mudanças significativas na jurisprudência constitucional da referida 

Corte, com repercussões em todas as instâncias interpretativas. 

Como ressalta J.J. Gomes Canotilho, do ponto de vista do cidadão, obviamente 

“não existe um direito à manutenção da jurisprudência dos tribunais”. Entretanto, “sempre se 

coloca a questão de saber se e como a protecção da confiança pode estar condicionada pela 

uniformidade, ou, pelo menos, estabilidade, na orientação dos tribunais”686. 

Ressalte-se, por oportuno, que não se trata aqui das hipóteses de mutação 

constitucional, nas quais, como analisado, a norma sofre um processo de 

inconstitucionalização. O que se pretende referir, agora, é a simples alteração de 

jurisprudência, decorrente de modificações de composição no órgão julgador, por exemplo. 

Nesse sentido, oportuno destacar o julgamento proferido em Questão de 

Ordem no Inquérito nº 687-4/SP687, em que o Supremo Tribunal Federal, revendo sua 

jurisprudência mais que centenária688, fixou entendimento no sentido de que a prerrogativa de 

foro pelo exercício de determinadas funções não persiste após a cessação do cargo ou 

mandato, cancelando, assim, o Enunciado nº 394 da Súmula de sua jurisprudência 

predominante689. 

No caso, entretanto, o Supremo Tribunal Federal expressamente ressalvou 

“todos os atos praticados e decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, com base na 

Súmula 394, enquanto vigorou”, atribuindo, assim, efeitos ex nunc à decisão. 

Oportuno transcrever, neste ponto, trecho do voto proferido pelo Ministro Néri 

da Silveira (revisor): 

 
É certo que o Supremo Tribunal Federal pode, como guardião da Constituição, 
guarda da ordem jurídica, adotar uma decisão a respeito dos casos concretos que 
estão em tramitação na Corte e, com reflexo dessa decisão, relativamente a matérias 

                                                 
685 NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade das Leis. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 137-138. 
686 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2007, 
p. 265. 
687 BRASIL. Questão de Ordem no Inquérito nº 687-4/SP. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro 
Sydney Sanches. Julgamento em: 25 ago. 1999. Publicação no DJ: 09 nov. 2001. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007. 
688 O Ministro Sepúlveda Pertence observou tratar-se de jurisprudência de 157 (cento e cinqüenta e sete anos). 
689 “Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de 
função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício”. 
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similares em que aplicável a Súmula 394, em outras Cortes. O Supremo Tribunal 
Federal pode decidir, como já se constitutiu a maioria, isto é, no sentido de resolver 
essa questão constitucional nos limites em que o faz. Embora reconhecendo que não 
subsiste a competência por prerrogativa de função, após cessado o exercício do 
mandato ou da função, o Tribunal firma, no tempo, essa decisão, segundo a qual, 
cuidando-se de revogação de súmula, cumpre considerar como válidos os atos e 
processos contra acusados por prática de crimes sujeitos ao foro por prerrogativa de 
função, iniciados após a cessação do exercício, não sendo, pois, nulos, ab initio, eis 
que se trata, como disse aqui, de interpretação de dispositivos da Constituição. 
O Supremo Tribunal Federal, como órgão de cúpula do Poder Judiciário e guardião 
da Constituição, pode assentar uma orientação dessa natureza. E é importante que o 
faça, para evitar que dezenas, talvez centenas, - se considerarmos o foro estadual em 
todas as Unidades da Federação -, de processos contra especialmente prefeitos, que 
tiveram início depois da cessação do mandato, venham a ser tidos como nulos, com 
conseqüente extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. 
O sentido da minha proposta foi para que a Corte se pronunciasse e, assim, definisse 
um critério para a Nação, não só em relação aos processos em tramitação neste 
Tribunal. Esses processos, então, diante do entendimento do STF, serão 
encaminhados à Justiça Comum para prosseguirem, não para serem reiniciados. 
Penso que é exatamente esse o sentido da decisão da Corte. 
Embora, tecnicamente, tenha presente essa conseqüência, penso que, diante do 
pronunciamento da maioria do Tribunal, já constituída, a solução, que é antes de 
política judiciária, a Corte a adota com a autoridade que tem, afirmando que a 
revogação opera ex nunc e que a competência, inexistente segundo a Constituição, 
há de ser considerada como subsistente até esta data, porque a nossa interpretação é 
nesse sentido690. 

 

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus nº 

87.656-1/SP, já em 14 de março de 2006, consignou a inexistência de nulidade superveniente 

da denúncia e dos atos anteriormente praticados, reafirmando a eficácia ex nunc do 

cancelamento do referido enunciado691.  

 

 

5.3.2 Excepcional interesse social 

 

A expulsão imediata e com efeitos retroativos da norma inconstitucional do 

ordenamento jurídico pode acarretar situação mais grave para o equilíbrio e harmonia do 

sistema do que sua manutenção, a despeito da incompatibilidade com a Constituição. 

                                                 
690 BRASIL. Questão de Ordem no Inquérito nº 687-4/SP. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro 
Sydney Sanches. Julgamento em: 25 ago. 1999. Publicação no DJ: 09 nov. 2001. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007. Nesse caso, não se tratava, como visto, de decisão de 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e sim de aplicação direta da Constituição à hipótese concreto, por 
meio de interpretação do alcance do dispositivo que prevê a prerrogativa de foro em razão do exercício de 
função. Entretanto, o julgado em referência é importante para evidenciar a preocupação da Corte com a 
insegurança jurídica que pode decorrer da alteração de sua jurisprudência. 
691 BRASIL. Habeas Corpus nº 87.656-1/SP. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. Relator Ministro 
Sepúlveda Pertence. Julgamento em: 14 mar. 2006. Publicação no DJ: 31 mar. 2006. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 04 set. 2007. 
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Assim, autoriza-se a modulação de efeitos temporais da decisão de 

inconstitucionalidade quando restar caracterizado excepcional interesse social. 

Essa expressão certamente foi inspirada no direito português, em que se 

autoriza a modulação para atender à “interesse público de excepcional relevo”, razão pela 

qual é oportuno se valer da doutrina portuguesa para análise do instituto. 

Conforme ensina Rui Medeiros, trata-se de conceito indeterminado, que 

pretende abarcar todos os interesses constitucionalmente protegidos não subsumíveis na 

noção de segurança jurídica692. Afasta-se, assim, a idéia de um elemento completamente 

extra-jurídico, derivado de motivos de mera conveniência política693, já que o interesse a ser 

sopesado deve residir na própria Constituição. 

Ressalte-se, ademais, que a noção em referência não abarca apenas interesses 

estatais, como o adjetivo público poderia levar a crer, mas também interesses dos particulares, 

consagrados, por exemplo, na previsão dos direitos fundamentais. Desta forma, visa a 

legislação em referência, na verdade, à exclusão dos interesses restritos ao âmbito meramente 

privado dos indivíduos694. 

                                                 
692 Nesse sentido, Rui Medeiros afirma: “E se parece evidente, até por contraposição à segurança jurídica e à 
equidade, que o campo de aplicação por excelência do conceito de interesse público de excepcional relevo se 
situa fora do domínio dos interesses privados, não se pode esquecer que, na atual ordem constitucional 
portuguesa, o próprio interesse consistente na salvaguarda dos direitos fundamentais dos particulares é também 
um interesse público e não meramente privado (MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: 
Universidade Católica, 1999, p. 710). 
693 Referindo-se ao texto constitucional português, Rui Medeiros traz as seguintes referências históricas: “Na 
proposta inicial, condicionava-se a limitação de efeitos a razões de equidade (ou, mais rigorosamente, a 
preocupações com “o trataento equitativo das pessoas ou das situações”) ou de segurança jurídica. A introdução 
ulterior de uma referência ao interesse público de excepcional relevo não contrariou essa intenção restritiva. Ela 
nasceu tão-somente da verificação de que a segurança jurídica e a equidade não esgotavam o universo “dos 
valores últimos do direito” que, em situações manifestamente excepcionais, podiam justificar uma limitação de 
efeitos. “Torturados” à volta da expressão que permitisse sair do imbróglio e não encontrando “outra melhor”, os 
deputados lançaram mão do conceito de interesse público de excepcional relevo. Mas logo na mesma altura 
advertiram para a necessidade de interpretar restritivamente a fórmula em causa. Foi, na verdade, o nítido receio 
de que se abrisse a porta a uma grande margem de liberdade do Tribunal Constitucional, pondo em perigo o 
princípio da constitucionalidade. É que havia o risco, até pela contraposição à segurança jurídica e à equidade, de 
se entender que o interesse público de excepcional relevo correspondia a valores políticos, a considerações de 
ordem política, colocando em causa a fiscalização da constitucionalidade. Chegou mesmo a ser pedido, 
insistentemente, “que se fizesse um esforço para uma definição mais precisa desde conceito” (...). O modo de 
atenuar tais riscos passou, depois de uma nova pausa de reflexão, pela exigência de uma especial fundamentação 
da decisão de limitação de efeitos com base em interesse público de excepcional relevo. Os trabalhos 
preparatórios desmentem, portanto, a visão de um tribunal excessivamente político apostado numa apreciação 
ponderada, graduada e modelada da inconstitucionalidade dos actos normativos, tendo em vista a sensibilidade 
política do problema submetido à sua apreciação (MEDEIROS, Rui. op. cit., p. 706-708). 
694 Nesse sentido, Rui Medeiros afirma: “E se parece evidente, até por contraposição à segurança jurídica e à 
equidade, que o campo de aplicação por excelência do conceito de interesse público de excepcional relevo se 
situa fora do domínio dos interesses privados, não se pode esquecer que, na atual ordem constitucional 
portuguesa, o próprio interesse consistente na salvaguarda dos direitos fundamentais dos particulares é também 
um interesse público e não meramente privado (MEDEIROS, Rui. op. cit., p. 710). 
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Aparentemente para evitar essa discussão, a legislação brasileira se valeu da 

expressão “excepcional interesse social”, que engloba, como afirmado por Amanda Expósito 

Tenório de Araújo, os interesses da coletividade, que não equivalendo simplesmente aos 

interesses do Estado ou ao somatório dos interesses individuais695. 

Desta forma, tal como salienta Alexandre Santos de Aragão, o Supremo 

Tribunal Federal deve partir aprioristicamente da prevalência de um metafísico “interesse 

público”, pois 

 
“As cautelas impostas pelo princípio da prudência não significam, todavia, a 
preponderância a priori, ou seja, independentemente de qualquer ponderação, do 
interesse público e/ou estatal, até porque muitas vezes a prudência imporá a 
prevalência de interesses e direitos dos indivíduos em detrimento dos interesses 
econômicos e tributários imediatos do Estado, diante do qual, frisamos, o Supremo 
Tribunal Federal tem sua neutralidade não só assegurada como imposta 
constitucionalmente696. 
(grifos no original) 

 

Assim, pode restar caracterizado o excepcional interesse social, por exemplo, 

na hipótese de declaração de inconstitucionalidade da lei que fixa aumento do salário-mínimo, 

na medida em que seria inexigível a devolução das parcelas pagas a maior pelos 

trabalhadores, em razão de seu caráter alimentar, bem como inadmissível a redução das 

remunerações, afigurando-se mais consentânea com a Constituição a fixação de prazo para a 

vigência da lei após a declaração de inconstitucionalidade, possibilitando-se ao legislador 

editar nova lei, corrigindo eventuais distorções. 

O Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, limitou os efeitos 

temporais da decisão de inconstitucionalidade em razão de excepcional interesse social. 

Nesse contexto, impende destacar, primeiramente, o julgamento proferido na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.022-1/RS697, ajuizada pelo Procurador Geral da 

República, em 15 de outubro de 2003, em face do art. 45, da Constituição do Estado do Rio 

Grande do Sul, que previa assistência judiciária do Estado ao servidor público processado em 

razão de ato praticado no exercício regular de suas funções, e da expressão “bem como 

assistir, judicialmente, aos servidores estaduais processados por ato praticado em razão do 

                                                 
695 ARAÚJO, Amanda Expósito Tenório de. Excepcionais efeitos em nunc no controle abstrato de 
constitucionalidade no Brasil. Revista da ESMAPE, v. 11, n. 24, jul.-dez. 2006, p. 45. 
696 ARAGÃO, Alexandre Santos de. O controle da constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal à luz da 
Teoria dos Poderes Neutrais. Revista de Direito Constitucional e Internacional, n. 45, a. 11, out.-dez. 2003, 
São Paulo, Revista dos Tribunais, p. 244. 
697 BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3022-1/RS. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator 
Ministro Joaquim Barbosa. Julgamento em: 02 ago. 2004. Publicação no DJ: 04 mar. 2005. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007. 
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exercício de suas atribuições funcionais”, contida na alínea a, do Anexo II, da Lei 

Complementar Estadual nº 10.194/94, que alterou a Lei Complementar Estadual nº 9.230/91 

(Lei da Defensoria Pública do Estado). 

Alegou-se, no caso, que tais previsões violariam o art. 134, caput e parágrafo 

único, da Constituição Federal, segundo o qual a Defensoria Pública se destina aos 

necessitados, assim como o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pelo qual se 

assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, ressalva 

ausente nos dispositivos impugnados. 

Em suas informações, o Advogado-Geral da União concordou com a 

inconstitucionalidade, mas argumentou que a declaração de inconstitucionalidade geraria 

“prejuízo injustificado” para as partes envolvidas, considerando-se que a inexistência de 

previsão legal para que a Procuradoria Geral do Estado desempenhasse atribuição semelhante, 

a exemplo do que ocorre na esfera federal (art. 22, da Lei nº 9.028/95). Por esta razão, sugeriu 

que o Supremo Tribunal Federal limitasse os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, 

nos termos do art. 27, da Lei nº 9.868/99. 

Em seu voto, o Ministro Joaquim Barbosa (relator), ressaltando a gravidade 

dos prejuízos eventualmente decorrentes da eficácia retroativa da decisão de 

inconstitucionalidade, sobretudo quando se tinha em vista que, com base nas normas 

impugnadas, já havia sido efetuada a defesa de de diversos servidores estaduais, propôs que 

os efeitos temporais da decisão se iniciassem apenas em 31 de dezembro de 2004. 

O Ministro Gilmar Mendes, no mesmo sentido, salientou que o 

reconhecimento da inconstitucionalidade com efeitos retroativos, ou mesmo a partir da 

publicação da decisão, poderia acarretar déficit na defesa daqueles cujos processos estivessem 

sendo acompanhados pela Defensoria Pública, razão pela qual seria conveniente adotar como 

marco temporal para a produção de efeitos o término do exercício em curso, a fim de dar 

tempo ao legislador gaúcho para disciplinar adequadamente a matéria. 

Verifica-se, assim, a proteção de excepcional interesse social, 

consubstanciando na necessidade de assegurar o efetivo direito de defesa dos servidores 

públicos atingidos pela lei inconstitucional, que superaria, no caso concreto, o risco 

monentâneo de não se atender à missão institucional da Defensoria Pública, nos moldes 

assinalados pelo texto constitucional. 
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Cabível mencionar, outrossim, a decisão proferida na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 2.240-7/BA698, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores – PT, em 06 

de julho de 2000. Discutia-se, no caso, a inconstitucionalidade da Lei nº 7.619/00, do Estado 

da Bahia, que criou o Município de Luís Eduardo Magalhães, sob a alegação de que tal lei 

violaria o disposto no art. 18, §4º, da Constituição Federal de 1988, com a redação atribuída 

pela Emenda Constitucional nº 15, de 12 de setembro de 1996. 

O Tribunal, à unanimidade, julgou procedente a ação direta, e, por maioria, não 

pronunciou a nulidade do ato impugnado, mantendo sua vigência pelo prazo de 24 (vinte e 

quatro) meses, a fim de que o legislador estadual estabelecesse novo regramento. 

Além de ressaltar que o princípio da segurança jurídica prosperava em 

benefício da preservação do Município699, o Ministro Eros Grau consignou que a supressão 

da autonomia, adquirida no momento da criação do Município, e afirmada pelos efeitos 

concretos já produzidos, consubstanciaria franca agressão ao princípio federativo. Com efeito, 

seria impossível anular a decisão política de caráter institucional que resultou na criação do 

Município sem agredir o princípio federativo, cuja violação, resultante da cassação da 

realidade política local, agravaria e sacrificaria a função normativa da Constituição de modo 

pernicioso.  

Constata-se, assim, que um dos fundamentos para essa decisão foi o 

excepcional interesse social, consubstanciado, no caso, na grave ameaça ao princípio 

federativo, decorrente de eventual reconhecimento da inconstitucionalidade com efeitos 

imediatos e retroativos700. 

 

 

 

                                                 
698 BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2240-7/BA. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator 
Ministro Eros Grau. Julgamento em: 09 maio 2007. Publicação no DJ: 03 ago. 2007. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007. 
699 Criado, à época da decisão, há mais de 6 (seis) anos, o referido Município teria assumido existência de fato 
como ente federativo dotado de autonomia, com a sanção de mais de 200 (duzentas) leis municipais e eleições 
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, realizadas pela Justiça Eleitoral. E, conforme salientou o Ministro, “embora 
de exceção, essa existência, existência de fato, decorrente da decisão política que importou a sua instalação como 
ente federativo dotado de autonomia municipal”, consubstanciaria uma situação consolidada de caráter 
institucional, político, reforçada pela omissão do Poder Legislativo em editar a lei exigida pela Emenda 
Constitucional nº 15, de 12 de setembro de 1996 (BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2240-
7/BA. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Eros Grau. Julgamento em: 09 maio 2007. Publicação 
no DJ: 03 ago. 2007. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007). 
700 No mesmo sentido: BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3489-8/SC. Supremo Tribunal 
Federal. Pleno. Relator Ministro Eros Grau. Julgamento em: 09 maio 2007. Publicação no DJ: 03 ago. 2007. 
Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007. 
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5.3.3 A fixação de pautas interpretativas complementares 

 

A necessidade de proteção da segurança jurídica e a preservação de interesse 

social relevante, elementos acima analisados, consubstanciam “argumentos 

conseqüencialistas”701, na medida em que orientam a escolha entre a invalidação retroativa e a 

modulação temporal dos efeitos de acordo com as repercussões práticas observadas no caso 

em julgamento. 

Ressalte-se, entretanto, que alguns critérios interpretativos devem nortear a 

ponderação entre os referidos elementos e os bens jurídicos violados pela norma 

inconstitucional, para que a técnica da modulação temporal dos efeitos da decisão de 

inconstitucionalidade atenda ao fim maior a que se destina: a efetivação e preservação dos 

interesses e bens jurídicos protegidos pela Constituição702. 

Saliente-se, inicialmente, que a regra geral é a invalidação da norma 

inconstitucional com efeitos retroativos, devendo a fixação de limites ser encarada como 

medida excepcional703.  

Assim, devem ser reduzidos ao máximo os efeitos decorrentes da lei 

reconhecida como inválida. Primeiramente, porque produzidos em desconformidade com a 

Constituição, norma suprema do ordenamento jurídico, cuja violação produz um mal em si 

mesmo, independente de outras considerações. O agir contrário à Constituição estimula a 

desobediência pelos outros destinatários da norma constitucional, razão pela qual tal infração 

deve ser objeto de censura, sob pena de haver prejuízo para a força normativa da 

Constituição704. 

Tal excepcionalidade decorre, ademais, conforme salienta Sérgio Fernando 

Moro, do princípio da isonomia. Com efeito, “a imposição de limites temporais aos efeitos da 

declaração de inconstitucionalidade culmina por estabelecer tratamento desigual entre as 

pessoas ou grupos atingidos pelo ato viciado”, uma vez que “aos prejudicados pelo ato 

inconstitucional é negada a mesma proteção outorgada às suas futuras vítimas”705.  

                                                 
701 Expressão utilizada por MORO, Sergio Fernando. Doutrina prospectiva como Instrumento de defesa da 
constituição. Direito Federal. Revista da Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE, v. 19, n. 65, 
out.-dez. 2000, p. 128. 
702 MORO, Sergio Fernando op. cit., p. 126. 
703 MORO, Sergio Fernando. op. cit., p. 127-128. No mesmo sentido, confira-se: FISCHER, Octavio Campos. 
Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade no direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 
2004, p. 124. 
704 MORO, Sergio Fernando. op. cit., p. 129. 
705 MORO, Sergio Fernando. op. cit., p. 127. 
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Essa diferenciação de tratamento não é, em princípio, ofensiva do princípio da 

igualdade, sendo inclusive inerente às demais fórmulas de preclusão (prescrição, coisa julgada 

etc.), mas o abuso da utilização da técnica da modulação temporal dos efeitos da decisão de 

inconstitucionalidade pode conduzir a discriminações subjetivas e desarrazoadas, daí a 

necessidade de cautela do órgão julgador. 

Além disso, todo o sistema de controle de constitucionalidade brasileiro está 

orientado para a eliminação das leis e atos normativos inconstitucionais, prevendo-se um 

complexo sistema de defesa, dotado de inúmeros mecanismos para o seu exercício.  

Desta forma, mantém-se ao máximo a coerência, que apesar de não ser 

condição para a configuração do ordenamento jurídico como um sistema, é essencial para que 

se possa garantir a certeza (entendida como a possibilidade de o cidadão prever as 

conseqüências jurídicas de sua conduta) e a justiça (entendida como o igual tratamento das 

pessoas pertencentes à mesma categoria), tal como visto no Capítulo I706. 

Nesse sentido, salienta Rui Medeiros, ao tratar do direito português: 

 
(...) ainda quanto a esta terceira vertente do princípio da proporcionalidade, não é 
constitucionalmente indiferente perspectivar o problema das conseqüências da 
declaração de inconstitucionalidade do lado da limitação de efeitos ou do lado da 
própria declaração de inconstitucionalidade. A declaração de inconstitucionalidade 
com eficácia ex tunc tem, manifestamente, prioridade de aplicação. Todo o sistema 
de fiscalização da constitucionalidade português está orientado para a expurgação de 
normas inconstitucionais. (...) Não basta, pois, afirmar que “o Tribunal 
Constitucional deve fazer um juízo de proporcionalidade, cotejando o interesse na 
reafirmação da ordem jurídica – que a eficácia ex tunc da declaração plenamente 
potencia – com o interesse da eliminação do fator de incerteza e de insegurança – 
que a retroactividade, em princípio, acarreta”. É preciso acrescentar que o Tribunal 
Constitucional deve declarar a inconstitucionalidade com força obrigatória geral e 
eficácia retroactiva e repristinatória, a menos que uma tal solução envolva o 
sacrifício excessivo da segurança jurídica, da equidade ou de um interesse público 
de excepcional relevo707. 

 

A própria disciplina prevista nas Leis nº 9.869/99 (art. 27) e 9.882/99 (art. 11), 

terminou por reforçar o caráter excepcional da técnica, ao prever casos restritos para sua 

utilização. 

Por outro lado, na esteira do entendimento de Sérgio Fernando Moro, cabível 

defender uma aplicação mais restrita da técnica da modulação quando o Poder Público estiver 

envolvido na questão. Isso porque a infração do texto constitucional por ente público é mais 

                                                 
706 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. 10. 
ed., Brasília: UnB, 1999, p. 113. 
707 MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 703-704. 
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grave que a violação pelo particular, incentivando o desrespeito ao ordenamento jurídico e 

incitando a anarquia708. 

Por fim, impende concordar com Sérgio Fernando Moro, quando este afirma 

que deve ser outorgada prioridade a certos princípios e regras fundamentais, 

independentemente de suas conseqüências709. 

Sem se comprometer com a fixação de uma pauta valorativa de hierarquização 

de princípios, o referido autor sugere como exemplo os casos em que estejam envolvidas 

questões de justiça substantiva na esfera penal. Desta forma, seria inadmissível a imposição 

de limites à eficácia da decisão de inconstitucionalidade de normas penais ou processuais 

penais quando estivesse em jogo o direito a um julgamento justo710. 

Impende concordar com a referida posição. O Supremo Tribunal Federal, 

inclusive, já proferiu decisão limitando os efeitos temporais de interpretação acerca de 

dispositivo constitucional, conforme visto acima quando da análise do julgamento de Questão 

de Ordem no Inquérito nº 687-4/SP.  

Nesse contexto, alguns autores sustentam que a modulação de efeitos 

temporais da decisão de inconstitucionalidade não seria admissível, em matéria tributária, 

para favorecer o Fisco, já que os princípios e bens jurídicos que poderiam ser preservados por 

meio da referida técnica estariam sempre na órbita de titularidade do contribuinte.  

Sobre esta questão, Sérgio André Rocha Gomes da Silva consigna que a 

aplicação da referida técnica em sede tributária pode “representar uma violação a alguns dos 

direitos fundamentais conquistados pelos contribuintes”, a exemplo daqueles 

                                                 
708 MORO, Sergio Fernando. Doutrina prospectiva como Instrumento de defesa da constituição. Direito 
Federal. Revista da Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE, v. 19, n. 65, out.-dez. 2000, p. 129-
130. 
709 MORO, Sergio Fernando. Doutrina prospectiva como Instrumento de defesa da constituição. Direito 
Federal. Revista da Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE, v. 19, n. 65, out.-dez. 2000, p. 128-
129. No mesmo sentido se manifesta Thomas da Rosa de Bustamante, para quem há “certos casos em que nunca 
será admitida a possibilidade de restrição dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, sob pena 
de enfraquecimento das sólidas estruturas normativas que sustentam a Constituição rígida através da noção já 
ventilada de superlegalidade. (…) Mesmo com o remédio da declaração de inconstitucionalidade não se pode 
tolerar – à luz do princípio da efetividade – uma violação aos Direitos do Homem; se apurado empiricamente um 
choque contra um direito fundamental, a própria Constituição Federal garante a desconstituição dos atos 
praticados, diferentemente do que ocorre com a inconstitucionalidade em geral. Admitem-se, doravante, “graus 
de inconstitucionalidade, ainda que somente em sentido material, pois formalmente não há hierarquia entre 
preceitos de uma Constituição” (BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. A Lei nº 9.868/99 e a possibilidade de 
restrição dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade: inaplicabilidade na fiscalização de normas de direito 
tributário. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 59, ago. 2000, p. 118-120). 
710 MORO, Sergio Fernando. Doutrina prospectiva como Instrumento de defesa da constituição. op. cit., p. 128-
129 
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“consubstanciados nos princípios da capacidade contributiva, legalidade da tributação, da 

isonomia, da anterioridade, da irretroatividade da lei tributária e da vedação ao confisco”711. 

Da mesma forma se pronuncia Paulo Roberto Lyrio Pimenta, para quem a 

atribuição de eficácia prospectiva somente por ser admitida para proteger interesse do 

contribuinte, pois 

 
A segurança jurídica no Direito Tributário visa proteger o contribuinte, assegurando-
lhe a possibilidade de calcular e prever os efeitos jurídicos dos seus atos, a fim de 
que possa planejar e orientar a sua conduta no campo econômico. Já o interesse 
social a que se reporta a norma só pode ser o interesse da coletividade, o interesse 
público primário, e não o interesse da Administração. Não é possível, portanto, 
aplicar-se esse dispositivo para assegurar o interesse arrecadatório do erário, 
negando-se, por exemplo, a possibilidade de repetição de indébito em face da 
declaração de inconstitucionalidade da norma instituidora do tributo. Em suma, os 
pressupostos materiais autorizadores da manipulação dos efeitos no tempo da 
decisão de inconstitucionalidade condicionam no campo tributário o exercício dessa 
competência à proteção dos interesses dos administrados712. 

 

Destarte, para o referido autor, toda vez que a decisão de inconstitucionalidade 

com efeitos ex tunc for capaz de gerar para o contribuinte uma situação mais gravosa, deverá 

ser rejeitada, conferindo-se eficácia prospectiva à decisão. Assim, por exemplo, “se a Corte 

vier a declarar a inconstitucionalidade de norma instituidora de isenção, deverá conferir 

eficácia pro futuro à decisão, preservando a segurança jurídica e a boa-fé”713. 

No mesmo sentido, Thomas da Rosa de Bustamante afirma que a imposição de 

um gravame inconstitucional pelo Estado consubstanciaria uma autêntica violação a um 

direito fundamental, a proibição do confisco, razão pela qual 

 
(...) podemos concluir que nunca o interesse do Estado de arrecadação oriunda de 
um ato de abuso de poder legislativo irá prevalecer sobre o legítimo direito 
individual de não sofrer o influxo da tributação senão quando a pessoa jurídica de 
direito público estiver legitimada constitucionalmente para exigir a prestação 
econômica. Assim, o direito à restituição dos tributos inconstitucionais será sempre 
tutelado pela ordem jurídica, o que implicará a inaplicabilidade do artigo 27 da Lei 
9.868/99 no controle de constitucionalidade das leis tributárias714. 
(grifos no original) 

 

                                                 
711 SILVA, Sérgio André Rocha Gomes da. Comentários acerca dos efeitos da decisão proferida no âmbito do 
controle abstrato da constitucionalidade das normas tributárias. Revista Dialética de Direito Tributário, n.83, 
ago. 2002, p. 152. 
712 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. A atribuição de efeitos prospectivos à decisão de inconstitucionalidade em 
matéria tributária em face da recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Revista do Tribunal 
Regional Federal 1ª Região, v. 19, n. 1, jan. 2007, Brasília, p. 68. 
713 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. op. cit., p. 67-68. 
714 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. A Lei nº 9.868/99 e a possibilidade de restrição dos efeitos da 
declaração de inconstitucionalidade: inaplicabilidade na fiscalização de normas de direito tributário. Revista 
Dialética de Direito Tributário, n. 59, ago. 2000, p. 120-122. 
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Cabe discordar desse posicionamento. Defende-se, aqui, que os princípios 

constitucionais que resguardam o contribuinte na relação tributária não detêm força suficiente 

para afastar, aprioristicamente, a possibilidade de limitação dos efeitos temporais em favor do 

Estado. 

Nesse sentido, afirma Rui Medeiros que  

 
a necessidade de evitar uma total ruptura financeira do Estado constitui fundamento 
jurídico-constitucional para, sob a capa da fórmula genérica do interesse público de 
excepcional relevo, limitar os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de uma 
norma tributária715. 
 

Assim, tal como visto antes, a utilização da técnica em benefício do Poder 

Público deve ser mais restrita, mas não elimina, de plano, a existência de grave violação à 

segurança jurídica ou a excepcional interesse social, que podem, em determinado caso 

concreto, justificar a limitação dos efeitos temporais.  

 

 

5.4 REQUISITOS FORMAIS PARA A MODULAÇÃO DA EFICÁCIA TEMPORAL DA 

DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

 

Além dos requisitos e pautas interpretativas acima referidos, a legislação em 

vigor (art. 11 da Lei nº 9.882/99 e art. 27 da Lei nº 9.868/99) exige um pressuposto formal 

para a modulação dos efeitos temporais pelo Supremo Tribunal Federal: o voto favorável de 

dois terços de seus membros716. Esse requisito reforça o caráter excepcional da medida. 

O Supremo Tribunal Federal vem exigindo, ademais, que o interessado 

formule, antes do julgamento do processo, requerimento no sentido de que seja procedida à 

modulação de efeitos. Assim, eximindo-se o Tribunal da apreciação desta questão, sem que 

                                                 
715 “Ora, se é indiscutível – e já o dissemos atrás – que a necessidade de evitar uma total ruptura financeira do 
Estado constitui fundamento jurídico-constitucional bastante para limitar os efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade de uma norma tributária, não é menos verdade que a restrição de efeitos apresenta, mesmo 
neste domínio, caráter excepcional. Logo, o Tribunal Constitucional não deve, por princípio, restringir os efeitos 
das declarações de inconstitucionalidade de leis tributárias inconstitucionais, não podendo subestimar as 
especiais cautelas com que o legislador constitucional rodeou a obrigação de imposto e os direitos fundamentais 
conferidos constitucionalmente aos contribuintes” (MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. 
Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 715-722).  
716 No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.522-3/RS, a proposta de modulação de efeitos 
formulada pelo Ministro Gilmar Mendes não foi acatada por não ter alcançado o quorum de votos favoráveis 
(BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3522-3/RS. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator 
Ministro Marco Aurélio. Julgamento em: 24 nov. 2005. Publicação no DJ: 12 maio 2006. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007). 
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haja pedido anterior de qualquer das partes, não se caracterizaria, no entender da referida 

Corte, a omissão autorizativa da oposição de embargos de declaração. 

A questão foi objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

1.498-6/RS717 718. Nesse caso, foram opostos embargos de declaração, alegando-se que o 

acórdão impugnado incorreu em omissão, na medida em que não explicitou que, na 

perspectiva do art. 27, da Lei nº 9.868/99, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade 

seriam ex nunc, tendo em vista as relações estabelecidas durante a vigência da lei 

inconstitucional. 

Os embargos de declaração, por maioria de votos, não foram conhecidos. 

Entendeu-se, no caso, que a retroação da eficácia do acórdão declaratório constitutivo 

negativo à data da integração é a regra, “correndo à conta da exceção a fixação de termo 

inicial diverso”. Desta forma, a inexistência de pleito de fixação de termo inicial diverso 

afastaria a alegação de omissão do acórdão embargado.  

O Ministro Marco Aurélio, em voto-vista, consignou que, “a menos que sejam 

enquadrados quase todos os acórdãos proferidos por esta Corte como omissos, não se pode 

concluir pelo vício”. Da mesma forma, o Ministro Sepúlveda Pertence ressaltou não ser 

admissível examinar a questão em sede de embargos de declaração, pois tal implicaria 

entender que o silêncio foi omissão, e não o efeito normal, segundo a jurisprudência da Corte, 

da declaração de inconstitucionalidade. O Ministro Moreira Alves, por sua vez, ressaltou que 

o momento oportuno para eventual limitação é, nos termos do art. 27, da Lei nº 9.868/99, o 

instante da declaração. Assim, para o Supremo Tribunal Federal, se os requerentes ou os 

requeridos não suscitarem o problema, inexistiria omissão, e o silêncio do Tribunal 

corresponderia à recusa em limitar os efeitos temporais da decisão. 

O Ministro Gilmar Mendes ressaltou, entretanto, ser possível reconhecer, em 

tese, a omissão da Corte em não vislumbrar todas as conseqüências da decisão de 

                                                 
717 BRASIL. Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.498/RS. Supremo 
Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Ilmar Galvão. Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio. 
Julgamento em: 10 abr. 2003. Publicação no DJ: 05 dez. 2003. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 
set. 2007. Ressalte-se que, em face dessa decisão, foram opostos novos embargos de declaração, alegando-se 
que, à época da propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade em questão, ainda não estava em vigor a Lei 
nº 9.868/99, sendo inviável exigir a existência de pedido quanto ao termo inicial dos efeitos da decisão proferia. 
Tal recurso, entretanto, igualmente não foi conhecido, face à ilegitimidade dos recorrentes. BRASIL. Embargos 
de Declaração nos Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.498/RS. 
Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Marco Aurélio. Julgamento em: 31 maio 2006. Publicação 
no DJ: 01 set. 2006. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007. 
718 No mesmo sentido: BRASIL. Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2728-
0/AM. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Marco Aurélio. Julgamento em: 19 out. 2006. 
Publicação no DJ: 05 out. 2007. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007. 
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inconstitucionalidade, podendo o tema, então, ser agitado pela primeira vez em sede de 

embargos de declaração. 

Impende discordar da posição esposada pelo Supremo Tribunal Federal. Com 

efeito, tal como afirma Rui Medeiros, “o puro silêncio do Tribunal Constitucional não contém 

um julgamento implícito sobre a admissibilidade ou não da limitação dos efeitos da 

declaração”. 

Ademais, em certos casos a configuração dos requisitos para a modulação 

decorre do próprio transcurso do tempo entre a propositura da ação e o seu julgamento, 

quando já foram prestadas as informações e oferecido o parecer pelo Ministério Público. 

Assim, como “tais efeitos resultam tão só e unicamente da Constituição”719, 

não deve ser atribuído valor definitivo a uma eventual omissão do Tribunal em fixar os efeitos 

da decisão720. 

 

 

5.5 AMPLITUDE DA RESTRIÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE 

 

Analisadas as hipóteses de aplicação da técnica da limitação temporal dos 

efeitos da decisão de inconstitucionalidade, oportuno examinar o alcance de eventual 

modulação. 

No Brasil, conforme as Leis nº 9.868/99 9.882/99, a modulação dos efeitos da 

decisão pode consistir: (a) na fixação de limites aos efeitos produzidos entre a edição da lei ou 

ato normativo, e a pronúncia do juízo de inconstitucionalidade; (2) na atribuição de eficácia ex 

nunc à decisão de inconstitucionalidade, com a produção produção dos efeitos apenas a partir 

da publicação do julgado; (3) na atribuição de eficácia pro futuro, com a suspensão dos 

efeitos da decisão de inconstitucionalidade por certo prazo. 

Previu-se, assim, um amplo espectro de decisões, de forma a municiar o órgão 

julgador de instrumentos que permitam a preservação da segurança jurídica e do interesse 

social relevante. 

Deve-se ressaltar, neste ponto, que, em virtude da aplicação do princípio da 

proporcionalidade, e tendo em vista a excepcionalidade da medida, o afastamento dos efeitos 

                                                 
719 MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 738-739. 
720 MENDES, Gilmar Ferreira; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Controle concentrado de 
constitucionalidade: comentários à Lei n. 9.868, de 10-11-99. 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 403. 
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da decisão de inconstitucionalidade deve ser apenas o estritamente necessário para assegurar a 

máxima efetividade da Constituição. 

Destarte, não há uma rigidez na modulação temporal, que imponha a 

alternativa entre efeitos ex tunc (totalmente retroativos), ex nunc e pro futuro. Deve o 

julgador, então, buscar a solução que melhor atenda aos interesses e princípios constitucionais 

que se busca resguardar. 

Note-se, por oportuno, que a legislação autoriza o Supremo Tribunal Federal a 

“restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu 

trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado” (art. 11 da Lei nº 9.882/99 e 

art. 27 da Lei nº 9.868/99). Constata-se, a partir da análise do texto legal em questão, que a 

limitação permitida pela lei não se restringe aos efeitos temporais da decisão, podendo se 

referir, outrossim, à abrangência objetiva ou subjetiva da decisão721. 

Destarte, além de afirmar que a inconstitucionalidade produzirá efeitos 

somente a partir de determinada data, a decisão pode, outrossim, fixar que não serão atingidas 

determinadas situações ou pessoas, qualquer que seja o momento de configuração das 

relações jurídicas a elas relativas. 

Nesse contexto, pode afigurar-se suficiente a fixação de marco temporal para a 

produção de efeitos da decisão de inconstitucionalidade em momento situado entre o início da 

vigência da lei e a data da prolação ou publicação do julgado. É possível, outrossim, que o 

órgão julgador indique expressamente as situações que não serão atingidas pela decisão de 

inconstitucionalidade. Nesse sentido, confira-se trecho do Acórdão nº 272/86, proferido pelo 

Tribunal Constitucional de Portugal: 

 
a restrição dos efeitos é suscetível de comportar uma mera referência temporal 
(durante o período de tempo ressalvado, é mantido o influxo da norma 
inconstitucionalizada sobre todas as situações jurídicas com ela conexionadas) ou 
envolver ainda uma indicação categorizadora (a cristalização do influxo da norma, 
em tal período, abarcará só algumas dessas situações)722. 

 

Assim, pode o julgador decidir, por exemplo, que a decisão de 

inconstitucionalidade produzirá efeitos a partir da data da concessão de medida liminar em 

sede de ação direta de inconstitucionalidade (tal como proposto pelo Ministro relator no no 

                                                 
721 Nesse sentido, confira-se: ARAGÃO, Alexandre Santos de. O controle da constitucionalidade pelo Supremo 
Tribunal Federal à luz da Teoria dos Poderes Neutrais. Revista de Direito Constitucional e Internacional, n. 
45, a. 11, out.-dez. 2003, São Paulo, Revista dos Tribunais, p. 238. 
722 ALMEIDA, Luís Nunes de. A Justiça constitucional no quadro das funções do estado. In: Relatórios da VII 
Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 3ª parte, Lisboa: Tribunal Constitucional, 1987, p. 109-
146, p. 141. 
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julgamento de Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.498-

6/RS723), ou ainda afirmar que estão excluídos do alcance da decisão de inconstitucionalidade 

aqueles que, até a data do julgamento, já haviam cumprido a pena nos moldes determinados 

pela lei inconstitucional (como determinado na decisão proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal no Habeas Corpus nº 82.959-7/SP) 724.  

Nesse sentido, cabível destacar, ainda, o julgamento proferido na Ação Direta 

de Inconstitucionalidade nº 3.660-2/MS725, ajuizada pelo Procurador Geral da República, em 

03 de fevereiro de 2006, em face da “Tabela J” do anexo da Lei nº 1.936, de 21 de dezembro 

de 1998, do Estado do Mato Grosso do Sul, tanto em sua redação então vigente, dada pela Lei 

nº 3.002, de 7 de junho de 2005, quanto em sua redação original, por violação aos arts. 5º, 

caput, 98, §2º, e 145, inciso II, da Constituição Federal, que vedam a destinação de custas 

judiciais a pessoas jurídicas de direito privado. 

No caso, reputando-se presentes razões de segurança jurídica e excepcional 

interesse social, fixou-se como termo inicial para a produção dos efeitos da decisão de 

inconstitucionalidade a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45, de 31 de 

dezembro de 2004, a fim de evitar o ajuizamento de ações de repetição de indébito que 

poderiam colocar em xeque o patrimônio das entidades privadas que receberam os valores 

inconstitucionalmente arrecadados. 

O órgão julgador pode, ademais, determinar que a decisão somente produzirá 

efeitos a partir de sua publicação (eficácia ex nunc). Nesse caso, se não forem feitas outras 

                                                 
723 BRASIL. Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.498/RS. Supremo 
Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Ilmar Galvão. Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio. 
Julgamento em: 10 abr. 2003. Publicação no DJ: 05 dez. 2003. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 
set. 2007. A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.498/RS foi ajuizada pelo Procurador Geral da República, 
em 03 de setembro de 1996, em face da Lei nº 10.544/95, do Estado do Rio Grande do Sul, que estabeleceu a 
possibilidade de reversão do sistema estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais, violando, 
assim, o art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, que 
determinou a estatização das serventias do foro judicial, respeitados os direitos adquiridos dos então titulares. A 
medida cautelar foi deferida em 12.09.96. Em 07.11.02, julgou-se procedente o pedido da ação direta de 
inconstitucionalidade. Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração723, alegando-se que o 
acórdão impugnado incorreu em omissão, na medida em que não explicitou que, na perspectiva do art. 27, da Lei 
nº 9.868/99, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade são ex nunc, tendo em vista as relações 
estabelecidas durante a vigência da lei inconstitucional (BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
1498/RS. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Ilmar Galvão. Julgamento em: 07 nov. 2002. 
Publicação no DJ: 13 dez. 2002. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007). 
724 BRASIL. Habeas Corpus nº 82.959-7/SP. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Marco 
Aurélio. Julgamento em: 23 fev. 2006. Publicação no DJ: 01 set. 2006. Disponível em <www.stf.gov.br>. 
Acesso em: 04 set. 2007. 
725 BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3660-2/MS. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator 
Ministro Gilmar Mendes. Julgamento em: 13 mar. 2008. Publicação no DJ: 08 maio 2008. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 maio 2008. 
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ressalvas, a lei deve ser considerada constitucional no período anterior ao reconhecimento do 

vício, aplicando-se aos fatos ocorridos nesse intervalo de tempo. 

Por fim, o órgão julgador pode fixar momento posterior à declaração de 

constitucionalidade a partir do qual a decisão passará a produzir efeitos. Nessa hipótese, a lei 

ou ato normativo, embora declarados inconstitucionais, continuarão a ser aplicados dentro do 

prazo previsto pelo órgão julgador, tendo em vista razões de segurança jurídica ou 

excepcional interesse social. 

Após o decurso do prazo, passa a vigorar a decisão de inconstitucionalidade, 

com os efeitos a ela inerentes, inclusive a repristinação da lei ou ato normativo revogados pela 

norma inconstitucional, salvo na hipótese de inconstitucionalidade superveniente726 e de 

inconstitucionalidade da legislação revogada. 

Discute-se a constitucionalidade da adoção dessa eficácia prospectiva. Nesse 

contexto, Ingo Wolfgang Sarlet observa que a legislação em referência (art. 11 da Lei nº 

9.882/99 e art. 27 da Lei nº 9.868/99) concede o julgador constitucional uma “margem de 

arbítrio sem precedentes e virtualmente sem paralelos no direito constitucional pátrio e 

comparado”. Para o referido autor, a dicção genérica adotada pela lei não permitiria sequer 

que se soubesse, com precisão, quais os efeitos e quais as espécies de restrições dos quais está 

a se tratar, já que seria possível imaginar até mesmo uma restrição da própria intensidade ou 

âmbito de abrangência da eficácia vinculante e da coisa julgada erga omnes727.  

Desta forma, a mencionada amplitude de efeitos poderia constituir “fator de 

grande insegurança jurídica e institucional, por si só potencial ameaça ao princípio do Estado 

de Direito, além dos graves riscos até mesmo de ofensas aos direitos e garantias fundamentais 

dos cidadãos”, pondo em xeque, caso não seja exercida com a devida moderação, o princípio 

da separação de poderes, por mais que esse possa (e deva) ser relativizado e contextualizado 

em seu sentido e alcance728. 

Oswaldo Luiz Palu, por sua vez, afirma ser inadmissível “uma lei atribuir 

poderes ao STF para, reconhecendo determinada lei como inconstitucional, mantê-la aplicável 

a casos futuros”. Para este autor, “com relação aos casos pretéritos, e regulados pela lei 

                                                 
726 Nesse caso, reconhecendo-se a validade à norma durante determinado lapso temporal, inadmissível afastar, 
como visto, os efeitos produzidos nessa época, dentre os quais se inclui a revogação expressa ou tácita da 
legislação anterior. Nesse sentido, confira-se: MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Os autores, 
o conteúdo e os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da lei. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 656. 
727 SARLET, Ingo Wolfgang. Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental: alguns aspectos 
controversos. In TAVARES, André Ramos (coord.). Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental: 
análises à luz da Lei n. 9.882/99. São Paulo: Atlas, 2001, p. 161-162. 
728 SARLET, Ingo Wolfgang. op. cit., p. 162. No mesmo sentido, confira-se: STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição 
constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 697-698. 
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inconstitucional, não havia ainda a decisão de inconstitucionalidade, e a presunção de 

constitucionalidade da lei impunha a sua observância”. Entretanto, após a decisão de 

inconstitucionalidade, para que a lei assim declarada pudesse ser aplicada aos casos futuros, 

seria exigível previsão constitucional expressa, a exemplo do que ocorre no ordenamento 

austríaco”729. 

Cumpre discordar dos referidos autores. Com efeito, em certos casos, a única 

forma de se assegurar as razões de segurança jurídica e excepcional interesse social é a 

manutenção temporária da vigência da norma objeto da decisão de inconstitucionalidade. 

Assim, a constitucionalidade dessa medida se justifica pelos mesmos argumentos utilizados 

para a defesa da possibilidade de atribuição de efeitos à norma inconstitucional.  

Desta forma, embora se ressalte a necessidade de restringir ao máximo a 

utilização dessa técnica, não se pode afastar de plano sua utilização, que visa apenas a 

assegurar os interesses e princípios constitucionalmente previstos. 

Com efeito, a simples supressão da norma após a decisão de 

inconstitucionalidade pode acarretar vazio legislativo (lacuna normativa) capaz de gerar o 

caos jurídico. Sob essa perspectiva, a fixação do prazo tem por objetivo permitir ao legislador 

eqüalizar e neutralizar, da melhor forma possível, as situações de desequilíbrio decorrentes da 

eliminação da norma. 

Sendo assim, conforme observa Gilmar Ferreira Mendes, a eliminação da lei 

ou ato normativo do ordenamento será submetida a um termo pré-fixado, que tem por objetivo 

“assegurar ao legislador um período adequado para a superação do modelo jurídico-legislativo 

considerado inconstitucional”, circunstância para a qual deverá atentar o órgão julgador ao 

fixar o prazo, já que a legislação brasileira não impôs expressamente qualquer limite730. 

Nesse contexto, Peter Oberndorfer observa que a prática do Tribunal 

Constitucional austríado com relação à fixação de prazos vem se tornando mais restritiva, 

exigindo-se daquele que sugeriu a atribuição de eficácia prospectiva que “apresente as razões 

que tornam impraticável a cessação imediata da vigência da norma no momento da 

publicação, bem como que indique o prazo razoável para sanar a situação”731. 

                                                 
729 PALU, Oswaldo Luiz. Controle de constitucionalidade: conceitos, sistemas e efeitos. 2. ed., São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p. 164-165. 
730 MENDES, Gilmar Ferreira. As Decisões no Controle de Constitucionalidade de normas e seus efeitos. 
Revista da Escola Nacional da Magistratura, a. II, n 3, Brasília, Escola Nacional da Magistratura, abr.-2007, 
p. 70-71. No mesmo sentido, confira-se: MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: 
Universidade Católica, 1999, p. 724-732. 
731 OBERNDORFER, Peter. A Justiça constitucional no quadro das funções estaduais: nomeadamente espécies, 
conteúdo e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Tribunal Constitucional da 
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Ressalte-se, ademais, que a admissão de tal diferimento torna mais 

transparente a atuação do órgão julgador, evitando o manejo de subterfúgios que conduzem ao 

mesmo resultado, como o expediente utilizado por alguns tribunais no sentido de protelar a 

publicação da decisão de inconstitucionalidade732. 

Saliente-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal já proferiu várias 

decisões com a fixação de eficácia pro futuro. 

Cabível destacar, primeiramente, o julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 2.240-7/BA733, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores – PT, em 06 

de julho de 2000. Alegou-se, no caso, a inconstitucionalidade da Lei nº 7.619/00, do Estado 

da Bahia, que criou o Município de Luís Eduardo Magalhães, por violação ao disposto no art. 

18, §4º, da Constituição Federal de 1988, com a redação atribuída pela Emenda 

Constitucional nº 15, de 12 de setembro de 1996. 

No caso, o Tribunal, à unanimidade, julgou procedente a ação direta, e, por 

maioria, determinou a manutenção de sua vigência pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a 

fim de que o legislador estadual estabelecesse novo regramento, evitando, assim, verdadeiro 

caos jurídico, tal como afirmou o Ministro Gilmar Mendes em seu voto-vista. 

Cumpre referir, ainda, o julgamento do Recurso Extraordinário nº 197.917-

8/SP734. No caso, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública 

visando reduzir de 11 (onze) para 9 (nove) o número de Vereadores da Câmara Municipal de 

Mira Estrela, sob a alegação de que o art. 6º, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município, 

não obedeceu a proporção estabelecida no artigo 29, inciso IV, alínea a, da Constituição 

Federal de 1988, o que acarretaria prejuízo ao erário local. 

O Supremo Tribunal Federal, por maioria, deu parcial provimento ao recurso 

interposto pelo Ministério Público para, restabelecendo, em parte, a decisão de primeiro grau, 

reconhecer a inconstitucionalidade da referida norma e determinar que, após o trânsito em 

julgado da decisão, a Câmara de Vereadores adotasse as medidas cabíveis para adequar sua 

                                                                                                                                                         
Áustria. In: Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 2ª parte, Lisboa, 
Tribunal Constitucional, 1987, p. 169. 
732 COSTA, José Manuel M. Cardoso da. A justiça constitucional no quadro das funções do Estado vista à luz 
das espécies, conteúdo e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Relatório geral. In: 
Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 1ª Parte, Lisboa, Tribunal 
Constitucional, 1987, p. 71. 
733 BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2240-7/BA. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator 
Ministro Eros Grau. Julgamento em: 09 maio 2007. Publicação no DJ: 03 ago. 2007. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2007. 
734 BRASIL. Recurso Extraordinário nº 197.917-8/SP. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro 
Maurício Corrêa. Julgamento em: 24 mar. 2004. Publicação no DJ: 07 maio 2004. Disponível em 
<www.stf.gov.br>. Acesso em: 04 set. 2007. 
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composição aos parâmetros fixados no julgamento, respeitados os mandatos dos atuais 

vereadores. 

O Ministro Maurício Corrêa (relator), em seu voto, atribuía eficácia ex nunc à 

decisão de inconstitucionalidade. Entretanto, em seu voto-vista, o Ministro Gilmar Mendes 

formulou proposta, acolhida pela maioria, ao final, no sentido de atribuir efeitos pro futuro à 

decisão de inconstitucionalidade, preservando, para a legislatura então em andamento, o 

modelo legal incompatível com a Constituição. Entendeu o Supremo Tribunal Federal, neste 

caso, tratar-se de situação excepcional, em que a retroatividade dos efeitos da 

inconstitucionalidade acarretaria grave ameaça a todo o sistema legislativo vigente735. 

Releva indagar, ademais, se é possível a adoção, no Brasil, das decisões de 

mera inconstitucionalidade. Não se trata, aqui, obviamente, dos casos em que, a princípio, 

somente se afigura possível tal decisão, seja por disposição constitucional expressa (hipótese 

da representação interventiva), seja em razão da própria natureza da inconstitucionalidade 

(omissão legislativa inconstitucional total736). 

Questiona-se, portanto, acerca da utilização desse tipo de provimento nos 

mesmos casos em que cabíveis as decisões com eficácia pro futuro, só que desta feita sem 

prazo pré-fixado para o início da produção de efeitos pela decisão de inconstitucionalidade. 

Nesse contexto, parece injustificável, no Brasil, a prolação de decisões de mera 

inconstitucionalidade. Com efeito, admitindo o sistema brasileiro a fixação de eficácia pro 

futuro, afigura-se difícil vislumbrar, sob a perspectiva do princípio da proporcionalidade e da 

excepcionalidade da medida, situações em que o estabelecimento de um prazo seja 

insuficiente para garantir a efetividade da Constituição737. 

Assim, por exemplo, nos casos de violação do princípio da igualdade em razão 

de omissão legislativa parcial, campo por excelência da aplicação da decisão de mera 
                                                 
735 No mesmo sentido, confira-se: BRASIL. Recurso Extraordinário nº 273.844-1/SP. Supremo Tribunal 
Federal. Pleno. Relator Ministro Maurício Corrêa. Julgamento em: 31 mar. 2004. Publicação no DJ: 21 maio 
2004. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 04 set. 2007; BRASIL. Recurso Extraordinário nº 
199.522-0/SP. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Maurício Corrêa. Julgamento em: 31 mar. 
2004. Publicação no DJ: 11 jun. 2004. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 04 set. 2007; BRASIL. 
Recurso Extraordinário nº 300.343/SP. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Relator Ministro Maurício Corrêa. 
Julgamento em: 31 mar. 2004. Publicação no DJ: 11 jun. 2004. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em: 04 
set. 2007. 
736 Nesse caso específico, para os que não admitem a fixação, pelo órgão julgador, dos parâmetros necessários ao 
exercício do direito sonegado em razão da omissão legislativa. Confira-se, sobre esta discussão, a análise feita no 
Capítulo IV. 
737 Em conformidade com esse entendimento, Octavio Campos Fischer consigna: “Em síntese, não vemos 
necessidade no aproveitamento da técnica da declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, 
quando se tem o art. 27 supra como instrumento mais eficaz para compelir o legislador a atuar. Com a vantagem, 
ainda, de amarrar o Judiciário à observância dos requisitos previstos nesse dispositivo” (FISCHER, Octavio 
Campos. Os Efeitos da declaração de inconstitucionalidade no direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2004, p. 142). 
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inconstitucionalidade pela pioneira jurisprudência alemã, não se afigura legítimo admitir que 

a norma inconstitucional permaneça indefinidamente em vigor738. Nesses casos, mais 

conveniente é a fixação de prazo ao legislador, para que esse restaure a constitucionalidade 

violada, respondendo política e socialmente caso permaneça inerte. 

 

5.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS (UMA ANÁLISE CRÍTICA À MODULAÇÃO DE 

EFEITOS TEMPORAIS NO BRASIL) 

 

A modulação dos efeitos temporais da decisão de inconstitucionalidade 

constitui, como visto, importante instrumento para o exercício de um controle de 

constitucionalidade comprometido com a efetividade da Constituição, e não meramente com a 

verificação de incompatibilidades entre a Lei Fundamental e as demais normas do sistema 

jurídico. 

Com efeito, a aparente simplicidade do processo lógico de identificação e 

eliminação da inconstitucionalidade (incompatibilidade formal ou material com a 

Constituição) desaparece ante à riqueza da realidade dos fatos e valores que interferem 

diretamente no processo de interpretação constitucional739. 

Sendo assim, longe de se distanciar da busca pela coerência do sistema, que 

deve nortear os órgãos de fiscalização e demais aplicadores do Direito, a decisão com efeitos 

modulados ou prospectivos, no contexto das decisões intermédias, coaduna-se com a abertura 

que se espera de uma Constituição, sem que para tanto seja necessário se afastar das idéias de 

supremacia e rigidez constitucional que permeiam os mais diversos ordenamentos jurídicos.  

Por meio da referida técnica, permite-se aos órgãos de fiscalização 

jurisdicional a tomada de decisões de inconstitucionalidade sem a preocupação com as 

desastrosas conseqüências que a simples eliminação da norma com efeitos retroativos e 

                                                 
738 Nesse sentido, Rui Medeiros afirma que “não se vislumbra, com efeito, a proporcionalidade de uma decisão 
desse tipo” (MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 
733-734). 
739 Conforme ressalta Gustavo Just da Costa e Silva, rejeita-se, atualmente, “com intensidade variada, a idéia de 
que as decisões judiciais, ou pelo menos todas as decisões judiciais, sejam obtidas dedutivamente a partir da 
subsunção da situação de fato concreta à previsão normativa, ou, para dizê-lo, com o apuro lógico exigido pelas 
formulações mais sofisticadas do modelo subsuntivo, do fato concreto ao universo dos fatos a que se refere a 
previsão normativa abstrata. Afirma-se, ao contrário, a necessária intervenção de valorações no processo 
interpretativo, que não poderia por tal razão ser visto com um procedimento apenas ou puramente lógico 
(COSTA E SILVA, Gustavo Just da. Os limites da reforma constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 
9-10). Sobre este ponto, confira-se, ainda: FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Aplicabilidade e interpretação 
das normas constitucionais. In: Interpretação e estudos da Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 1990, p. 
12-14. 
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imediatos pode acarretar para o ordenamento jurídico, pondo em risco o equilíbrio e a própria 

integridade do sistema constitucional740. 

Nesse contexto, conforme salienta Eduardo García de Enterría, a técnica em 

questão permite “graduar progressivamente a efetividade da Constituição sem o preço de uma 

comoção social a cada novo grau”741, evitando, assim, que a declaração de 

inconstitucionalidade origine um déficit de regulamentação ou conduza a uma situação ainda 

menos conciliável com a Constituição do que a própria subsistência da inconstitucionalidade, 

garantindo, ademais, o respeito à esfera de liberdade de conformação do legislador742. 

As vantagens mencionadas, entretanto, podem ser anuladas, caso se verifique o 

abuso ou o arbítrio na utilização da técnica em questão. 

Assim, a banalização no uso da modulação temporal pode configurar um 

incentivo à inconstitucionalidade, formando uma cultura de tolerância com as violações à 

Constituição, e induzindo, conforme bem assinalou Vital Moreira, “à convicção de que ‘o 

crime compensa’ e de que vale sempre a pena criar normas inconstitucionais”, tendo em vista 

que, “por mais flagrante que seja desde o início a inconstitucionalidade, sempre haverá fortes 

probabilidades de o Tribunal Constitucional, ao declarar a norma inconstitucional, vir a 

salvaguardar os actos e os factos entretanto consumados”743. 

Por outro lado, a deficiência na motivação das decisões poderá acarretar a 

arbitrariedade na utilização do instituto, impossibilitando o controle pela sociedade e pelos 

demais poderes sobre a efetiva vinculação do julgador às razões constitucionais que justificam 

a adoção dessa medida.  
                                                 
740 Neste ponto, oportunas as considerações de Otto Bachof: “as cortes constitucionais se consideram, guardadas 
as devidas proporções, não somente facultadas, mas inclusive obrigadas a incluir as possíveis conseqüências de 
suas decisões em suas reflexões, para evitar, sob o manto de uma correção jurídica, produzir, na prática, uma 
injustiça. Por isso examinam se um resultado possível em sua decisão não seria claramente injusto, se não 
poderia trazer um prejuízo para o bem público, ou se não prejudicaria interesses legítimos de alguns cidadãos. 
Isto não deve naturalmente entender-se como se os tribunais partissem dos resultados esperados de sua decisão, e 
com o objetivo de um resultado desejado, se sobrepusessem à Constituição e à lei. Mas um resultado injusto ou, 
por qualquer circunstância, suspeito, é geralmente – não sempre! – também um resultado juridicamente falso. 
Pelo menos, tem que ser um sinal de alerta que induza o juiz a uma nova verificação do resultado suspeito a que 
se chega; muito freqüentemente poderá então comprovar que outra interpretação do direito é possível, a qual é 
mais conforme com a Constituição, e que, desta maneira, logra também chegar a um resultado satisfatório” 
(BACHOF, Otto. Nuevas reflexiones sobre la jurisdicción constitucional entre derecho y política. Boletin 
Mexicano de Derecho Comparado, a. XIX, n. 57, set.-dez. 1986, p. 846-847). 
741 ENTERRÍA, Eduardo García. Justicia Constitucional: La doctrina prospectiva en la declaración de ineficacia 
de las leyes inconstitucionales. Revista de Direito Público, Síntese, São Paulo, n. 92, out.-dez., 1989, p. 14. 
742 ZEIDLER, Wolfgand. A justiça constitucional no quadro das funções do estado: em especial tipos, conteúdos 
e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade de normas jurídicas. Tribunal Constitucional Federal da 
República Federal da Alemanha. In Relatórios da VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 
2ª parte, Relatórios Nacionais, Lisboa, Tribunal Constitucional, 1987, p. 61-62. 
743 PORTUGAL. Declaração de voto anexa por Vital Moreira ao Acórdão nº 144/85. Tribunal 
Constitucional. Julgamento em: 31 jul. 1985. Publicação no DR em: 04 set. 1985. Disponível em: 
<http://dre.pt/index.html>. Acesso em: 24 abr. 2008. 
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Tais riscos, entretanto, podem ser evitados, seguindo-se determinados 

parâmetros. 

Primeiramente, a fim de legitimar a utilização da técnica da limitação temporal 

dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, deve o órgão julgador ter em vista seu caráter 

excepcional. 

De fato, no exercício da jurisdição constitucional, devem os órgãos julgadores 

exercer, em certa medida, uma auto-limitação, guardando uma atitude de respeito e aceitação 

perante as deliberações do legislador744, de modo a garantir a manutenção da legitimidade e 

do acatamento de suas decisões pela sociedade e pelos demais Poderes. Desta forma, 

consoante afirma André Vicente Pires Rosa, “a atuação do tribunal constitucional deverá 

sempre estar desprovida de protagonismo ou de primazia em relação às opções políticas que 

serão adotadas; este protagonismo é (e deve ser) sempre do legislador”745. 

No âmbito da limitação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, esse 

dever se torna mais evidente, exigindo-se do juiz, além da verificação da existência de razões 

de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a observância ao princípio da 

proporcionalidade e às pautas interpretativas já referidas neste trabalho. 

Ressalte-se, por oportuno, que a ponderação inerente ao uso da referida técnica 

de decisão tem por objeto elementos jurídicos: de um lado, a segurança jurídica ou o 

excepcional interesse social, e de outro, o interesse constitucional afetado pela norma viciada. 

Assim, tal como afirma Eduardo García de Enterría: 

 
É certo que os conflitos a serem resolvidos pelo Tribunal Constitucional têm 
necessariamente substância política, como é o comum em todos os Tribunais dessa 
espécie, tendo em vista que operam sobre uma norma penetrada dessa substância em 
sua mais nobre expressão, os valores políticos decididos pelo constituinte. É certo, 
pois, que o Tribunal decide conflitos políticos, mas o característico é que a resolução 
desses conflitos se faz por critérios e métodos jurídicos, e isso não só formalmente, 
mas materialmente, administrando o Direito por vias de rigorosa lógica jurídica746. 

                                                 
744 Sobre este ponto, confira-se: SANTOS, Gustavo Ferreira. Neoconstitucionalismo e democracia. Revista de 
Informação Legislativa, a. 43, n. 172, out.-dez. 2006. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/web/cegraf/ril/pdf/pdf_172/r172-04.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2008, p. 51; 
BACHOF, Otto. Nuevas reflexiones sobre la jurisdicción constitucional entre derecho y política. Boletin 
Mexicano de Derecho Comparado, a. XIX, n. 57, set.-dez. 1986, p. 842. 
745 ROSA, André Vicente Pires. Las omisiones legislativas e su control constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006, p. 129-130. No mesmo sentido, confira-se: HESSE, Konrad. Elementos de Direito constitucional da 
República Federal da Alemanha. Trad. da 20ª ed. por Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio Fabris, 1998, p. 
423-425. 
746 ENTERRÍA, Eduardo García. La constitución como norma y el tribunal constitucional. Madrid: Civitas, 
1994, p. 191. No mesmo sentido, Konrad Hesse ressalta que: “essas particularidades resultam das relações 
próximas da jurisdição constitucional com as funções da direção e configuração política. A jurisdição 
constitucional tem de decidir questões mais numerosas com toque político e de alcance político do que as outras 
jurisdições. Suas próprias decisões podem desdobrar efeitos políticos de alcance considerável. Elas podem 
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Por outro lado, o princípio da proporcionalidade não deve ser visto como uma 

válvula de escape para a adoção de critérios extrajurídicos ou exclusivamente subjetivos, mas 

sim como “um instrumento objetivo de solução de colisão de direitos, bens e interesses 

constitucionalmente protegidos”, fixando “um caminho a ser tomado pelo aplicador da 

norma”, e que pode ser refeito por qualquer pessoa que deseje verificar a justeza da 

decisão747. 

Neste ponto, impende ressaltar a importância do dever de fundamentação das 

decisões, pois como afirma Inocêncio Mártires Coelho a transparência do raciocínio atende 

“ao imperativo ético-político de que, num autêntico Estado de Direito, para serem legítimas, 

as decisões dos agentes públicos devem, inclusive, convencer aqueles a quem tenham a 

pretensão de obrigar”748. 

Ressalte-se, por outro lado, que a fundamentação das decisões não pode ser 

meramente retórica, baseada em simples abstrações sobre o conflito de interesses. Com efeito, 

exige-se a efetiva análise das conseqüências jurídicas ou fáticas que determinam a modulação, 

bem como a demonstração do grave sacrifício ao bem ou interesse constitucional atingido 

pela eficácia retroativa e imediata, de modo a justificar o afastamento dos efeitos totais da 

decisão de inconstitucionalidade. 

No que se refere ao sistema brasileiro, não há que se falar, como visto, em 

inconstitucionalidade da técnica de modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade.  

                                                                                                                                                         
avizinhar-se de uma decisão política, tanto mais que elas regularmente podem ser obtidas não sobre a base de 
normalizações detalhadas, senão somente com base nos critérios amplos e indeterminados da Constituição. Na 
medida em que, entretanto, as questões a serem decididas no caminho da interpretação constitucional podem ser 
respondidas e, por conseguinte, são justiciáveis, essas particularidades não tomam delas em o caráter de questões 
jurídicas nem das decisões o caráter de uma decisão jurídica. Por certo, as decisões da jurisdição constitucional 
contêm um elemento de configuração criadora. Porém, toda interpretação tem caráter criador (...). Apesar das 
particularidades de sua tarefa, jurisdição constitucional permanece, por conseguinte, jurisdição. Suas decisões 
não são decisões políticas disfarçadas que estão em contradição com a essência da jurisdição verdadeira e, por 
isso, devem conduzir para a politização da justiça (...).(HESSE, Konrad. Elementos de Direito constitucional 
da República Federal da Alemanha. Trad. da 20ª ed. por Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio Fabris, 1998, 
p. 420-421) 
747 SANTOS, Gustavo Ferreira. O princípio da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal. Limites e possibilidades. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 150. Conforme salienta este autor, “a 
própria estruturação do princípio, com a identificação dos três princípios parciais, decorre da necessidade de 
fugir da indeterminação e do subjetivismo que a crítica apontava”. Nesse contexto, cabível assinalar a tendência 
atualmente existente no sentido de estabelecer padrões metodológicos para o incremento da racionalidade da 
ponderação, tema que, a despeito da relevância, ultrapassa os limites deste trabalho. Confira-se, a respeito: 
SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Ponderação de princípios e racionalidade das decisões judiciais: coerência, 
razão pública, decomposição analítica e standars de ponderação. Boletim Científico da Escola Superior do 
Ministério Público da União, a. 4, n. 15, abr.-jun. 2005, Brasília, p. 207-227. 
748 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação constitucional. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1997, p. 48). Assim, 
consoante assinala o autor em questão, “enquanto o Parlamento ostenta uma legitimidade de origem, os juízes 
possuem uma legitimidade adquirida pelo modo como exercem a jurisdição. Aos parlamentares, a sociedade 
confere legitimidade pela eleição; aos juízes, pelo controle do seu comportamento (COELHO, Inocêncio 
Mártires. Interpretação constitucional. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1997, p. 72). 
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Por outro lado, as decisões analisadas ao longo do estudo não revelam um 

excesso de discricionariedade no manejo desse tipo de provimento ou o recurso a elementos 

extra-constitucionais. 

Evidencia-se, entretanto, a carência de fundamentação em algumas hipóteses, 

limitando-se o órgão de fiscalização, em certos julgados, a simplesmente enunciar a fórmula 

legalmente prevista, sem maiores debates sobre o tema. 

Tal não constitui, entretanto, motivo de rejeição da técnica no Brasil, devendo-

se apenas alertar para a necessidade de maior racionalização dos argumentos envolvidos, de 

modo a permitir o controle da decisão pelos interessados. 

Desta forma, considerando a inafastabilidade da técnica da modulação de 

efeitos temporais da decisão de inconstitucionalidade no âmbito da jurisdição constitucional 

da atualidade, mais importante do que simplesmente negar sua existência, é indicar os 

parâmetros que devem nortear sua legítima utilização pelo órgão jurisdicional, pois como 

afirma Juarez de Freitas, o dar vida à Constituição reclama a superação de aparentes 

paradoxos749. 

 

                                                 
749 FREITAS, Juarez. O intérprete e o poder de dar vida à Constituição. Revista da Faculdade de Direito da 
UFPR, v. 34, 2000, p. 63. 
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CONCLUSÕES 
 

 

1. O ordenamento jurídico (sistema), em sua busca pela coerência (ausência 

de antinomias normativas), fator essencial para garantir a certeza (segurança jurídica) e a 

justiça (igualdade), desenvolve mecanismos para eliminar as normas inválidas, dentre os quais 

se destacam os relativos à fiscalização de constitucionalidade. 

2. A norma inconstitucional é inválida, em virtude de sua incompatibilidade 

(formal ou material) com a Constituição, norma suprema do ordenamento jurídico. Cumpre a 

cada sistema constitucional, caso entenda necessário, aparelhar modelo próprio para a defesa 

da supremacia da Constituição, definindo as eventuais sanções que serão aplicadas à norma 

inconstitucional, bem como os efeitos daí decorrentes.  

3. A escolha do regime de censura da norma inconstitucional constitui opção 

política, a cargo do legislador constitucional. Entretando, na omissão desse último, deve o 

órgão responsável pela guarda e interpretação da Constituição definir o regime a ser adotado. 

4. Nesse contexto, diferentes sistemas jurídicos acarretam perspectivas 

diversas acerca do problema da inconstitucionalidade dos atos normativos, não sendo possível 

propor uma solução uniforme para a questão. 

5. O modelo americano de controle de constitucionalidade (judicial review), 

diante dos precedentes historicamente firmados e das diretrizes consolidadas no histórico 

julgamento de Marbury v. Madison (1803), consagrou-se como sistema em que o poder de 

fiscalização pertence a todos os órgãos judiciários (controle difuso), que o exercitam 

incidentalmente (controle incidental), por ocasião do julgamento das causas que lhes são 

apresentadas (controle concreto). 

6. A Constituição austríaca de 1920, por sua vez, acolheu o modelo 

desenvolvido por Hans Kelsen, pelo qual se atribuía o poder de reconhecer a 

inconstitucionalidade a um tribunal constitucional especial (controle concentrado), que atuaria 

em processos especificamente instaurados para a impugnação da norma supostamente 

incompatível com a Constituição (controle direto), analisando a questão sem qualquer 

vinculação a um caso concreto (controle abstrato). 

7. Os sistemas austríaco e americano, contrapostos da origem, sofreram 

processo de aproximação, acentuado, sobretudo, após a expansão do constitucionalismo e do 

Estado liberal-democrático, que conduziu à implantação de sistemas de controle de 
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constitucionalidade em diversos outros Estados, exigindo a adaptação dos modelos históricos 

às peculiaridades de cada ordenamento jurídico. 

8. Na Alemanha, as experiências negativas com um regime totalitário e a 

pretensão de construir uma democracia pluralista vinculada à proteção das minorias, 

prepararam o terreno para a adoção do controle jurisdicional de constitucionalidade pela Lei 

Fundamental de 1949. Consagrou-se um sistema que pode ser considerado híbrido, tendo por 

base o modelo europeu do controle concentrado e abstrato, porém com algumas modificações 

significativas: possibilidade de remissão ao Tribunal Constitucional por todos os juízes e 

tribunais e eficácia retroativa da decisão de inconstitucionalidade, esta última uma 

característica típica do sistema americano. 

9. O modelo espanhol da Constituição de 1978 tem por base o sistema 

austríaco, estabelecendo a concentração do controle de constitucionalidade em um órgão 

constitucional distinto do Poder Judiciário, responsável pelo monopólio do rechaço das leis 

inconstitucionais, bem como a possibilidade de exercício da fiscalização por meio de recurso 

direto, interposto independentemente da existência de um caso concreto. Entretanto, sofreu o 

modelo espanhol influência dos sistemas americano e alemão, refletida na equiparação, a 

princípio, entre as concepções de nulidade e inconstitucionalidade (afastando o sistema 

kelseniano de mera anulabilidade), na extensão a todos os juízes e tribunais ordinários da 

legitimidade para suscitar a questão de inconstitucionalidade, e na previsão do recurso de 

amparo. 

10. Em conformidade com a Constituição portuguesa de 1976, podem ser 

enunciadas quatro formas de controle de constitucionalidade: (1) fiscalização preventiva da 

constitucionalidade por ação; (2) fiscalização sucessiva abstrata da inconstitucionalidade por 

ação; (3) fiscalização sucessiva concreta da inconstitucionalidade por via incidental; (4) 

fiscalização da inconstitucionalidade por omissão. Constata-se, assim, em Portugal, a 

coexistência do modelo concentrado e do modelo difuso, inexistindo, assim, o monopólio do 

Tribunal Constitucional para o rechaço de normas inconstitucionais. 

11. Essa a mitigação das características originárias dos sistemas americano e 

austríaco de controle da constitucionalidade atingiu igualmente a seara dos efeitos das 

decisões, que não se restringem mais a um rígido modelo binário, segundo o qual se a lei é 

inconstitucional, deve ser expulsa do ordenamento jurídico (com efeitos ex tunc, ex nunc ou 

pro futuro, a depender do sistema); se é declarada não inconstitucional, sua força jurídica 

permanece intocada. 
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12. Tornou-se insuficiente, portanto, a concepção do julgador constitucional 

como simples “descobridor” de uma inconstitucionalidade preexistente, que precisa apenas 

ser declarada (sistema americano), bem como sua caracterização como mero legislador 

negativo, dotado do poder de revogar as leis em razão de causas especialmentes previstas na 

Constituição (sistema austríaco). Nesse contexto, ao lado dos tipos simples ou extremos 

(inconstitucionalidade ou não inconstitucionalidade), verifica-se a crescente utilização de 

decisões intermédias (interpretativas; aditivas, modificativas ou manipulativas; decisões 

limitativas). 

13. No sistema norte-americano, inicialmente, imperava o dogma the 

unconstitutional law is not law at all, razão pela qual os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade deveriam retroagir até a data em que a lei entrou em vigor. Segundo 

essa concepção, a supremacia da Constituição conduziria à nulidade ab initio dos atos 

legislativos que excedessem os limites por ela impostos. 

14. Posteriormente, entretanto, quando maiores complicações resultaram do 

exercício da judicial review, as exceções foram desenvolvidas, com a flexibilização do 

referido dogma pela prática judicial. A atenuação em referência teve por marco histórico o 

caso Linkletter vs. Walker (1965). Conforme o entendimento firmado nesse julgado, 

inexistindo previsão constitucional acerca da matéria, deveria a Corte, em cada caso, 

determinar se é apropriada a aplição retroativa ou prospectiva do novo precedente, 

sopensando os seguintes elementos: (a) o objetivo da nova regra; (b) a confiança depositada 

na doutrina anteriormente sustentada; (c) o efeito de uma aplicação retroativa na 

administração da justiça. 

15. Na década de 1980, porém, a Suprema Corte se afastou dessa abordagem, 

tanto no âmbito cível quanto no criminal, com base nos seguintes fundamentos: (a) a natureza 

da judicial review exige que a Corte julgue casos e controvérsias específicos, que se tornarão, 

assim, veículos para o anúncio de uma nova regra; (b) a aplicação seletiva de novas regras 

violaria o princípio do tratamento similar aos acusados em situação semelhante. 

16. Ressalte-se, por oportuno, que esse recuo no posicionamento antes adotado 

pela Suprema Corte não deve ser visto como uma negação da legitimidade da técnica de 

limitação de efeitos no direito norte-americano. Com efeito, a análise dos precedentes leva a 

crer que o problema norte-americano foi a fixação de regras gerais, sem considerar as 

peculiaridades de cada seara do Direito (Penal, Cível etc.), bem como um equívoco na 

ponderação dos bens e interesses envolvidos em cada caso concreto. Com efeito, em 

Linkletter v. Walker (1965) e nos demais casos criminais mencionados, manteve-se uma série 
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de condenações (pendentes e definitivas) baseadas em provas obtidas ilicitamente, sob o 

fundamento da necessidade de assegurar a administração da justiça. Caberia indagar, então, se 

após a aplicação do princípio da proporcionalidade, ponderando-se os bens envolvidos 

(direito a um julgamento criminal justo e proteção da administração da justiça), chegar-se-ia a 

mesma solução adotada pela Suprema Corte. Deve-se questionar, assim, até que ponto essa 

generalização, para não dizer excesso, na aplicação da eficácia prospectiva, não contribuiu 

para a atual rejeição pela Suprema Corte dos Estados Unidos. 

17. Na concepcão originária do sistema austríaco-kelseniano, ao pronunciar a 

inconstitucionalidade da lei impugnada ou de algumas de suas disposições, o Tribunal atuaria 

como legislador negativo, revogando a lei ou ato normativo inconstituicionais com eficácia ex 

nunc ou pro futuro. Com a reforma de 1929, e a criação de uma espécie de controle 

incidental, exercido a pedido do Supremo Tribunal Administrativo e do Supremo Tribunal de 

Justiça em virtude de dúvidas surgidas acerca da constitucionalidade de uma lei no 

julgamento de um caso concreto, inseriu-se no texto constitucional previsão expressa no 

sentido da retroatividade dos efeitos da decisão para atingir ao menos o caso que deu ensejo 

ao debate constitucional (caso-pretexto). Atualmente, as decisões de inconstitucionalidade no 

sistema austríaco podem apresentar eficácia ex nunc (regra geral), ex tunc ou pro futuro, 

observando-se as regras cuidadosamente delineadas no texto constitucional (art. 140). 

18. Observa-se, assim, a prodigalização do exercício da modulação dos efeitos 

da decisões de inconstitucionalidade, tanto nos sistemas americano (no qual ainda persistem 

restrições à retroatividade absoluta, a despeito da revogação de Linletter v. Walker) e 

austríaco, bem como em outros sistemas por eles influenciados, com a utilização freqüente de 

técnicas de decisão limitativas no exercício do controle jurisdicional de constitucionalidade 

das leis e atos normativos. 

19. O sistema brasileiro, a exemplo do alemão, do espanhol e do português, 

sofreu recebeu os influxos dos modelos de controle de constitucionalidade considerados 

paradigmáticos: o americano e o austríaco. 

20. A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de 

fevereiro de 1891, primeira a consagrar sistema de controle jurisdicional de 

constitucionalidade, sofreu influência direta da judicial review norte-americana, 

estabelecendo o modelo difuso de controle, a ser exercido por via de exceção ou defesa. 

21. A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho 

de 1934, manteve o sistema consagrado na Constituição de 1891, introduzindo, porém, três 

importantes inovações, até hoje incorporadas ao Direito Constitucional brasileiro: (a) previu 
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um modo de exercício direto do controle de constitucionalidade, ao determinar que a 

intervenção da União nos Estados para assegurar a observância dos princípios constitucionais 

especificados em seu art. 7º, inciso I, alíneas a a h, somente se efetivaria depois que o 

Supremo Tribunal Federal, mediante provocação do Procurador-Geral da República, 

declarasse a constitucionalidade da lei que decretou a intervenção. Surgia, desta forma, a 

representação interventiva, que não se tratava, ainda, de controle direto abstrato, pois dizia 

respeito a caso concreto de intervenção federal, e, portanto, a conflito federativo concreto; (b) 

consagrou, ademais, em seu art. 179, a denominada cláusula de reserva de plenário, ao 

prescrever que somente por maioria absoluta de votos da totalidade dos seus juízes, os 

Tribunais poderiam declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder Público. Essa 

previsão pretendia evitar a insegurança jurídica gerada pelas contínuas flutuações de 

entendimentos nos tribunais; (c) instituiu a competência do Senado Federal para “suspender a 

execução no todo ou em parte, de qualquer lei ou ato, deliberação ou regulamente, quando 

hajam sido declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário” (art. 91, inciso IV, 

Constituição de 1934), regra repetida em todas as Constituições posteriores, à exceção Carta 

de 1937. 

22. A exclusividade do controle pela via difusa persistiu até a Emenda 

Constitucional nº 16, de 16 de novembro de 1965 (Reforma do Judiciário), que alterou o art. 

101, inciso I, alínea k, da Constituição de 1946, para inserir na competência do Supremo 

Tribunal Federal o processo e julgamento originário da representação contra a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, federais ou estaduais, encaminhada pelo 

Procurador-Geral da República, introduzindo, assim, no sistema brasileiro, o controle 

concentrado genérico de constitucionalidade. 

23. Instaurou-se, a partir deste momento, um sistema misto de fiscalização de 

constitucionalidade, que adotava os seguintes mecanismos: (1) o controle difuso, que 

abarcaria atos normativos, administrativos e judiciais federais, estaduais e, no caso dos dois 

primeiros, também municipais; (2) o controle concentrado, que teria por objeto apenas os atos 

normativos federais e estaduais. Ademais, pode-se afirmar que, a partir da Emenda 

Constitucional nº 16/65, e antes da vigência da Constituição de 1988, havia no Brasil um 

sistema misto de controle da constitucionalidade, com a prevalência do modelo difuso sobre o 

concentrado. 

24. A Constituição Federal de 1988 manteve, em linhas gerais, o sistema misto 

de fiscalização jurisdicional de constitucionalidade, prescrevendo diversos mecanismos para o 

seu exercício, a saber: (a) controle difuso, realizado de forma incidental pelos diversos órgãos 
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jurisdicionais, no julgamento das causas de sua competência; (b) controle direto, para fins 

concretos de intervenção da União nos Estados-membros; (c) controle direto e abstrato das 

leis e atos normativos federais e estaduais em face da Constituição Federal, realizado pelo 

Supremo Tribunal Federal de forma concentrada; (d) controle direto e abstrato das leis e atos 

normativos estaduais e municipais em face da Constituição Estadual, concentrado nos 

Tribunais de Justiça dos Estados-membros. O texto constitucional previu também o controle 

das omissões normativas inconstitucionais, por meio dos seguintes instrumentos: (a) mandado 

de injunção; (b) ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 

25. Constata-se, entretanto, que a Constituição de 1988, assim como as 

alterações promovidas pelas reformas constitucionais posteriores e pelas Leis nº 9.868/99 e 

9.882/99, promoveram um fortalecimento do controle abstrato e concentrado em detrimento 

do concreto e difuso. Com efeito, além da ampliação da legitimidade ativa e dos mecanismos 

de exercício da via direta e objetiva, percebe-se, conforme analisado acima, uma forte 

tendência à atribuição ao controle difuso de características e efeitos próprios da fiscalização 

abstrata, como a restrição das hipóteses de seu exercício pelo Supremo Tribunal Federal 

(repercussão geral) e a produção de efeitos além dos limites do caso concreto 

(inadmissibilidade e provimento monocrático de recursos e sumúla vinculante). 

26. O controle concentrado e abstrato, por outro lado, tem sua objetividade 

mitigada com (a) a exigência do requisito da pertinência temática em face de alguns dos 

legitimados constitucionais e (b) a admissibilidade da figura do amicus curiae. 

27. Assim, a evolução legislativa e jurisprudencial, preservando o sistema 

misto, buscou aproveitar o melhor de cada mecanismo de controle: (a) abertura da 

Constituição aos intérpretes e democratização da iniciativa da fiscalização a todos os cidadãos 

e entidades que tenham legítimo interesse (controle difuso e concreto); (b) preservação do 

sistema, uniformização de pronunciamentos sobre a matéria constitucional e fortalecimento da 

eficácia das decisões do Supremo Tribunal Federal (controle concentrado e abstrato). O 

Supremo Tribunal Federal, por seu turno, consolidou tal situação, reiterando e reforçando seu 

papel de guardião e intérprete supremo da Constituição. 

28. . A Constituição Federal de 1988, a exemplo das anteriores, não contém 

qualquer previsão acerca do tipo de censura a qual deva ser submetida a norma 

inconstitucional. Entretanto, o dogma da nulidade da lei inconstitucional com efeitos 

retroativos arraigou-se na tradição do direito brasileiro, falando-se, inclusive, em princípio 

constitucional implícito da nulidade da norma inconstitucional. Tal definição resultou da 
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construção doutrinária e jurisprudencial, marcadamente influenciada, em um primeiro 

momento, pela sistemática norte-americana, recebida no Brasil sem maiores questionamentos. 

29. Entretanto, a simples transposição da doutrina norte-americana para o 

Brasil aos poucos se mostrou insuficiente, sobretudo após a adoção da via concentrada e 

abstrata de controle de constitucionalidade. Passou-se a admitir, assim, a formulação de 

ponderações a essa tese, incluindo-se no repertório do sistema de controle de 

constitucionalidade das leis e atos normativos uma série de pronunciamentos intermédios, a 

exemplo do que ocorreu nos sistemas antes referidos. 

30. Destacam-se, nesse contexto, as decisões limitativas, que restringem os 

efeitos da decisão de inconstitucionalidade ou até da própria inconstitucionalidade, 

temperando o rigor das decisões, para adequá-las às situações da vida, em nome de outros 

princípios e interesses constitucionalmente protegidos. 

31. Assim, conferir sem restrições eficácia ex tunc à declaração de 

inconstitucionalidade, para fazer retroagir ab initio os efeitos da decisão, considerando írritos 

e sem eficácia todos os atos praticados sob a égide da norma invalidada, pode causar, em 

diversas situações, verdadeiro caos e comoção social.  

32. Desta forma, embora a teoria esboçada em Marbury v. Marshall (1803) 

aparente coerência do ponto de vista lógico, afigura-se insuficiente em face da riqueza e da 

complexidade das circunstâncias fáticas, tal como visto acima, razão pela qual a doutrina e a 

jurisprudência pátrias passaram a admitir certos temperamentos ao rigor inicialmente 

observado na seara da eficácia temporal da decisão de inconstitucionalidade. 

33. Essa tendência à flexibilização da eficácia retroativa do reconhecimento da 

inconstitucionalidade das normas, verificada em diversos sistemas de controle jurisdicional de 

constitucionalidade das leis e atos normativos, e de certa forma inserida na doutrina e 

jurisprudência nacionais, refletiu-se na atuação do legislador brasileiro. 

34. Em 10 de novembro de 1999, foi aprovada a Lei nº 9.868 (estabelece a 

disciplina a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade), 

na qual se consagrou, de forma expressa, pela primeira vez, que, “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 

eficacia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado”. A 

Lei nº 9.882, de 03 de dezembro de 1999, que disciplina a argüição de descumprimento de 

preceito fundamental, contém idêntica previsão em seu art. 11. 
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35. A consagração legislativa naturalmente não encerrou as discussões sobre o 

tema, remanescendo o debate acerca da constitucionalidade dos dispositivos em referência, 

formulado nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 2.154/DF e 2.258/DF (art. 27, Lei 

nº 9.868/99), atualmente sob a relatoria do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito (em 

decorrência da aposentadoria do Ministro Sepúlveda Pertence), e na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 2.231/DF (art. 11, Lei nº 9.882/99), sob a relatoria do Ministro Néri 

da Silveira. 

36. Cumpre reconhecer a constitucionalidade do art. 27, da Lei nº 9.868/99, e 

do art. 11, da Lei nº 9.882/99. 

37. A concepção da nulidade da norma inconstitucional com efeitos retroativos 

não está expressa ou implicitamente consagrada no texto constitucional brasileiro, decorrendo 

antes de construção doutrinária e jurisprudencial, razão pela qual pode ser objeto de 

modificação ou atenuação sem que para tanto se exija qualquer alteração de texto legislativo 

(constitucional ou ordinário). Inexiste, assim, qualquer princípio da nulidade da norma 

inconstitucional. 

38. A limitação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade não afasta a 

supremacia da Constituição. A previsão de um sistema de controle das leis e atos normativos 

inconstitucionais, objetivando assegurar a coerência do ordenamento jurídico, não exige que à 

eliminação da lei/ato inconstitucional sejam atribuídos sempre efeitos retroativos. A lei ou ato 

normativo inconstitucionais pertencem ao ordenamento jurídico, e apesar de inválidos, 

produzem efeitos que não podem ser desconsiderados pelo aplicador do Direito. 

39. O problema da inconstitucionalidade ultrapassa juízos meramente lógicos, 

cabendo ao julgador adotar a solução que torne mais efetiva a Constituição. 

40. Ressalte-se, por outro lado, a inexistência de ofensa ao princípio da 

separação de poderes, tal como esse deve ser entendido hoje, em uma perspectiva real, e não 

idealizada. Nesse contexto, a modulação dos efeitos temporais da decisão não resulta em 

invasão do campo de atuação do legislador, consubstanciando, na verdade, exercício pleno de 

competência inerente ao controle de constitucionalidade, que não pode se limitar a simples 

eliminação da norma, sem atentar para as conseqüências dessa supressão, que no caso 

concreto podem ensejar ofensa maior à Constituição do que a própria manutenção temporária 

da norma inconstitucional. 

41. Deve-se ressaltar, ademais, que, em alguns casos, a atenuação do binômio 

inconstitucionalidade-nulidade tem por objetivo justamente assegurar a separação de poderes, 

preservando o trabalho de elaboração legislativa já produzido, enquanto se aguarda a 
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disciplina da matéria pelo Poder Legislativo. Nessas hipóteses, inadmissível cogitar de ofensa 

ao princípio da separação de poderes, já que a esfera de atribuições do legislador permanece 

intacta, podendo ser exercitada no momento que lhe pareça mais conveniente. 

42. Não há que se falar, ademais, em violação ao princípio da igualdade, já que 

esse veda diferenciações arbitrárias ou desarrazoadas, diversamente do que deve ocorrer nas 

hipóteses de modulação da eficácia temporal da decisão, em que eventuais diferenciações 

decorrem da própria necessidade de se garantir a efetividade da Constituição. 

43. Por outro lado, devem ser desconsiderados quaisquer argumentos no 

sentido de que uma interpretação histórica da Constituição conduziria ao reconhecimento da 

inconstitucionalidade dos dispositivos legais em referência, face à rejeição de proposta de 

introdução de regra similar por ocasião da Assembléia Constituinte de 1987/1988. 

44. A faculdade prevista nos referidos dispositivos legais se insere dentre as 

atribuições do órgão julgador no exercício da jurisdição constitucional e da função precípua 

de intérprete das normas constitucionais. Tanto é assim, que a construção jurisprudencial, que 

durante muito tempo sustentou a equiparação entre os conceitos de inconstitucionalidade-

nulidade, passou a admitir restrições a essa equivalência, limitando os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade, antes mesmo da edição das referidas leis, razão pela qual é incabível a 

exigência de emenda constitucional para tratar da matéria. 

45. Na verdade, a própria existência de previsão legal se afigura desnecessária, 

na medida em que o art. 27, da Lei nº 9.869/99, e o art. 11, da Lei nº 9.882, somente 

revelam/regulamentam possibilidade já implícita no ordenamento, devendo ser vistos 

unicamente como limitações formais e materiais ao exercício de faculdade inerente à 

competência do órgão julgador para interpretar e apreciar a constitucionalidade das leis. 

46. A incompatibilidade vertical de leis e atos normativos examinados em face 

da superveniência de um novo ordenamento constitucional se traduz em hipótese de 

inconstitucionalidade superveniente. Não há se falar em limitação dos efeitos temporais da 

decisão de inconstitucionalidade em relação ao intervalo de tempo entre a edição da norma e o 

advento do novo paradigma constitucional, pois nesse período a norma era efetivamente 

constitucional. Isso não afasta, entretanto, a possibilidade de modulação dos efeitos temporais, 

uma vez que se constate a necessidade de postergar os efeitos da decisão para momento 

posterior ao da alteração do texto constitucional, tal como ocorre com a inconstitucionalidade 

originária 

47. Se a lei ou ato normativo não eram inconstitucionais desde sua origem, 

tornando-se incompatíveis com a Constituição ao longo do tempo em razão de processo de 
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alteração da realidade em que inserida o texto constitucional (mutação constitucional), 

inadmissível fixar o momento de edição da lei ou ato normativo como o termo inicial dos 

efeitos da decisão de inconstitucionalidade. Reconhece-se, ademais, a possibilidade de 

modulação dos efeitos temporais, uma vez que se constate a necessidade de postergar os 

efeitos da decisão para momento posterior ao marco fixado pelo órgão julgador como de 

momento de trânsito da constitucionalidade para a inconstitucionalidade, aplicando-se, no 

caso, as mesmas considerações feitas para a inconstitucionalidade superveniente resultante de 

alteração no texto constitucional. 

48. Concebida a limitação temporal dos efeitos da decisão como 

desdobramento das potencialidades do controle jurisdicional de constitucionalidade, não há 

razão para afastar sua utilização no controle difuso. Não há que se falar, desta forma, em 

violação do direito de acesso à justiça ou ao direito de ação, ou ainda na existência de um 

nexo insuperável entre o sistema de controle difuso e a retroatividade dos efeitos da decisão 

de inconstitucionalidade, sobretudo quando se tem em vista a tendência à objetivação do 

controle difuso no sistema brasileiro. 

49. O manejo da referida técnica em sede de controle difuso não se restringe ao 

Supremo Tribunal Federal, podendo ser utilizada por todos os juízes e tribunais ordinários. 

50. A eficácia vinculatória da decisão proferida em sede de controle 

concentrado pelo Supremo Tribunal Federal abrange o juízo sobre a modulação dos efeitos 

temporais. Ressalte-se, entretanto, que o mero silêncio do Supremo Tribunal Federal não 

contém julgamento implícito sobre a admissibilidade ou não da limitação dos efeitos da 

declaração. 

51. As decisões proferidas em processo objetivo de controle de 

constitucionalidade, operam, em princípio, a nível normativo, não importando, assim, a 

automática desconstituição das situações jurídicas consolidadas sob a sua égide, cumprindo ao 

juiz ou tribunal ordinário verificar, em cada caso concreto, se as situações ou relações 

jurídicas podem ser desconstituídas. Necessária distinção entre os efeitos da decisão de 

inconstitucionalidade no plano normativo (abstrato) e no plano normado (concreto). 

52. O alcance (ex tunc ou ex nunc) da resolução do Senado Federal que 

suspende a execução da norma declarada inconstitucional em sede de controle difuso deverá 

observar os termos em que proferida a decisão de inconstitucionalidade pelo Supremo 

Tribunal Federal. 

53. A modulação dos efeitos temporais da decisão de inconstitucionalidade 

tem por fundamento básico a preocupação com as conseqüências concretas do julgado, que 
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não podem ser desconsideradas no exercício da jurisdição constitucional. Destarte, a 

contrariedade da lei ou ato normativo ao texto constitucional pode ser manifesta, porém seu 

reconhecimento com efeitos retroativos e imediatos pode acarretar a violação a outros bens 

jurídicos igualmente consagrados na Constituição. Cabível, então, a aplicação do princípio da 

proporcionalidade, em suas três vertentes, verificando-se, primeiramente, se e em que medida 

a modulação de efeitos temporais se mostra apta a garantir a preservação do interesse 

constitucional que seria sacrificado pela incidência imediata ou retroativa da decisão de 

inconstitucionalidade (juízo de adequação). 

54. Na ponderação realizada pelo órgão julgador, não se deve contrapor às 

razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social um suposto princípio implícito da 

nulidade, mas sim o interesse diretamente ofendido pela norma inconstitucional. 

55. Reduz-se, então, o caráter abstrato do controle exercido na via concentrada 

e direta, tendo em vista a concretude inerente à ponderação, já que esta não pode se afastar do 

exame do contexto fático-jurídico que circunda a decisão de inconstitucionalidade 

56. Cumpre observar que, ao tempo em que a decisão de inconstitucionalidade 

contribui para o reequilíbrio e busca da coerência do sistema jurídico, pode constituir fator de 

incerteza e insegurança no direito, tendo em vista os reflexos que provoca nas relações 

jurídicas que se desenvolveram ou se extinguiram à sombra da norma inconstitucional, 

circunstância para a qual deve estar atento o órgão julgador no momento de fixar os efeitos da 

decisão. 

57. As circunstâncias que rodearam a aprovação da lei e o caráter manifesto da 

inconstitucionalidade devem ter relevância para fins de eventual responsabilização civil do 

Estado pelo ilícito legislativo, podendo, igualmente, em certos casos, ser consideradas no 

momento da fixação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade. Entretanto, a evidência 

da inconstitucionalidade para o legislador ou para o aplicador do direito não significa que a 

norma assim também se apresentava à generalidade dos seus destinatários, razão pela qual a 

tutela constitucional da confiança jurídica pode, ainda nessas hipóteses, constituir fundamento 

suficiente à restrição dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade. 

58. A expressão excepcional interesse social abrange todos os interesses (não 

necessariamente estatais) constitucionalmente protegidos e não subsumíveis na noção de 

segurança jurídica.  

59. Alguns critérios interpretativos devem nortear a ponderação entre os 

referidos elementos e os bens jurídicos violados pela norma inconstitucional, para que a 

técnica da modulação temporal dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade atenda ao fim 
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maior a que se destina: a efetivação e preservação dos interesses e bens jurídicos protegidos 

pela Constituição. Nesse sentido, destacam-se: (a) o caráter excepcional da medida; (b) 

aplicação mais restrita quando a técnica favorecer o Poder Público. 

60. Os princípios constitucionais que resguardam o contribuinte na relação 

tributária não detêm força suficiente para afastar, aprioristicamente, a possibilidade de 

limitação dos efeitos temporais em favor do Estado. 

61. A exigência legal de quorum qualificado reforça o caráter excepcional da 

medida. 

62. A modulação dos efeitos da decisão pode consistir na fixação de limites 

aos efeitos produzidos entre a edição da lei ou ato normativo, e a pronúncia do juízo de 

inconstitucionalidade. Em virtude da aplicação do princípio da proporcionalidade, e tendo em 

vista a excepcionalidade da medida, o afastamento dos efeitos da decisão de 

inconstitucionalidade deve ser apenas o estritamente necessário para assegurar a máxima 

efetividade da Constituição. Note-se, por oportuno, que a limitação permitida pela lei não se 

restringe aos efeitos temporais da decisão, podendo se referir, outrossim, à abrangência 

objetiva ou subjetiva da decisão. 

63. O órgão julgador pode, ademais, determinar que a decisão somente 

produzirá efeitos a partir de sua publicação (eficácia ex nunc). Nesse caso, se não forem feitas 

outras ressalvas, a lei deve ser considerada constitucional no período anterior ao 

reconhecimento do vício, aplicando-se aos fatos ocorridos nesse intervalo de tempo. 

64. O órgão julgador pode fixar momento posterior à declaração de 

constitucionalidade a partir do qual a decisão passará a produzir efeitos. Nessa hipótese, a lei 

ou ato normativo, embora declarados inconstitucionais, continuarão a ser aplicados dentro do 

prazo previsto pelo órgão julgador, tendo em vista razões de segurança jurídica ou 

excepcional interesse social. Após o decurso do prazo, passa a vigorar a decisão de 

inconstitucionalidade, com os efeitos a ela inerentes, inclusive a repristinação da lei ou ato 

normativo revogados pela norma inconstitucional, salvo na hipótese de inconstitucionalidade 

superveniente e de inconstitucionalidade da legislação revogada. 

65. A modulação dos efeitos temporais da decisão de inconstitucionalidade 

constitui, como visto, importante instrumento para o exercício de um controle de 

constitucionalidade comprometido com a efetividade da Constituição, e não meramente com a 

verificação de incompatibilidades entre a Lei Fundamental e as demais normas do sistema 

jurídico. 
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66. Entretanto, a banalização no uso da modulação temporal pode configurar 

um incentivo à inconstitucionalidade, formando uma cultura de tolerância com as violações à 

Constituição. Por outro lado, a deficiência na motivação das decisões poderá acarretar a 

arbitrariedade na utilização do instituto, impossibilitando o controle pela sociedade e pelos 

demais poderes sobre a efetiva vinculação do julgador às razões constitucionais que justificam 

a adoção dessa medida. Tais riscos, entretanto, podem ser evitados, seguindo-se determinados 

parâmetros. 

67. Primeiramente, a fim de legitimar a utilização da técnica da limitação 

temporal dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, deve o órgão julgador ter em vista 

seu caráter excepcional. 

68. Impende ressaltar, outrossim, a importância do dever de fundamentação 

das decisões, que não pode ser meramente retórica, baseada em simples abstrações sobre o 

conflito de interesses. Com efeito, exige-se a efetiva análise das conseqüências jurídicas ou 

fáticas que determinam a modulação, bem como a demonstração do grave sacrifício ao bem 

ou interesse constitucional atingido pela eficácia retroativa e imediata, de modo a justificar o 

afastamento dos efeitos totais da decisão de inconstitucionalidade. 

69. No que se refere ao sistema brasileiro, não há que se falar, como visto, em 

inconstitucionalidade da técnica de modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade. 

Por outro lado, as decisões analisadas ao longo do estudo não revelam um excesso de 

discricionariedade no manejo desse tipo de provimento ou o recurso a elementos extra-

constitucionais. Evidencia-se, entretanto, a carência de fundamentação em algumas hipóteses, 

limitando-se o órgão de fiscalização, em certos julgados, a simplesmente enunciar a fórmula 

legalmente prevista, sem maiores debates sobre o tema. 

70. Tal não constitui, entretanto, motivo de rejeição da técnica no Brasil, 

devendo-se apenas alertar para a necessidade de maior racionalização dos argumentos 

envolvidos, de modo a permitir o controle da decisão pelos interessados. 

71. Desta forma, considerando a inafastabilidade da técnica da modulação de 

efeitos temporais da decisão de inconstitucionalidade no âmbito da jurisdição constitucional 

da atualidade, mais importante do que simplesmente negar sua existência, é indicar os 

parâmetros que devem nortear sua legítima utilização pelo órgão jurisdicional, pois como 

afirma Juarez de Freitas, o dar vida à Constituição reclama a superação de aparentes 

paradoxos750. 

                                                 
750 FREITAS, Juarez. O intérprete e o poder de dar vida à Constituição. Revista da Faculdade de Direito da 
UFPR, v. 34, 2000, p. 63. 
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