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Resumo 

 

 O presente trabalho visa ao estudo da eficácia diferida nas decisões em 

controle abstrato de constitucionalidade no direito brasileiro. Para tanto, fez-se 

necessária a apresentação dos sistemas de controle de constitucionalidade 

americano e austríaco, bem como a análise da natureza da eficácia e dos efeitos 

das decisões em ambos os modelos. A partir dessas informações, é avaliado o 

controle judicial de constitucionalidade das leis no Brasil (os seus aspectos, a 

natureza, os efeitos e a eficácia das decisões proferidas). Por fim, avalia-se a 

legitimidade social e jurídica do novo instituto implantado no Brasil. 
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Abstract 

 

 This essay has its focus on the study of the diferred efficiency under the 

decisions in the abstract control of constitucionality in the Brazilian law. In that 

purpose it is necessary the presentation of the American and Austria controls of 

constitucionality, as well as the analysis of the nature, the efficiency and the effects of 

their decisions. Based on those informations we can evaluate the judicial control of 

constitucionality of the Brazilian law, its aspects, nature, the effects, and the 

efficiency of the stated decisions. 

 Finaly, we can evaluate the social and legal legitimacy of this new institution in 

the Brazilizn legal system. 
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Introdução 

  O presente trabalho visa ao estudo da inconstitucionalidade 

interrompida, estabelecida na Lei no 9.868/99, que insere grandes modificações no 

sistema judicial de controle de constitucionalidade abstrato no Brasil. 

  Para a compreensão da eficácia diferida das decisões em controle de 

constitucionalidade foi necessária a busca de uma definição de Constituição e um 

estudo a respeito da inconstitucionalidade e suas formas de manifestação, já que 

tais conceitos são o cerne do controle de constitucionalidade ao lado da supremacia 

constitucional. 

  A investigação do tema dependia de informações importantes sobre o 

controle de constitucionalidade e seus modelos americano e austríaco, que são a 

fonte dos sistemas de fiscalização judicial constitucional em quase todos os países 

do mundo e que inspiraram o Brasil nesse campo. 

  Os efeitos e a eficácia das decisões são a morada da discussão, pois a 

partir das regras básicas dos sistemas americano e austríaco o Brasil estabeleceu 

as suas regras e agora pretende flexibilizá-las. Este é o ponto de resistência de 

alguns setores jurídicos e da sociedade. 

  Realizou-se uma pesquisa a respeito da função da atividade do Poder 

Judiciário, para vislumbrar-se se ela seria uma função meramente jurídica ou se 

também teria aspectos políticos. 

  Na primeira hipótese, o Poder Judiciário se comporta como um 

aplicador da lei, elaborada pelo Poder Legislativo, no exercício de seus munus 
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público, sem discutí-la e sem a preocupação com as conseqüências sociais, 

econômicas e políticas de suas decisões. 

  Na segunda hipótese, ele deixaria de se comportar como um poder 

composto de membros autômatos, como se fossem computadores, enveredando por 

discussões relacionadas à gestão dos bens públicos e ao bem estar social, enfim, 

com feição nitidamente política. 

  Buscou-se definir atividade política, para eliminar a rejeição 

proveniente da plurivocidade conceitual dessa expressão, vez que ela possui 

significado compatível com a atividade do Poder Judiciário, quando tratar-se de 

gestão da vida social, e incompatível, quando for sinônimo de partidarização. 

  Ecoa a pergunta: É possível que o Supremo Tribunal Federal declare 

uma lei inconstitucional e permita que, à revelia da Constituição, da qual ele é 

guardião, essa lei ainda tenha eficácia? Qual a natureza das decisões em controle 

abstrato de constitucionalidade?  

  Foram apresentadas as idéias de Montesquieu a respeito da divisão 

dos poderes estatais, como marco no estudo da natureza da atividade judicante. 

  Apresentou-se um questionamento não à idéia da tripartição dos 

poderes, mas à sua interpretação desvirtuada, no que tange à possibilidade de 

controle da atividade de um poder em relação aos demais. 

  Partindo-se das idéias de Montesquieu, discutiu-se o exercício de 

atividade política pelo Poder Judiciário, já que esta atividade dá fundamento à 

jurisdição constitucional. 
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  Trabalhou-se a atividade do juiz, na solução dos conflitos individuais, 

apresentando-se duas perspectivas de magistrado: um autômato, que apenas 

pronuncia as palavras da lei, que faz uma simples subsunção de um fato a uma 

norma, num processo silogístico puro e simples e o outro, que exerce a atividade 

com a consciência de que ela é política, de que sua decisão gera efeitos sociais, de 

que tem participação nas atividades de governo, pois realiza atividade de controle 

social, quando soluciona conflitos, não se diferenciando, nesta hipótese, dos demais 

agentes políticos estatais. 

  Incursionou-se pela evolução do controle de constitucionalidade das 

leis no Brasil desde o Império, quando o Poder Judiciário ainda não podia realizar 

tão importante tarefa, observando todas as Cartas Constitucionais e a contribuição 

de cada uma à fiscalização jurisdicional da constitucionalidade até chegarmos ao 

modelo hoje vigente. 

  Aspectos legais e práticos da mudança processual-constitucional foram 

apontados, inclusive mediante a realização de uma pesquisa no Supremo Tribunal 

Federal, encetada com o intuito de apurar as razões do receio de alguns estudiosos 

do Direito Constitucional pátrio, a respeito da postura da Suprema Corte em relação 

ao controle de constitucionalidade por via direta, por meio das ações diretas de 

inconstitucionalidade. 

  Temem alguns que a Suprema Corte brasileira, agora superpoderosa, 

não julgue com base em razões de proteção social, mas por “razões de Estado” 

como uma viabilizadora do planejamento governamental. 
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  Discutiram-se pontos favoráveis e desfavoráveis ao modo de atuação 

do Supremo Tribunal, analisando-se inclusive sua função constitucional e sua 

responsabilidade social. 

  A idéia de um julgamento puramente jurídico ou puramente político 

necessitou ser trabalhada e esmiuçada na busca do ideal de um julgamento em 

controle de constitucionalidade abstrato de normas. 

  Por fim, o presente trabalho buscou fomentar a discussão a respeito da 

condução do controle judicial de constitucionalidade no Brasil e a legitimidade da 

norma estabelecida no art. 27 da Lei no 9.868/99, que permite ao Supremo Tribunal 

Federal proferir decisão de inconstitucionalidade de lei em ação direta de 

inconstitucionalidade e modular sua eficácia, deixando que, por determinado 

período, norma que afronte a Constituição permaneça viva no mundo jurídico. 

  E o que poderia justificar a quebra do princípio da supremacia 

constitucional, permitindo a decisão com eficácia diferida? Quem define é a própria 

lei: a segurança jurídica e o excepcional interesse social. 

  Todas as discussões sobre o presente tema são inquietantes, pois é 

com o controle abstrato de constitucionalidade das leis que o Poder Judiciário, por 

meio de sua mais alta Corte, decide questões jurídicas com grandes conseqüências 

sociais, exercendo sua função de realizador da vontade constitucional e interferindo 

sobremaneira nos destinos da nação. 
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Capítulo 1. Constituição e inconstitucionalidade 

 

 1.1. O conceito de Constituição e a plurivocidade conceitual 

 

  Vários são os significados da palavra Constituição e grande parte deles 

não é vinculada à realidade jurídica. Entretanto, observa-se que todos são utilizados 

com a mesma idéia de organização interna de seres e entidades. Partindo-se desse 

pressuposto, todo Estado possui Constituição, que é, na verdade, o seu modo de 

ser. Contudo, para um estudo do controle judicial da constitucionalidade das leis 

devem ser deixados de lado os significados da Constituição que se diferenciem de 

sistema de normas jurídicas.1

  Todo país tem uma Constituição, no sentido de estruturação do poder 

ou “corpo político”, mas ela também pode ser considerada como um documento que 

contém várias normas vinculadoras desse corpo político, que estabelecem limites 

jurídicos ao poder, e princípios materiais fundamentais, vinculadores das demais 

normas jurídicas.2

  Segundo a visão de Carl Schmitt, a Constituição, em seu sentido 

positivo, é uma decisão de conjunto sobre o modo e a forma da unidade política e 

surge de um ato de poder constituinte, que dará, em um único momento de decisão, 

a totalidade da unidade política do Estado. A Constituição funciona como um ato de 

                                                           
1 BACHOF, Otto. Normas constitucionais inconstitucionais? Tradução de José Manuel M. Cardoso da 
Costa. Coimbra: Almedina, 1994, p. 38-39. 

2 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 5. ed. Coimbra: Almedina, 
2002, p. 1113-1114. 
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formalização do modo e da forma da unidade política do Estado, que lhe são 

anteriores, e nasce da vontade política daquele que a criou. As leis constitucionais, 

por sua vez, são regulações normativas que se fundam e têm validade na 

Constituição.3

  Constituição e lei ordinária possuem essência comum, já que ambas 

necessitam de aprovação legislativa, mas têm diferenças, que são as 

particularidades de uma e de outra e que fazem, por exemplo, que a Constituição, 

em determinados sistemas jurídicos, não possa ser alterada pelos meios legislativos 

normais. A Constituição é mais sagrada e mais firme que as leis comuns, tratando-

se da lei fundamental de um país, já que é básica e informa as demais. E, nessa 

qualidade, é força ativa que faz que todas as outras leis e instituições jurídicas 

vigentes no país sejam o que são, consistindo nos fatores reais de poder.4

  Outro enfoque do conceito de Constituição é aquele que a considera 

uma ordem geral e objetiva do complexo de relações da vida, não se limitando à 

adaptação às realidades (fatores reais de poder), logrando converter-se, ela mesma, 

em força ativa, que será garantida com a imposição de tarefas e sua efetiva 

realização. Assim, a Constituição converter-se-á em força ativa quando, além da 

vontade de poder, também houver a vontade de Constituição, que é a necessidade 

de uma ordem jurídica forte e protetora do Estado, já que não só fatores sociais 

informam a Constituição, mas também o fazem fatores políticos e jurídicos.5

                                                           
3 SCHMITT, Carl. Teoría de la Constitución. Versão espanhola de Francisco Ayala. Madrid: Alianza 
Universidad Textos, 1982, p. 45-47. 

4 LASSALLE, Ferdinand. A essência da Constituição. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998, p. 23-
26. 

5 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto 
Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1991, p. 18-19. 
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  A Constituição, enquanto ordem jurídica fundamental da coletividade, 

informadora das linhas básicas do Estado e do conteúdo da legislação futura, ou 

seja, regra estrutural do Estado e da sociedade, vai apresentar as opções 

fundamentais acerca da configuração do Estado e da sociedade, por meio de 

dispositivos relativos ao exercício do poder, à organização do Estado, aos direitos e 

garantias fundamentais, dentre outros, verificando-se facilmente a essência da 

comunidade constituída por este ordenamento.6

  Sintetizando alguns conceitos de Constituição, temos as correntes 

jusnaturalistas, que consideram a Constituição como o reconhecimento dos 

princípios gerais do direito natural, mormente no respeito aos direitos fundamentais 

da pessoa humana, de tal forma que ela (e o próprio Estado) esteja 

necessariamente subordinada a um direito superior. Já o enfoque positivista trata a 

Constituição como lei independente de qualquer conteúdo axiológico e que tem para 

com a lei infraconstitucional apenas uma relação de hierarquia e de embasamento 

de validade. Já os historicistas vêem a Constituição como a expressão da estrutura 

histórica de cada povo, de tal modo que ela, enquanto lei, deve reger o povo tendo 

em conta suas tradições, sua história, sua religião, suas tradições políticas e 

econômicas, etc.7

  Kelsen distingue a Constituição material da formal, esclarecendo que a 

primeira é uma norma fundamental hipotética que constitui o fundamento de 

validade das demais, ou seja, é norma positiva que regula a criação das demais 

                                                           
6 PIOVESAN, Flávia C. Proteção judicial contra omissões legislativas. Ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 
20-21. 

7 PALU, Oswaldo Luiz. Controle de constitucionalidade. Conceitos, sistemas e efeitos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999, p. 17-18. 

 17



normas jurídicas, podendo ser escrita ou não. Já a Constituição formal, que será 

escrita, é um documento que contém as normas de regulação das normas gerais, 

mas também se refere a outros assuntos politicamente importantes, bem como a 

preceitos que impossibilitam ou dificultam a revogação ou alteração de suas 

normas.8

  Para o mencionado autor, as normas comuns são válidas porque 

produzidas de acordo com a Constituição, seu fundamento de validade, mas esta 

última é válida porque a sociedade assim pressupõe – é por isso que se respeita a 

Constituição.9

  Outra distinção entre Constituição material e formal é a seguinte: sob o 

enfoque material Constituição é tudo que compõe a ordem política do Estado e trata 

de seu funcionamento e da sua estrutura. Mas, é possível encontrar-se no texto 

constitucional dispositivos que não tratam da estrutura e do funcionamento do 

Estado, aos quais não se pode negar status constitucional, ou seja, são formalmente 

constitucionais, embora não o sejam materialmente. Trata-se da Constituição 

formal.10

  Assim, sob a perspectiva material, a Constituição é o estatuto jurídico 

do Estado. Já sob o ângulo formal, ela é vista conforme sua posição em relação às 

outras normas, ou seja, é um conjunto de normas formalmente tratadas de 

constitucionais e que possuem força jurídica superior à das demais. E, em sentido 

                                                           
8 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999, p. 246-249. 

9 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo: 
Martins Fontes, 1998, p. 170. 

10 PALU, Oswaldo Luiz. Op. cit., p. 63-64.  
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instrumental, a Constituição é considerada um documento, no qual estão inseridas 

as normas constitucionais.11

  Enfim, no sentido material, Constituição é um conjunto de normas 

jurídicas sobre o funcionamento dos órgãos supremos, das instituições 

fundamentais, e a posição do cidadão no Estado.12

  Conceituando Constituição, Canotilho leciona: 13

Por constituição moderna entende-se a ordenação sistemática e racional da 
comunidade política através de um documento escrito no qual se declaram as 
liberdades e os direitos e se fixam os limites do poder político. 

  Para ele a Constituição cria e ordena a comunidade política, ou seja, 

contém um conjunto de regras jurídicas que regulam a atividade política do Estado. 

Enfim, a Constituição é o estatuto jurídico do político. 

  As Constituições também são vistas na atualidade como um momento 

de redefinição das relações políticas e sociais de determinada sociedade, regulando 

o exercício do poder, impondo diretrizes para a atuação estatal e vinculando os 

poderes públicos.14

  Poderíamos, por fim, definir Constituição da seguinte maneira: 

A constituição do Estado, considerada sua lei fundamental, seria, então, a 
organização de seus elementos essenciais: um sistema de normas jurídicas, escritas 
ou costumeiras, que regula a forma do Estado, a forma de seu governo, o modo de 
aquisição e exercício do poder, o estabelecimento de seus órgãos, os limites de sua 
ação, os direitos fundamentais do homem e as respectivas garantias. Em síntese, a 

                                                           
11 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Tomo II. 3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1996, 
p. 10-13. 

12 BACHOF, Otto. Op. cit., p. 38-39. 

13 CANOTILHO, J.J. Gomes. Op. cit., p. 52-53 e 107. 

14 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 18. 
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Constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do 
Estado.15

  Para o presente trabalho é muito importante a definição de Constituição 

que nos apresenta Marcelo Neves16, segundo a qual a Constituição do Estado não 

se resume apenas ao seu aspecto fático ou econômico ou puramente normativo-

jurídico, nem se pode admitir que elementos sociológicos e ideológicos não venham 

a interferir no seu conceito. 

  Para ele, a Constituição (total), enquanto estrutura e processo 

fundamentais do Estado, comporta a mútua implicação dos fatores fático-sociais, 

normativo-jurídicos e ideológicos, que constituem as dimensões básicas do 

fenômeno estatal. E a Constituição em sentido normativo-jurídico é fortemente 

condicionada pelo contexto fático-social e ideológico, não só nos atos de elaboração 

constituinte, mas também em sua reforma e demais atos de interpretação-aplicação 

normativo-constitucional e tem a função de controlar e disciplinar as reações básicas 

de poder social e de exercer influência sobre o contexto ideológico. 

 

 1.2. Constituições rígidas e flexíveis e a supremacia constitucional 

 

  Constituição rígida é aquela que só pode ser alterada por meio de um 

procedimento especial, muito mais solene e dificultoso que aquele previsto para a 

                                                           
15 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 11 ed. São Paulo: Malheiros, 1996, 
p. 41-42. 

16 NEVES, Marcelo. Teoria da inconstitucionalidade das leis. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 62-63. 
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alteração de leis ordinárias; não que a Constituição rígida seja imutável, mas carrega 

em si uma pretensão de permanência e estabilidade.17

  A rigidez é uma característica própria do constitucionalismo moderno, 

com sua necessidade de garantir a segurança de conservação e estabilidade 

constitucional.18 E ela está na capacidade atribuída às normas constitucionais de 

resistirem à derrogação pela lei ordinária.19 Assim, a Constituição só pode ser 

modificada por meio de um processo de revisão específico e limitado, distinto do das 

leis ordinárias. 

  A supremacia da lei constitucional sobre a lei ordinária reclama um 

sistema de reforma mais difícil, mais rígido, o que não ocorre no caso de 

Constituições flexíveis, que podem sofrer transformações sem obediência a qualquer 

processo especial.20 Mencionadas alterações podem-se dar pelo processo legislativo 

ordinário, por qualquer outra lei, sem um rito diferenciado, sem complexidade, já que 

não existe uma hierarquização entre a Constituição flexível e as demais normas 

jurídicas pertencentes ao ordenamento.21

                                                           
17 VELOSO, Zeno. Controle jurisdicional de constitucionalidade. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, 
p. 23. 

18 CARNOTA, Walter F.; BIDART CAMPOS, German J. Derecho constitucional comparado. Tomo I. 
Buenos Aires: Ediar Sociedade Anonima Editora Comercial, Industrial y Finaciera, 1998, p. 81. 

19 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 5. ed. Coimbra: Almedina, 
2002, p. 215. 

20 POLETTI, Ronaldo. Controle da constitucionalidade das leis. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, 
p. 3. 

21 VELOSO, Zeno. Op. cit., p. 24. 
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  A ordem jurídica é uma construção escalonada de diversas camadas 

ou níveis de normas e a norma fundamental é o fundamento de validade das 

demais, sendo a Constituição o seu escalão de direito positivo mais elevado.22

  A lei ordinária é distinta da lei constitucional e tal distinção nos leva a 

considerar a superioridade desta em relação àquela, nascendo daí a idéia das 

constituições rígidas, que buscam ser garantia de segurança, de proteção política, 

funcionando como verdadeiras vigas- mestra de um povo.23

  A Constituição, por um lado, configura e ordena os poderes do Estado 

por ela construídos, por outro, estabelece os limites do exercício do poder e o âmbito 

das liberdades e dos direitos fundamentais, assim como os objetivos positivos e as 

prestações que o poder deve cumprir em benefício da comunidade. Em todos os 

seus conteúdos, a Constituição, em sua função constituinte, apresenta-se como um 

sistema preceptivo que emana do povo como titular da soberania, preceitos dirigidos 

tanto aos órgãos do poder quanto aos cidadãos. Mas a Constituição não é apenas 

uma norma, e sim a primeira das normas de todo o ordenamento, a norma 

fundamental, a lei superior.24

                                                           
22 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999, p. 247. 

23 BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. A teoria das constituições rígidas. 2. ed. São Paulo: José 
Bushatsky Editor, 1980, p. 39-41. 

24 ENTERRÍA, Eduardo Garcia. La Constitución como norma y el tribunal constitucional. Madri: 
Editorial Civitas S. A., 1994, p. 49.  
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  A Constituição, no entender de Pinto Ferreira, é uma superlei, com 

força valorativa acima das leis ordinárias,25 ou seja, é lei suprema e necessita de 

mecanismos de controle da desobediência pelas leis infraconstitucionais. 

  A Constituição possui princípios que irradiam para todas as demais leis 

do ordenamento jurídico, sendo um fundamento de validade das mesmas, não 

podendo estas estarem em desconformidade com aquela. Assim, os atos emanados 

dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, ou mesmo praticados por 

particulares, devem guardar obediência à Lei Maior. 

  Como na Constituição encontra-se a estrutura do Estado, sua 

descrição organizacional e suas normas fundamentais, é nítida a superioridade dela 

em relação às demais normas jurídicas, estando ela no vértice do sistema jurídico do 

país e configurando uma norma suprema.26

  O controle de constitucionalidade das leis funda-se exatamente nessa 

idéia de supremacia constitucional, que coloca a Constituição acima de todas as 

outras manifestações do Direito27 que se conformam com ela ou devem ser 

expurgadas do mundo jurídico. 

  A supremacia da Constituição significa:28

                                                           
25 FERREIRA, Pinto. Curso de direito constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 421. 

26 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 
2002, p. 45. 

27 POLETTI, Ronaldo. Op. cit., p. 3. 

28 CARNOTA, Walter F.; BIDART CAMPOS, German J. Op. cit., p. 93. 
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a) que o poder do qual a Constituição provém (poder constituinte) é 

distinto do poder do Estado (poder constituído), limitando-o, 

subordinando-o e condicionando-o; 

b) que a partir dessa distinção a Constituição emana do poder 

constituinte originário e encabeça um ordenamento jurídico 

hierarquizado e graduado, que exige a conformação das normas 

inferiores com a suprema; 

c) que quando essa conformidade não ocorrer, a norma ou o ato 

desconforme com a Constituição exibe um vício ou defeito de 

inconstitucionalidade. 

  A supremacia exercida pelas constituições na atualidade não é apenas 

jurídica, mas também possui papel ideológico, já que é função constitucional 

organizar o sistema sociopolítico.29

  O sistema jurídico é um instrumento de controle social característico da 

sociedade política e algumas leis são superiores às outras, não podendo por estas 

serem modificadas. Tais normas superiores são as Constituições. Mas, de nada lhes 

valeria a superioridade se não houvesse um sistema de verificação e proteção das 

Constituições contra violação.30

  Em sendo a Constituição uma norma fundante do sistema, seu 

acatamento pelas demais normas do ordenamento é pressuposto. Essa é a idéia de 

                                                           
29 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O direito constitucional e as lacunas da lei. Revista de 
Informação Legislativa. Brasília, ano 34, n. 133, janeiro/março de 1997, p. 9. 

30 REIS, Palhares Moreira. Supremacia constitucional. Informativo Jurídico Consulex. Brasília, ano 
XV, n. 12, março de 2001, p. 7. 
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supremacia constitucional, que funciona como uma garantia para o Estado (exercício 

de seus plenos poderes públicos) e para a sociedade civil (exercício da cidadania e 

dos direitos e garantias individuais).31

  Para Eduardo Garcia de Enterría, o Tribunal Constitucional, peça 

criada pelo constitucionalismo americano e reformulada por Kelsen tem seu ponto de 

partida na idéia da Constituição como norma jurídica, e não uma norma jurídica 

qualquer, mas a primeira de todas, a Lei superior, aquela em que se assentam os 

valores supremos de um ordenamento, podendo ela, inclusive, exigir contas de sua 

obediência, enquanto parâmetro de validade de todas as demais normas do sistema 

jurídico, e os Tribunais Constitucionais têm a atribuição de zelar por essa 

obediência.32

 

 1.3. Conceito de Inconstitucionalidade 

 

  Mister se faz, para a realização do presente trabalho, traçar uma 

definição do que vem a ser a inconstitucionalidade e suas formas de manifestação, a 

partir do que daremos prosseguimento ao estudo. 

  Verdadeiramente, depois de concluirmos que a Constituição é Lei 

superior, suprema, qualquer lei de hierarquia inferior que lhe contrariar, na essência 

                                                           
31 FREITAS, João Alfredo Mussolino de. Supremacia da constituição: ofensa ao princípio e estado 
democrático de direito, devido à não regulamentação de dispositivos constitucionais. Revista dos 
Tribunais. São Paulo, ano 4, n. 16, julho/setembro de 1996, p. 207. 

32 ENTERRÍA, Eduardo Garcia. Tribunal constitucional e supremacia da Constituição. Revista de 
Direito Público. São Paulo, ano XX, n. 83, julho/setembro de 1987, p. 5. 
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ou na forma, ou que afrontar seus princípios e preceitos será o que chamamos de 

norma inconstitucional. Assim, a supremacia da Constituição obriga todas as 

situações jurídicas a estarem em conformidade com os princípios e preceitos 

constitucionais, e a conduta inconstitucional dar-se-á sempre que esta conformidade 

não ocorrer, não for obedecida.33 Assim, inconstitucional será a lei que contiver, no 

todo ou em parte, prescrições incompatíveis ou inconciliáveis com a Constituição.34

  A inconstitucionalidade é a incorreção da norma com o parâmetro 

superior positivo e a Constituição é o ponto de referência para o cotejo, de tal forma 

que constitucionalidade é o estado daquilo que é constitucional e 

inconstitucionalidade, o estado daquilo que é inconstitucional.35

  Não obstante o conceito de inconstitucionalidade esteja sempre a se 

formar, acompanhando a dinâmica própria das mudanças constitucionais, detecta-se 

um núcleo mínimo, essencial e permanente neste conceito. A inconstitucionalidade 

advém sempre de uma relação de contrariedade com a Constituição: de um lado a 

Constituição e de outro um comportamento ameaçador e violador da ordem 

constitucional.36

  “Constitucionalidade e inconstitucionalidade designam conceitos de 

uma relação que se estabelece entre uma coisa — a Constituição — e outra — o 

                                                           
33 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 
1996, p. 50. 

34 BITTENCOURT, Carlos Alberto Lúcio. O controle jurisdicional da constitucionalidade das leis. 2. ed. 
Brasília: Ministério da Justiça, 1997, p. 52. 

35 BITAR, Orlando. Estudos de direito constitucional e de direito do trabalho. V.1. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1996, p. 476. 

36 PIOVESAN, Flávia C. Proteção judicial contra omissões legislativas. Ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 
75. 
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comportamento — que lhe está ou não conforme, que com ela é ou não compatível, 

que cabe ou não em seu sentido”.37

  A inconstitucionalidade reside no antagonismo e na contrariedade do 

ato normativo inferior (legislativo ou administrativo) com os vetores da Constituição, 

estabelecidos em suas regras e princípios (normas), sendo uma incorreção da 

norma com o parâmetro superior positivo, quer sob o aspecto da incorreção formal 

(processo legislativo, competência, etc), quer sob o aspecto da incorreção material 

(essência incompatível). 

  Os vícios da inconstitucionalidade originam-se da desconformidade dos 

atos normativos com o parâmetro constitucional, podendo tais vícios ser de ordem 

formal, material ou procedimental. Os primeiros incidem sobre a forma de 

exteriorização dos atos, os segundos dizem respeito ao conteúdo, à matéria dos 

atos, e os terceiros (que pela doutrina clássica são considerados como espécies dos 

primeiros), estão ligados ao procedimento de formação dos atos normativos.38

  Para Marcelo Neves39 a supremacia constitucional se funda na 

estrutura hierarquizada do ordenamento jurídico, conduzindo ao problema da 

inconstitucionalidade das leis. E, pare definir inconstitucionalidade ele assim se 

manifesta: 

Uma lei inconstitucional é aquela cujo conteúdo ou forma contrapõe-se, expressa ou 
implicitamente, ao conteúdo de dispositivos da Constituição, ou seja, está em relação 
imediata de incompatibilidade vertical com as normas constitucionais. 

                                                           
37 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Tomo II. 3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1996, 
p. 310-311. 

38 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina, 
1999, p. 888-889. 

39 NEVES, Marcelo. Teoria da inconstitucionalidade das leis. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 73. 
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  Para o autor, a norma inconstitucional é pertinente e inválida. 

Pertinente ao ordenamento jurídico por ter nascedouro no “núcleo normativo 

originário”, ou seja, ela é criada pelo Poder Legislativo, que possui legitimidade 

constitucional para a elaboração das leis e, inválida porque essa derivação é 

irregular, desconforme com as regras constitucionais.40

  Discute-se sobre a possibilidade do conflito de normas não com o texto 

expresso da Constituição, mas com o “espírito” que a animou, e, partindo-se do 

pressuposto de que a Constituição é fruto do trabalho de grupos, no mais das vezes, 

heterogêneos, com as mais diversas ideologias e inclinações, sendo quase 

impossível que todas as prescrições contidas no Texto Constitucional derivem de um 

único “espírito”, não é fácil estabelecer o “espírito” do dispositivo invocado como 

violado pela norma. Assim, para a verificação da inconstitucionalidade é necessário 

que haja contrariedade da norma perante um mandamento constitucional.41

 

 1.4. Inconstitucionalidade formal e material 

 

  Ocorre inconstitucionalidade de uma lei quando seu conteúdo é 

incompatível com norma constitucional ou quando sua elaboração foge ao padrão 

processual estabelecido pela Carta Magna.42

                                                           
40 NEVES, Marcelo. Op. cit., p. 80. 

41 BITTENCOURT, Carlos Alberto Lúcio. Op. cit., p. 53-55. 

42 NEVES, Marcelo. Op. cit., p. 110. 
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  Quando a inconstitucionalidade se encontra na inobservância das 

formas prescritas para a elaboração e a obrigatoriedade das leis, estamos diante da 

chamada inconstitucionalidade formal, instrumental ou extrínseca.43, 44

  Diz-se uma lei formalmente inconstitucional quando não seguir o rito 

fixado pela Carta Magna45 ou quando emanada por órgão incompetente, sendo esta 

última hipótese a chamada inconstitucionalidade orgânica, que não deixa de ser uma 

inconstitucionalidade formal, já que desrespeita procedimento, só que específica de 

atribuições.46

  A inconstitucionalidade material dá-se quanto ao conteúdo do ato 

normativo, quando normas de grau inferior entram em conflito com a Constituição, 

em seu conteúdo ou substância, podendo tal inconstitucionalidade ser total ou 

parcial.47, 48

  A inconstitucionalidade que está na essência, na substância, no 

conteúdo da lei é chamada inconstitucionalidade material ou substancial ou 

intrínseca, se configurando em uma  violação direta da lei à Constituição, em que 

                                                           
43 VELOSO, Zeno. Controle jurisdicional de constitucionalidade. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, 
p. 21. 

44 BITTENCOURT, Carlos Alberto Lúcio. Op. cit., p. 61. 

45 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 32. 

46 PALU, Oswaldo Luiz. Controle de constitucionalidade. Conceitos, sistemas e efeitos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999, p. 73. 

47 PALU, Oswaldo Luiz. Op. cit., p. 73. 

48 VELOSO, Zeno. Op. cit., p. 21. 
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ocorre diretamente o conflito entre princípios ou prescrições contrárias a um 

mandamento constitucional expresso.49

  Nenhuma norma constitucional é despida de normatividade, nem 

mesmo o é o preâmbulo da Constituição, de modo que toda a produção de atos 

normativos e leis deve obedecer essa normatividade. Assim, quando alguma 

violação ocorrer, no que diz respeito ao conteúdo das leis ou dos atos normativos, 

verificar-se-á a inconstitucionalidade material, ainda que não haja sido violada a 

forma de produção (inconstitucionalidade formal).50

 

 1.5. Inconstitucionalidade total ou parcial 

 

  A inconstitucionalidade será total ou parcial caso atinja todo um ato 

normativo ou apenas parte dele, respectivamente. Na inconstitucionalidade total todo 

o ato está contaminado, ao passo que na inconstitucionalidade parcial tal 

contaminação se restringe a parte do ato, e não à sua completude. É que os atos 

normativos e as leis, para efeitos de controle de constitucionalidade, podem ser 

parcelados (princípio da parcelaridade).51

  A inconstitucionalidade formal normalmente é total já que deriva da 

desobediência à forma de edição da lei ou do ato normativo, mas Clèmerson Clève 

aponta a possibilidade de inconstitucionalidade formal parcial, quando, por exemplo, 

                                                           
49 BITTENCOURT, Carlos Alberto Lúcio. Op. cit., p. 61. 

50 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Op. cit., p. 33-34. 

51 Idem, ibidem, p. 37. 
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uma lei ordinária, regularmente votada e sancionada, trata, em apenas um de seus 

dispositivos, de matéria específica de lei complementar. Trata-se de lei 

constitucional, que contém apenas uma figura inconstitucional, apenas um tipo legal 

contrariando a forma prevista na Carta Política.52

  Como regra, a inconstitucionalidade material pode ser total ou parcial, 

pois a ofensa ao conteúdo da norma constitucional pode se dar por um ou mais ou, 

até mesmo, por todos os dispositivos da lei infraconstitucional. 

  A inconstitucionalidade por omissão pode ser total, quando houver a 

absoluta omissão, ou seja, não se editou a norma suficiente para o cumprimento do 

determinado na Constituição, e parcial, quando a falta de cumprimento pelo órgão 

público encarregado de certo ato for apenas de alguns aspectos determinados pela 

Constituição. 

  Pode ocorrer que a inconstitucionalidade parcial transforme-se em 

inconstitucionalidade total quando, declarada a inconstitucionalidade parcial do texto 

do ato normativo, o restante das normas fique sem significado autônomo (critério da 

dependência) ou se uma norma que faz parte de uma regulamentação geral, dando-

lhe substrato jurídico, for declarada inconstitucional, as demais normas também 

serão consideradas inconstitucionais (critério da interdependência).53, 54

 

                                                           
52 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Op. cit., p. 38-39. 

53 PALU, Oswaldo Luiz. Op. cit., p. 68. 

54 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Op. cit., p. 39. 
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  A inconstitucionalidade por omissão total dá-se com a falta de ação, em 

resposta ao dever jurídico de agir, com o mais absoluto silêncio, com uma postura 

passiva. Já a inconstitucionalidade por omissão parcial ocorre em razão da não 

prática de atos exigidos pela Constituição, de modo que se realiza uma atividade 

imperfeita, que não obedece aos termos exatos do mandamento constitucional. Esta 

dar-se-á sempre que o legislador não efetivar completamente uma imposição 

constitucional concreta.55

 

 1.6. Inconstitucionalidade por ação ou por omissão 

 

  Dar-se-á a inconstitucionalidade por ação sempre que forem adotados 

comportamentos contrários à Constituição, ou seja, com a efetiva produção de atos 

legislativos ou administrativos que afrontem as normas ou princípios 

constitucionais.56

  O sustentáculo da inconstitucionalidade por ação é a necessidade de 

se manter a compatibilidade vertical das normas infraconstitucionais com a Carta 

Magna, de tal sorte que as normas inferiores só terão validade se estiverem 

compatíveis com a norma superior, seu fundamento de validade. 

                                                           
55 PIOVESAN, Flávia C. Proteção judicial contra omissões legislativas. Ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 
83-84. 

56 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 
1996, p. 50. 
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  A inconstitucionalidade por ação ocorre com um comportamento ativo, 

uma ação, ou seja, é um fazer que viola e ofende a Constituição. Trata-se de uma 

conduta positiva incompatível com os princípios constitucionalmente assegurados,57 

de tal sorte que será inconstitucional todo ato normativo produzido em desacordo 

com a Constituição, seja no aspecto formal ou material. 

  Violenta-se a Constituição não apenas com ações, mas também com 

atitudes negativas daqueles que têm o dever constitucional de atuar, de agir, com a 

finalidade de efetivar os preceitos estabelecidos na Carta Magna, sendo, assim, não 

realizados os atos legislativos e administrativos indispensáveis para a concretização 

de certos preceitos da Lei Fundamental; este comportamento omissivo é 

inconstitucional.58

  A inconstitucionalidade por omissão reside sempre no silêncio 

legislativo ou administrativo juridicamente relevante, ou seja, não se faz algo que 

positivamente era imposto, aí está a relevância da omissão inconstitucional. 

  As Constituições trazem as normas programáticas, que transferem a 

sua executoriedade à legislação complementar e ordinária e dependem ainda de 

regulamentação pelo Executivo ou de atos administrativos atribuídos a quaisquer 

dos três poderes, podendo ocorrer inconstitucionalidade por omissão quando se 

deixa de adotar o comportamento constitucional a que se está obrigado.59

                                                           
57 PIOVESAN, Flávia C. Op. cit., p. 76. 

58 VELOSO, Zeno. Controle jurisdicional de constitucionalidade. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, 
p. 247-248. 

59 POLETTI, Ronaldo. Controle da constitucionalidade das leis. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, 
p. 208-209. 
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  A inconstitucionalidade por afronta à Carta Magna é de caráter positivo 

e a inconstitucionalidade por omissão é de caráter negativo, ou seja, vem 

especificada no Texto Constitucional a obrigação de legislar-se sobre matéria 

constante de norma que não seja de eficácia plena, entretanto, tal obrigação não é 

cumprida, configurando-se a omissão e, conseqüentemente, a 

inconstitucionalidade.60

  Outro enfoque que se dá à inconstitucionalidade por omissão total 

(absoluta) ou parcial (relativa) é aquele em que, no primeiro caso, o legislador ou o 

administrador fica silente e inerte, deixando de concretizar uma norma constitucional, 

não o fazendo de uma forma absoluta, e, no segundo caso, muito embora venha a 

tomar a medida normativa constitucionalmente prevista, atua insuficientemente, 

deixando de conferir eficácia completa e satisfatória ao preceito constitucional.61

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 DANTAS, Ivo. O valor da Constituição. Do controle de constitucionalidade como garantia da 
supralegalidade constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 61. 

61 VELOSO, Zeno. Op. cit., p. 257. 
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Capítulo 2. O controle judicial de constitucionalidade no direito estrangeiro 

 

 2.1. O modelo americano 

 

  Na primeira metade do século XVII, na Inglaterra, Edward Coke 

defende a teoria de que a lei não era criada pela vontade do soberano, ele apenas a 

declarava, bem como que a common law era suprema em relação ao Parlamento.62 

E quem seria então o juiz nesse contexto? Seria o garantidor da common law, 

defendendo-a do arbítrio do soberano e do Parlamento. 

  A doutrina de Edward Coke foi abandonada na Inglaterra, que 

continuou adotando o princípio da soberania do Parlamento, mas foi utilizada pelas 

colônias inglesas na América quando proclamaram sua independência.63

  O controle difuso de constitucionalidade originou-se nos Estados 

Unidos da América do Norte, em 1803, no caso Marbury versus Madison, julgado 

pelo juiz John Marshall. Sobre o caso Lúcio Bittencourt esclarece:64

MARSHALL, que, além de Chief Justice, era Secretary of State do Presidente 
ADAMS, colaborou diretamente com este no seu "testamento", auxiliando-o no 
preparo de grande número de nomeações feitas no último dia de seu governo. 
MARSHALL, porém, substituído por MADISON, não teve tempo de fazer chegar às 
mãos de todos os interessados os atos de comissionamento ou nomeação, razão por 
que foram os mesmos sustados por ordem de JEFFERSON. Entre os prejudicados 
figurava MARBURY, nomeado juiz de paz, que impetrou um writ of mandamus para 

                                                           
62 CAPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. 2. 
ed. Reimpressão. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1999, p. 58. 

63 Idem, ibidem, p. 62. 

64 BITTENCOURT, Carlos Alberto Lúcio. O controle jurisdicional da constitucionalidade das leis. 2. ed. 
Brasília: Ministério da Justiça, 1997, p. 17. 
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compelir MADISON a empossá-lo. MARSHALL não só tomou parte no julgamento, 
mas, também, liderou a opinião de seus pares. 

  No sistema difuso ou americano, a competência para fiscalizar a 

constitucionalidade das leis é reconhecida a qualquer juiz chamado a dizer o direito 

em um caso concreto submetido à apreciação judicial, baseando-se na função 

inerente a todo juiz, que é a de interpretar as leis, para aplicá-las ao caso concreto 

que irá julgar, e, se porventura duas leis estiverem em contraste, aplicar a 

prevalente. Nesta hipótese, o problema da inconstitucionalidade é resolvido no plano 

da interpretação das leis, bem como de sua aplicação ou não, segundo as regras 

que se seguem: 

  A norma prevalente será indicada de acordo com os tradicionais 

critérios lex posterior derogat legi priori, lex specialis derogat legi generali, se as 

disposições tiverem igual força normativa, mas, se o contraste for entre disposições 

de diversas forças normativas, a norma constitucional deve prevalecer, em razão do 

critério legi superior derogat legi inferiori, já que nos casos da Constituição rígida, ela 

sempre vai prevalecer sobre a norma ordinária contrastante.65

  A Constituição Federal dos Estados Unidos da América do Norte 

(1787) não trazia nenhuma disposição expressa a respeito da possibilidade de 

controle judicial da constitucionalidade das leis e Marshall fixou os fundamentos do 

referido controle, que ficou firmado na Suprema Corte, conforme se vê da 

transcrição de parte da decisão no caso Marbury versus Madison:66

 

                                                           
65 CAPELLETTI, Mauro. Op. cit., p. 75. 

66 MARSHALL, John. Decisões constitucionais de Marshall. Tradução de Américo Lobo. 
Reimpressão. Brasília: Ministério da Justiça, 1997, p. 25-26. 
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Os poderes da legislatura são definidos e limitados; e para que esses limites não 
possam se tornar confusos ou apagados, a Constituição é escripta. Para que fim os 
poderes são limitados, e com que intuito se confia á escripta essa delimitação, si a 
todo tempo esses limites podem ser ultrapassados por aquelles que quiz refreiar? A 
distinção entre um governo de limitados ou illimitados poderes se extingue desde que 
taes limites não confinem as pessoas contra quem são postos e desde que actos 
prohibidos e actos permittidos sejam de egual obrigatoriedade. É uma proposição por 
demais clara para ser contestada, que a Constituição veta qualquer deliberação 
legislativa incompativel com ella; ou que a legislatura possa alterar a Constituição por 
meios ordinários. 

Não há meio termo entre estas assertivas. A Constituição ou é uma lei 
superior e predominante, e lei immutavel pelas formas ordinarias; ou está no mesmo 
nivel conjunctamente com as resoluções ordinárias da legislatura e, como as outras 
resoluções, é mutavel quando a legislatura houver por bem modifical-a . 

Si é verdadeira a primeira parte do dilemma, então não é lei a resolução 
legislativa incompatível com a Constituição; si a segunda parte é verdadeira, então as 
Constituições escriptas são absurdas tentativas da parte do povo para delimitar um 
poder por sua natureza illimitavel. 

Certamente todos quantos fabricaram constituições escriptas consideraram 
taes instrumentos como a lei fundamental e predominante da nação e, 
conseguintemente, a theoria de todo o governo, organizado por uma Constituição 
escripta, deve ser que é nulla toda a resolução legislativa com ella incompativel. 

Essa theoria adhere essencialmente ás constituições litteraes e deve 
consequentemente ser tida e havida por este Tribunal como um dos principaes 
fundamentos da nossa sociedade... 

Si nulla é a resolução da legislatura inconciliável com a Constituição, deverá, 
a despeito de sua nullidade, vincular os tribunaes e obrigal-os a dar-lhe effeitos? 

Emphaticamente, é a provincia e o dever do Poder Judiciário dizer o que é lei. 
Aquelles que applicam a regra aos casos particulares, devem necessariamente expor 
e interpretar essa regra. Si duas leis collidem uma com a outra, os tribunaes devem 
julgar ácerca da efficacia de cada uma dellas. 

Assim, si uma lei está em opposição com a Constituição; si applicadas ellas 
ambas a um caso particular, o Tribunal se veja na contingencia de decidir a questão 
em conformidade da lei, desrespeitando a Constituição, ou consoante a Constituição, 
desrespeitando a lei, o Tribunal deverá determinar qual destas regras em conflito 
regerá o caso. Esta é a verdadeira essencia do Poder Judiciário. 

  O controle difuso, também chamado concreto ou por via de exceção, 

dá-se no curso de uma ação, por via incidental. O centro da demanda não é a 

declaração da inconstitucionalidade de nenhuma lei ou ato normativo puro e 

simplesmente, e sim uma outra questão jurídica. Assim, a constitucionalidade ou não 

da lei será discutida enquanto questão prejudicial, incidental, que indubitavelmente 

influenciará na solução da principal discussão do processo, já que declarada ou não 
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a inconstitucionalidade suscitada será ou não aplicada uma determinada lei àquele 

caso concreto. 

  Não existe um procedimento específico para a análise das questões de 

inconstitucionalidade em controle difuso. Elas serão tratadas nos processos comuns, 

civis, penais, etc e serão relevantes na medida em que interferem diretamente na 

solução do litígio. 

  No mencionado sistema não há um juízo especial para as causas de 

inconstitucionalidade, quem exerce jurisdição nos processos comuns é também 

competente para o controle de constitucionalidade das leis. 

  O lesado, em vez de atacar o ato inconstitucional diretamente, limita-se 

a defender-se dele, pedindo ao juiz, numa determinada demanda, que, para decidir 

a questão conflituosa, considere inexistente a lei reputada inconstitucional, e, neste 

caso, o juiz não anulará ou invalidará a lei ou o ato normativo, mas irá recusar sua 

aplicação a uma espécie litigiosa concreta.67

  Assim, se o juiz declarar a inconstitucionalidade da lei, esta continuará 

em vigor, mas tem a sua aplicação negada para aquela situação jurídica específica, 

ou seja, no caso concreto e entre as partes envolvidas. 

  O controle de constitucionalidade difuso pode ser exercido por qualquer 

juiz ao qual for requerida a solução de um conflito entre a norma a ser aplicada e a 

Constituição e o poder de tais juízes dar-se-á apenas na solução do litígio que lhe é 

posto à decisão, e o controle de constitucionalidade obedecerá ao procedimento 

                                                           
67 BITTENCOURT, Carlos Alberto Lúcio. O controle jurisdicional da constitucionalidade das leis. 2. ed. 
Brasília: Ministério da Justiça, 1997, p. 97-98. 
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especificado para o tipo de caso que estiver sendo julgado,68 ou seja, o controle se 

dá por meio de um incidente processual, e não em um processo autônomo. 

  Os Estados Unidos adotam o common law e o princípio do stare 

decisis, ou seja, da vinculação aos precedentes, o que vem a eliminar a insegurança 

jurídica ou mesmo as decisões contraditórias entre os juízes e os tribunais de um 

mesmo país, já que as divergências nas Cortes serão solucionadas pela Suprema 

Corte americana, órgão máximo na hierarquia judicial, ao qual incumbe analisar os 

recursos e também fazer o controle de constitucionalidade das leis. Tal Corte não é 

formada por juízes de carreira, visto que são nomeados ad hoc pelo Presidente da 

República, mediante aprovação do Senado. 

  É de se notar que a Suprema Corte americana não é um tribunal 

constitucional, e sim um tribunal no topo da hierarquia judicial americana. Assim, 

pode ocorrer que mediante recursos, as decisões proferidas venham a ser revistas 

por órgãos judiciais de superior graduação e, em última instância, por ela, que 

proferirá decisão vinculatória a todos os outros julgadores. 

  Decidido pela Suprema Corte que uma lei é inconstitucional, estará 

solucionado o caso concreto, ensejador do processo, mas pode-se dizer que tal 

decisão não é um simples não aplicar a lei, já que por meio do sistema de vinculação 

aos precedentes, nenhum outro julgador poderá aplicar aquela lei. Tal decisão 

acaba por produzir efeitos erga omnes. 

  O sistema de controle de constitucionalidade americano não se funda 

na separação dos poderes, mas na convivência harmônica e no recíproco controle e 

                                                           
68 DANTAS, Ivo. O valor da Constituição. Do controle de constitucionalidade como garantia da 
supralegalidade constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 55-56. 
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no equilíbrio entre eles, não se podendo deixar de mencionar que a postura dos 

juízes americanos se apresentava muito confiável socialmente, o que fazia que a 

sociedade respeitasse e respaldasse a atuação judicial a ponto de ser considerado 

possível o controle da obediência do legislador à Constituição.69

  O juiz funciona como o fiscal do fiel cumprimento do mandato pelo 

procurador. Não existe a supremacia do Poder Legislativo em relação ao Poder 

Judiciário, devendo o legislador fidelidade a quem elegeu, a quem lhe conferiu 

poderes, e tais poderes estão limitados pela Constituição, razão pela qual não está 

autorizado a criar leis que lhe sejam contrárias. 

  Para os americanos a lei inconstitucional já nasceu absolutamente nula 

e o juiz simplesmente declara essa nulidade, ou seja, a decisão judicial de 

inconstitucionalidade tem efeito meramente declarativo, com efeito retroativo e com 

eficácia específica para o caso concreto. 

 

 2.2. O modelo austríaco 

 

  Na Áustria, até o início do século XX, não existia fiscalização de 

constitucionalidade das leis, tendo em vista a influência do direito francês, no qual 

                                                           
69 CAPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. 2. 
ed. Reimpressão. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1999, p. 92 e 98-100. 
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impera a ausência do mencionado controle em razão da separação dos poderes e 

da superioridade do Parlamento.70

  Os europeus tinham preconceito em relação ao controle judicial de 

constitucionalidade, em função das idéias francesas e, por essa razão o sistema de 

controle judicial de constitucionalidade austríaco foi implementado com um grande 

atraso em relação ao sistema americano. É que os juízes franceses, anteriormente à 

Revolução, interferiam nas atividades dos demais poderes, se prestavam a 

referendar condutas absolutistas, consideravam o ofício judiciário como propriedade 

privada e eram “adversários implacáveis de reformas liberais”.71

  O controle concentrado (ou "austríaco"), que passou a predominar nos 

diversos Estados europeus, teve seu nascedouro na Constituição da Áustria de 

1/10/1920 e foi aperfeiçoado em 1929, tendo como base os pensamentos e 

concepções de Hans Kelsen, instituindo, de forma inédita no mundo, uma Corte 

Constitucional, com atribuição de efetivar o controle jurisdicional de 

constitucionalidade das leis.72  

  O controle concentrado opõe-se radicalmente à doutrina do controle 

difuso, já que a questão da inconstitucionalidade não é mais vista sob o prisma da 

interpretação e aplicação das leis. Ao contrário, leva-se em conta a doutrina da 

separação dos poderes, não havendo o trato do controle de constitucionalidade das 

leis pelos juízes comuns, mas sim por um único órgão judiciário com o poder de 

exercer o controle de constitucionalidade das leis. 

                                                           
70 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 54. 

71 CAPELLETTI, Mauro. Op. cit., p. 96. 
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  O sistema judiciário austríaco é formado por juízes de carreira, que 

ocupam os cargos muito jovens e só com o passar dos anos chegam às Cortes 

Supremas, quando já adquiriram bastante maturidade e experiência profissional; só 

então estariam autorizados a analisar a constitucionalidade das leis do país.73

  Diferentemente dos americanos, os austríacos viram a necessidade de 

criação de uma corte especial para o tratamento das questões constitucionais, uma 

Corte Constitucional, que seria um órgão judiciário adequado para a discussão a 

respeito da constitucionalidade das leis. 

  Optou-se, portanto, pela criação de um órgão judiciário novo e distinto, 

não sendo permitido aos magistrados comuns o exercício do controle de 

constitucionalidade, já que assim estariam, inegavelmente, participando da atividade 

e da vida política estatal, podendo-se falar, quem sabe, no exercício pelo juiz de 

uma atividade legislativa negativa, o que o Estado austríaco não queria. 

  Segundo o artigo 140 da Constituição austríaca:74

El Tribunal Constitucional entenderá de la posible anticonstitucionalidad de uma ley 
federal o regional a instancias del Tribunal Administrativo, del Tribunal Supremo o de 
cualquier tribunal llamado a resolver em segunda instancia, si ben conocerá de ofício 
cuando el proprio Tribunal Constitucional tenga que aplicar la ley a um litigio 
pendiente. Entenderá asimismo de la posible anticonstitucionalidad de las leys 
regionales a instancias, em su caso, del Gobierno federal y da la posible 
anticonstitucionalidad de las leyes federales a instancias, em su caso, de un Gobierno 
regional o de un tercio de los miembros del Consejo Nacional. Se podrá disponer por 
ley constitucional regional que tenga también este derecho de recurso un tercio de los 
componentes de la Asamblea regional en cuanto a la incnstitucionalidad de las leyes 
regionales. El Tribunal Constitucional conocerá igualmente de la 
anticonstitucionalidad de las leyes a instancia de cualquier persona que afirme haber 
sido directamente prejudicada en sus derechos por dicha razón cuando la ley haya 

                                                                                                                                                                                     
72 DANTAS, Ivo. Op. cit., p. 56. 

73 CAPELLETTI, Mauro. Op. cit., p. 88. 

74 SENADO FEDERAL (BRASIL). Constituições estrangeiras. V. 5. Brasília, 1988. Texto reproduzido 
do BLE- Boletín de Legislación Extrangera. Cortes Generales. Direção e Tradução de Mariano 
Daranas Peláez.  
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cobrado fuerza vinculante para dicha persona sin necesidad de haberse dictado 
decisión judicial ni resolución administrativa individual... 

  E para solucionar a preocupação austríaca a respeito da imaturidade 

dos juízes de carreira, bem como da grandiosidade e da importância dos assuntos 

de inconstitucionalidade das leis, dispõe a mencionada Constituição, em seu artigo 

147,75 que o Tribunal Constitucional será composto de um Presidente, um Vice-

Presidente, outros doze membros e mais seis suplentes, e a indicação e a 

nomeação desses membros dar-se-á pelos Poderes Legislativo e Executivo, e todos 

eles serão escolhidos dentre magistrados, funcionários administrativos e 

catedráticos das faculdades de Direito e Ciência Política com exercício profissional 

de, pelo menos, dez anos.(grifo meu) 

  A Constituição austríaca de 1920 criou, para o controle de 

constitucionalidade das leis um Tribunal Constitucional, mas não só, pois para se ter 

acesso a tal órgão judicante, que tinha competência exclusiva para as questões de 

constitucionalidade das leis, seria necessário um pedido especial, ou seja, uma ação 

especial de alguns órgãos políticos.76

  O controle judicial de constitucionalidade das leis na Áustria era diverso 

do americano, pois era inteiramente desvinculado dos casos concretos, sendo 

exercido em uma ação específica, em via principal, perante a Corte Constitucional. 

 

 

                                                           
75 Op. cit.  

76 CAPPELLETTI, Mauro. Op. cit., p. 104. 
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  O mencionado controle funda-se na superioridade da norma 

constitucional em relação às demais normas do ordenamento jurídico e na 

necessidade de solução dos conflitos que possam existir entre elas, mantendo-se a 

compatibilidade vertical do ordenamento jurídico. 

  A impugnação da constitucionalidade de uma norma é feita 

independentemente de um litígio concreto; não há um conflito de interesses ou um 

contraditório entre as partes, mas sim um procedimento que visa, genericamente, a 

defender a Constituição e a legalidade democrática, eliminando os atos que 

desrespeitem a Constituição.77

  A questão da inconstitucionalidade é tratada pela via principal, ou seja, 

a título principal, e não como questão incidental, prejudicial em um processo, como 

reivindicação de um direito. O controle, nesta hipótese, realiza-se por meio de um 

processo objetivo, pois o fato de estar em vigor uma lei que contraria a Constituição, 

de sorte a afrontar o postulado da hierarquia constitucional, representa uma 

anomalia alarmante, um fator de insegurança que fere, profundamente, a ordem 

jurídica, desestabilizando o sistema normativo, exigindo imediata providência para 

eliminar do ordenamento jurídico o preceito violador. E isto se faz 

independentemente de qualquer ofensa ou lesão a direito individual. No caso, é o 

interesse público que fala mais alto. O princípio da supremacia da Constituição é, no 

caso, o valor supremo a ser defendido e resguardado.78

                                                           
77 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina, 
1999, p. 835. 

78 VELOSO, Zeno. Controle jurisdicional de constitucionalidade. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, 
p. 61-62. 
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  O processo objetivo ao qual nos referimos visa à garantia da ordem 

jurídica, abstratamente considerada, e não a solução de controvérsias individuais. 

Em tal processo não há interesse jurídico-individual ou coletivo específico e, assim, 

não há preocupação com o interesse de agir, nos moldes do processo civil clássico, 

como uma das condições da ação que se requer da parte, do substituto processual 

do legitimado autônomo, necessitando estar presentes, entretanto, a possibilidade 

jurídica e a legitimação.79

  No controle concentrado existe uma reserva de competência para o 

julgamento da constitucionalidade a um único órgão (concentração do julgamento); 

assim, a inconstitucionalidade de uma lei não pode ser julgada e declarada por 

qualquer juiz, como manifestação de seu poder-dever de interpretar e aplicar o 

direito aos casos concretos que lhe são submetidos, no âmbito de sua competência 

jurisdicional. Ao contrário, os juízes comuns são incompetentes para tratar das 

questões de inconstitucionalidade das leis. Reserva-se, portanto, a um órgão judicial, 

a Corte Constitucional, exclusivamente, o controle de constitucionalidade, e para que 

ela se manifeste é necessário haver a provocação dos órgãos políticos ou dos 

próprios tribunais.80

 

 

 

                                                           
79 PALU, Oswaldo Luiz. Controle de constitucionalidade. Conceitos, sistemas e efeitos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999, p. 169. 

80 PAULA, Edylcéa Tavares Nogueira de. Do controle da constitucionalidade das leis. Revista de 
Informação Legislativa. Brasília, ano 19, n. 73, jan./mar de 1982, p. 98-99. 
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  Como se vê, no sistema austríaco, estabelecido pela Constituição de 

1920, nenhum juiz, salvo os da Corte Constitucional, teria o direito de, em suas 

decisões, questionar a constitucionalidade das leis ou mesmo deixar de aplicá-las; 

também não era permitido aos juízes comuns provocar a Corte Constitucional para 

que fizesse o efetivo controle de constitucionalidade. 

  Tal método revelou-se insuficiente. Já que juízes se viam frente a 

frente com leis que desrespeitavam a Constituição e nenhuma providência poderiam 

tomar, eram obrigados a desconsiderar o conflito e aplicar a lei, que acabava por 

ser, grosso modo, superior à norma constitucional. 

  Em 1929, com a lei austríaca de revisão da Constituição,81 o problema 

foi solucionado. O sistema de controle judicial permaneceu concentrado, ou seja, 

apenas o Tribunal Constitucional poderia apreciar questões referentes à 

constitucionalidade das leis, uma vez provocado por órgãos políticos por ação 

específica. Entretanto, a mencionada lei de revisão possibilitou que dois órgãos 

judiciais submetessem processos de sua competência de julgamento à Corte 

Constitucional. 

  Assim, a Corte Suprema e a Corte Administrativa, enquanto órgãos 

superiores de julgamento não podem fazer controle de constitucionalidade, mas 

também não devem aplicar lei que lhes pareça inconstitucional, razão pela qual 

podem submeter a questão de constitucionalidade à Corte Constitucional, que 

proferirá uma decisão vinculatória. 

                                                           
81 CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. 
Tradução de Aroldo Plínio Gonçalves. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1992, p. 105. 
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  Na verdade, tanto a Corte Suprema quanto a Corte Administrativa são 

órgãos judiciais superiores da esfera comum, funcionando como última instância 

julgadora, sem finalidade de trato constitucional das questões que lhes são 

submetidas para solução. 

  O método austríaco de controle de constitucionalidade é mais completo 

que o americano já que, além do controle por via de ação, também admite o controle 

nos casos concretos, ainda que de forma bastante limitada. Entretanto, traz o 

inconveniente de permitir que em via de ação direta, promovida por órgãos políticos, 

venha o Tribunal Constitucional a adentrar no mérito de questões de ordem política 

do país. 

  No sistema judicial de controle de constitucionalidade austríaco, as 

decisões em controle concentrado têm, via de regra, efeito ex nunc. Entretanto, 

excepcionalmente elas podem ter efeitos ex tunc, nos casos concretos submetidos à 

análise pelas Cortes Constitucional, Superior e Administrativa. 

  Ocorre que o modelo austríaco não considera a lei contrária à 

Constituição absolutamente nula, e sim anulável, possuindo força jurídica até a sua 

cassação. Mas, na solução de um caso concreto, a Corte Constitucional terá de 

decidir sobre a inconstitucionalidade da lei para aplicá-la ou não, hipótese de 

eficácia ex tunc da decisão no modelo austríaco.82

  No sistema austríaco, a lei inconstitucional é válida e eficaz enquanto 

esta inconstitucionalidade não for assim pronunciada pela Corte Constitucional, que, 

com sua decisão, anula a mencionada lei. Neste caso, a decisão tem efeito 

                                                           
82 MENDES, Gilmar Ferreira; SILVA MARTINS, Ives Gandra da. Controle concentrado de 
constitucionalidade. Comentários à Lei  no 9.868, de 10/11/1999. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 7-9. 
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constitutivo da invalidade e da ineficácia da lei inconstitucional. A decisão funciona 

como uma verdadeira revogação da lei, vez que tem efeitos ex nunc e eficácia erga 

omnes. 

  De acordo com o artigo 140 da Constituição austríaca, quando a Corte 

Constitucional pronuncia a inconstitucionalidade, tal pronunciamento passa a 

produzir eficácia imediatamente, a menos que a própria Corte estabeleça um prazo 

para tanto, o qual nunca poderá exceder a um ano.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83 SENADO FEDERAL (BRASIL). Constituições estrangeiras. V. 5. Brasília, 1988.Texto reproduzido 
do BLE- Boletín de Legislación Extrangera. Cortes Generales. Direção e Tradução de Mariano 
Daranas Peláez. 
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Capítulo 3. O controle judicial de constitucionalidade no direito brasileiro 

 

 3.1. O nascimento do controle no Brasil 

 

  Na Constituição que vigorou de 1824 a 1889, durante o Império 

brasileiro, certamente por sua marcante influência européia, e também por estar o 

controle de constitucionalidade de leis em sua fase inicial, não figuraram artigos que 

atribuíssem ao Poder Judiciário aquela função. Nem procurou o Superior Tribunal de 

Justiça seguir o exemplo da Suprema Corte norte-americana, com a introdução do 

instituto através de interpretação dos textos sobre suas próprias funções,84 mas já se 

apontavam traços de controle de constitucionalidade na referira Constituição, 

exercida pela Assembléia-Geral.85

  Nessa Constituição não havia nenhuma margem para que o Superior 

Tribunal de Justiça procedesse como a Corte norte-americana, já que a defesa dos 

princípios constitucionais não fôra confiada ao Poder Judicial, mas, ao Poder 

Legislativo, ao qual incumbia fazer as leis, interpretá-las, suspendê-las e revogá-las, 

além de velar pela guarda da Constituição.86

                                                           
84 BARBI, Celso Agrícola. Evolução do controle da constitucionalidade das leis no Brasil. Revista de 
Direito Público. São Paulo, n. 4, abr./jun. de 1968, p. 36. 

85 PAES, Sara Maria Stroher. Sistema brasileiro de controle da constitucionalidade. Origem e 
evolução. Revista de Informação Legislativa. Brasília, ano 30, n. 118, abr./jun. de1993, p. 142. 

86 BITTENCOURT, Carlos Alberto Lúcio. O controle jurisdicional da constitucionalidade das leis. 2. ed. 
Brasília: Ministério da Justiça, 1997, p. 27. 
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  Razão importante apontada por Lúcio Bittencourt87 para a não 

existência do controle jurisdicional de constitucionalidade das leis na Constituição do 

Império é a existência do Poder Moderador, que era a "chave de toda a organização 

política" e cita a lição do Visconde do Uruguai: 

O poder Moderador constituía a suprema inspeção sobre os Poderes Legislativo, 
Executivo e Judicial, o alto direito que tem a nação de examinar como os poderes por 
ela delegados são exercidos, e de manter a sua independência, equilíbrio e harmonia. 

  Assim num sistema em que havia um Poder Moderador, que exercia 

suprema inspeção sobre os demais, natural que não coubesse o controle das leis ao 

Legislativo ou ao Judiciário. 

  Mas essa não era a única razão, pois o Brasil sofria influência das 

idéias francesas e inglesas sobre a supremacia do parlamento e, conseqüentemente 

sobre a impossibilidade do controle de constitucionalidade das leis pelo Poder 

Judiciário.88 A França sempre teve uma concepção radical a respeito do princípio da 

separação dos poderes, não podendo o Poder Judiciário interferir nos negócios dos 

Poderes Executivo e Legislativo. Já a Inglaterra primava pela ausência de controle 

de constitucionalidade e o princípio que vigora até a atualidade é o da supremacia 

do Parlamento, e não da Constituição.89

 

 

                                                           
87 BITTENCOURT, Carlos Alberto Lúcio. Op. cit., p. 28. 

88 PALU, Oswaldo Luiz. Controle de constitucionalidade. Conceitos, sistemas e efeitos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999, p. 109. 

89 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 46-47. 

 50



  No Brasil, buscou-se, por influência dos Estados Unidos, introduzir o 

controle judicial de constitucionalidade difundido por todos os órgãos judiciais. Assim 

verifica-se que o Decreto no 848, de 11 de outubro de 1890, que organizou a Justiça 

Federal, fixou o princípio de competência genérica dos juízes e tribunais para se 

pronunciarem acerca da conformidade entre as normas que eram chamados a 

aplicar em cada caso concreto e a Constituição a que estavam subordinados.90 

Referido decreto especificava ainda, no art. 3o,que o magistrado só poderia intervir 

em qualquer questão, se fosse provocado pelas partes e, no art. 9o, regulava a 

competência do Supremo Tribunal Federal a respeito da declaração de 

inconstitucionalidade. 

  Com o término do Império e o advento da República cessou a 

influência do constitucionalismo europeu, que foi substituído pelas novas idéias, 

vindas dos Estados Unidos da América, especialmente a do princípio da Federação, 

em que o Poder Judiciário funciona como assegurador do pacto federativo.91

  O regime republicano foi marcadamente influenciado pelo direito norte-

americano,92 tendo a Constituição de 1891 acolhido o controle jurisdicional de 

constitucionalidade norte-americano em seu texto, com a diferença que, nos Estados 

Unidos, a justificativa para o controle era a interpretação jurisprudencial, já que o 

texto constitucional era omisso quanto a tal possibilidade.93

                                                           
90 PAES, Sara Maria Stroher. Sistema brasileiro de controle da constitucionalidade. Origem e 
evolução. Revista de Informação Legislativa. Brasília, ano 30, n. 118, abr./jun. de 1993, p. 145. 

91 PAES, Sara Maria Stroher. Sistema brasileiro de controle da constitucionalidade. Origem e 
evolução. Revista de Informação Legislativa. Brasília, ano 30, n. 118, abr./jun. de 1993, p. 145. 

92 PALU, Oswaldo Luiz. Op. cit., p. 110. 

93 BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. A teoria das Constituições rígidas. 2. ed. São Paulo: 
José Bushatsky Editor, 1980, p. 156. 
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  O controle jurisdicional de constitucionalidade constou do art. 59, inciso 

III, § 1º, alínea b, da Constituição, ao conferir ao Supremo Tribunal Federal 

competência para julgar, em grau de recurso extraordinário, sentenças das justiças 

dos Estados federados em que se contestasse a validade de leis ou de atos dos 

governos destes em face da Constituição ou de leis federais e a decisão do Tribunal 

do Estado federado considerasse válidos esses atos ou essas leis impugnadas.94

  O art. 60, alínea a, da mencionada Carta Constitucional também se 

referiu ao controle judicial de constitucionalidade quando atribuiu aos juízes e aos 

tribunais federais competência para processar e julgar as causas em que qualquer 

das partes fundasse a ação, ou a defesa, em disposição da Constituição Federal. 

  Do exposto, fica claro que a competência para conhecer da 

legitimidade das leis perante a Constituição tanto era do Supremo Tribunal Federal, 

quanto das justiças estaduais, já que cabia recurso àquele das decisões destas. 

  Em 1894 foi sancionada a Lei no 221, que em seu art. 13, § 10 tinha a 

seguinte redação:95

os juízes e Tribunais federais processariam e julgariam as causas fundadas em lesão 
de direitos individuais, por ato ou decisão das autoridades administrativas da União; e 
que eles apreciariam a validade das leis e regulamentos, e deixariam de aplicar, aos 
casos ocorrentes, as leis manifestamente inconstitucionais e os regulamentos 
manifestamente incompatíveis com as leis ou com a Constituição. 

 

 

                                                           
94 PAES, Sara Maria Stroher. Sistema brasileiro de controle da constitucionalidade. Origem e 
evolução. Revista de Informação Legislativa. Brasília, ano 30, n. 118, abr./jun. de 1993, p. 146-147. 

95 BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Op. cit., p. 157. 
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  A razão da exigência de que fosse manifesta a inconstitucionalidade 

dos atos impugnados era a jurisprudência dos tribunais americanos, que presumia a 

constitucionalidade das leis e determinava que só se declararia a 

inconstitucionalidade se fosse necessário para o julgamento de uma lide. 

  Tal modificação foi de grande importância na história da fiscalização da 

inconstitucionalidade das leis e regulamentos pelo Poder Judiciário no direito 

brasileiro, porque afastou a idéia de que os atos inconstitucionais seriam anulados, 

já que se determinava que os juízes ou tribunais, na análise da validade desses 

atos, ao concluírem pela invalidade, apenas deixariam de aplicá-los aos casos 

concretos, ou seja, lhes negariam eficácia nas hipóteses sub judice. Determinando-

se, ainda, que os julgadores só procederiam assim quando a invalidade fosse 

manifesta, e não controversa, ou seja, sobre a qual não houvesse dúvida razoável. 

Além disso, fica claro que a apreciação da constitucionalidade poderia ter lugar ex 

officio.96

  A Constituição de 1891 sofreu uma reforma em 1926, mas não houve 

alteração de substância dos artigos referentes ao judicial review, consolidando-se o 

amplo sistema de controle difuso de constitucionalidade no direito brasileiro.97

 

 

 

                                                           
96 BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Op. cit., p. 157. 

97 PAES, Sara Maria Stroher. Sistema brasileiro de controle da constitucionalidade. Origem e 
evolução. Revista de Informação Legislativa. Brasília, ano 30, n. 118, abr./jun. de 1993, p. 148. 
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  Referida reforma fez que se explicitasse melhor a competência do 

Poder Judiciário, pois o § 1º, do art. 60, dispôs caber, das sentenças dos juizes e 

tribunais dos Estados federados, em última instância, recurso extraordinário para o 

Supremo Tribunal Federal: a) quando se questionasse sobre a vigência ou a 

validade das leis federais em face da Constituição, e a decisão do Estado federado 

lhes negasse aplicação; b) quando se contestasse a validade de leis ou de atos dos 

governos dos Estados federados, em face da Constituição ou das leis federais, e a 

decisão do tribunal do Estado federado considerasse válidos esses atos, ou essas 

leis impugnadas.98

  A Constituição de 1934, no que tange o controle de constitucionalidade, 

fez alterações no texto da Constituição de 1891, pois em seu art. 76 prescreveu que 

competia aos juízes e tribunais federais processar e julgar:99 a) as causas em que 

uma das partes fundasse a ação ou a defesa em disposição da Constituição federal; 

b) todas as causas propostas contra o Governo da União ou a Fazenda Nacional, 

fundadas em disposições da Constituição, em lei e em regulamento do Poder 

Executivo, ou em contratos celebrados com o referido Governo. 

  O art. 60, alínea a, da Constituição de 1891 (modificado com a reforma 

de 1926) foi aceito, com ligeiras modificações de expressão, pela Constituição de 

1934, em seu artigo 81, alínea b. Este artigo consignava que aos juízes federais 

competia processar e julgar, em primeira instância, os pleitos em que uma das 

partes fundasse a ação ou a defesa, direta e exclusivamente, em dispositivo da 

Constituição. Buscava-se evitar que o Poder Judiciário analisasse qualquer questão 

                                                           
98 BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Op. cit., p. 158. 

99 Idem, ibidem, p. 159. 
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de ordem política, ou seja, aquela ação discricionária do poder, de tal forma que a 

Constituição de 1891 estabeleceu, claramente, que cabia à justiça da União, bem 

como às justiças dos Estados, a competência para conhecer da legitimidade das leis 

perante a Constituição.100 Assim, para impossibilitar qualquer análise de mérito 

político por meio de controle de constitucionalidade de leis pelo Poder Judiciário, a 

Constituição de 1934 estabeleceu em seu art. 68 a vedação ao Poder Judiciário de 

conhecer questões exclusivamente políticas. E, a contrario senso, qualquer questão 

não política dava ensejo ao controle de constitucionalidade das leis pelo Poder 

Judiciário.101

  Oswaldo Aranha102 arrola as inovações que a Constituição de 1934 

trouxe a respeito do controle de constitucionalidade. Assim, o art. 179 estabeleceu 

que só por maioria absoluta de votos poderiam os tribunais declarar a 

inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público. 

  A partir do texto desse artigo, discutiu-se se os juízes singulares 

poderiam declarar a inconstitucionalidade de lei, tendo em vista que a Constituição 

havia falado em maioria, restringindo tal declaração aos tribunais. A tese que 

esboçava esse entendimento sempre foi minoritária e muito combatida,103 já que não 

havia texto expresso que contivesse proibição para o controle de constitucionalidade 

por juiz singular ou qualquer tribunal. 

                                                           
100 MOTA FILHO, Cândido. A evolução do controle da constitucionalidade das leis no Brasil. Revista 
Forense. Rio de Janeiro, ano XXXVIII, V. LXXXVI, fascículo 454, abril de 1941, p. 275-276. 

101 BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Op. cit., p. 170. 

102 Idem, ibidem, p. 159. 

103 BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Op. cit., p. 164. 
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  Discutiu-se muito sobre o que significa a expressão maioria absoluta, 

concluindo-se que ela corresponde ao número de votos superior à metade da 

totalidade dos votos a serem computados. 

  O art 91, item IV deu ao Senado Federal a atribuição de "suspender a 

execução no todo ou em parte, de qualquer lei ou ato, deliberação ou regulamento 

declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário". 

  É de notar-se ainda que, segundo o art. 96 da referida Constituição, 

cabia ao Procurador-Geral da República comunicar ao Senado a decisão da Corte 

Suprema sobre a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato governamental. 

  Não podia o Senado Federal analisar a legitimidade da decisão do 

Supremo Tribunal Federal, mas apenas, de acordo com seus critérios de 

conveniência, suspender ou não a lei. 

  Para Celso Barbi104 esta foi a grande novidade da Constituição de 

1934, visto que essa fórmula adotada era hábil, eis que não violava o princípio da 

independência dos Poderes, pois a suspensão da execução da lei ficou na 

competência de um órgão do Poder Legislativo, e não do Poder Judiciário. 

  O art. 12, § 2º, reconhecia ao Supremo Tribunal Federal a possibilidade 

de declarar a inconstitucionalidade de Constituição ou lei estadual, quando os 

Estados federados, ao se organizarem constitucionalmente, ou mediante lei 

ordinária, violassem os princípios constitucionais referidos no art. 7º, I, alíneas a a h. 

                                                           
104 BARBI, Celso Agrícola. Evolução do controle da constitucionalidade das leis no Brasil. Revista de 
Direito Público. São Paulo, n. 4, abr./jun. de 1968, p. 37. 
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  As normas do art. 7º, já mencionadas, diziam respeito, basicamente, à 

forma republicana do Estado, à independência dos poderes, às garantias do Poder 

Judiciário e do Ministério Público, à temporariedade das funções eletivas, à 

prestação de contas da administração, etc. 

  O Procurador-Geral da República seria a autoridade competente para 

intentar, perante o Supremo Tribunal Federal, a chamada declaração de 

inconstitucionalidade para evitar intervenção federal. 

  O mandado de segurança e a ação popular eram considerados pela 

Constituição de 1934, bem como pela doutrina e a jurisprudência, como 

instrumentos perfeitamente hábeis para questionar-se a constitucionalidade das leis. 

  Com o golpe de Estado de 1937 e a outorga da Carta Constitucional de 

1937, que vigorou até 1946, houve um grave retrocesso no instituto do controle 

jurisdicional de constitucionalidade. Foi mantida a necessidade da maioria de 

membros nos tribunais para a declaração da inconstitucionalidade de leis, mas no 

que tange ao mandado de segurança, este foi retirado da Constituição e tratado em 

lei ordinária, de sorte que o Código de Processo Civil de 1939 (art. 319) excluiu da 

apreciação judicial, por meio de mandado de segurança, os atos do Presidente da 

República, dos ministros de Estado, dos governadores e dos interventores do 

Estado, reduzindo-se a atividade de controle de constitucionalidade por meio de 

mandado de segurança.105

 

                                                           
105 BARBI, Celso Agrícola. Evolução do controle da constitucionalidade das leis no Brasil. Revista de 
Direito Público. São Paulo, n. 4, abr./jun. de 1968, p. 38-39. 
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  A Constituição de 1937, no parágrafo único do art. 96, trouxe uma 

grande novidade. Vejamos: 

Parágrafo único. No caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei que, a 
juízo do Presidente da República, seja necessária ao bem-estar do povo, à promoção 
ou à defesa de interesse nacional de alta monta, poderá o Presidente da República 
submetê-la novamente ao exame do Parlamento, se este a confirmar por dois terços 
de votos em cada uma das Câmaras, ficará sem efeito a decisão do Tribunal. 

  Destacou-se o argumento de que essa era uma forma de se atenuar a 

supremacia do Judiciário sobre os outros poderes, e assim, melhor se estabelecia o 

sistema de freios e contrapesos, almejado pela teoria da separação dos poderes. 

Entretanto, o entendimento dominante era contrário à norma do parágrafo único do 

art. 96 e defendia que tal modificação era um grande retrocesso no controle judicial 

de constitucionalidade,106 já que a análise judicial poderia ser completamente 

desconsiderada por um ato de outro poder, que removeria a inconstitucionalidade da 

lei. 

  Em defesa da norma em comento, diz Cândido Mota Filho107 que, se o 

Presidente da República tem competência para coordenar a atividade dos órgãos 

representativos de grau superior, dirigir a política interna e externa, promover e 

orientar a política legislativa de interesse nacional, deve ele, no caso de uma lei ser 

declarada inconstitucional, obter os meios para que o assunto definitivamente seja 

esclarecido, no benefício dos superiores interesses do Estado. Por isso, a 

Constituição confere ao Parlamento a faculdade de remover a inconstitucionalidade 

pela nova votação da lei. 

                                                           
106 PAES, Sara Maria Stroher. Sistema brasileiro de controle da constitucionalidade. Origem e 
evolução. Revista de Informação Legislativa. Brasília, ano 30, n. 118, abr./jun. de 1993, p. 151. 

107 MOTA FILHO, Cândido. A evolução do controle da constitucionalidade das leis no Brasil. Revista 
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  Outro argumento de defesa do parágrafo único do art. 96 era o de que 

a atividade política decorre do poder unitário do Estado, enquanto suprema 

expressão do interesse popular da República, já que o poder emana do povo e em 

seu nome será exercido. E, se o poder tem essa origem, não pode um tribunal que 

não se origina do povo controlar a constitucionalidade da lei elaborada por seus 

representantes. 

  A sistemática do parágrafo único do art. 96 foi um retrocesso, visto que 

feria claramente o princípio da independência dos poderes e apresentava uma 

fórmula básica para a desconsideração e a desobediência às decisões judiciais. Só 

que tal postura possuía respaldo legal, ou seja, buscou-se uma solução jurídica para 

problemas políticos, de conveniência e oportunidade. 

  Na verdade a lei declarada inconstitucional, que o Congresso fazia 

prevalecer, por provocação do Presidente da República, sobre a decisão do 

Judiciário, passa a ter força de uma emenda à Constituição, já que equivalia a uma 

modificação dela.108

  A Constituição de 1937 vedou expressamente ao Judiciário conhecer 

de questões exclusivamente políticas (art. 94). Além disso, dela não constavam 

disposições sobre a competência do Senado Federal para suspender a eficácia de 

lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal, não cuidando também da 

atribuição do Procurador-Geral da República para representar ao Supremo Tribunal 

Federal em caso de violação dos princípios constitucionais sensíveis.109

                                                           
108 BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. A teoria das Constituições rígidas. 2. ed. São Paulo: 
José Bushatsky Editor, 1980, p. 179. 

109 PAES, Sara Maria Stroher. Sistema brasileiro de controle da constitucionalidade. Origem e 
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  A Constituição de 1946 conservou o Supremo Tribunal Federal e 

prescreveu que, além dos casos do recurso ordinário, a ele competia julgar em sede 

de recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância por 

outros tribunais ou juízes a) quando a decisão fosse contrária a dispositivo da 

Constituição ou à letra de tratado ou lei federal, b) quando se questionasse sobre a 

validade de lei federal em face da Constituição, e a decisão recorrida negasse 

aplicação à lei impugnada e  c) quando se contestasse a validade de lei ou ato de 

governo local em face da Constituição ou de lei federal, e a decisão recorrida 

julgasse válida a lei ou o ato.110

  Mencionada Constituição criou o Tribunal Federal de Recursos, que 

seria competente para conhecer do recurso extraordinário, das decisões da Justiça 

Federal, nos casos retromencionados. 

  A regra do parágrafo único do art. 96, disposto na Carta de 1937, foi 

retirada da Constituição, sendo reconhecida a competência plena do Poder 

Judiciário para o controle de constitucionalidade e restabelecida a competência do 

Senado para suspender a execução de lei ou decreto declarado inconstitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal, por decisão definitiva, retirando-se do Procurador-Geral 

da República a competência de fazer a comunicação ao Senado, devendo fazê-lo o 

próprio Supremo Tribunal. 

  Foi mantida a necessidade de quorum qualificado para que os 

Tribunais declarassem a inconstitucionalidade de lei e retirada do texto constitucional 

a proibição de julgamento das questões exclusivamente políticas. 

                                                           
110 BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Op. cit., p. 181. 
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  Manteve-se o habeas corpus como remédio jurídico fundamental e o 

mandado de segurança voltou a ser considerado ação constitucional, de sorte que 

foram ampliadas as oportunidades de controle de constitucionalidade de lei, 

admitindo-o contra ato de qualquer autoridade, sem distinguir a sua hierarquia (art. 

141, § 24), abrangendo, assim, os atos do Presidente da República, dos ministros de 

Estado, dos governadores dos Estados, etc. Além disso, o aludido inciso suprimiu a 

exigência anterior de ser o ato atacado pelo mandado de segurança manifestamente 

ilegal ou inconstitucional, o que ampliou a área de ação do remédio constitucional.111

  Manteve-se a ação de inconstitucionalidade para evitar intervenção 

federal. Quando o Procurador-Geral da República proporia ao Supremo Tribunal 

Federal a ação de inconstitucionalidade de textos legais dos Estados federado, que 

deixassem de observar os princípios constitucionais da União, especificados nas 

alíneas a a g, do inciso VII, do art. 7º, da Constituição de 1937. Vejamos: 

 (...)a) a forma republicana representativa; b) a independência e harmonia dos 
poderes; c) a temporariedade das funções eletivas, limitada a duração destas à das 
funções federais correspondentes; d) a proibição da reeleição de governadores e 
prefeitos para o período imediato; e) a autonomia municipal; f) a prestação de contas 
da administração; g) a observância das garantias do Poder Judiciário.112

  Uma grande novidade introduzida pela Constituição de 1946, com a 

Emenda nº 16, de 26 de novembro de 1965, foi a ação de inconstitucionalidade de 

norma jurídica em tese, em que se introduz a competência do Supremo Tribunal  

Federal para processar e julgar originariamente representação do Procurador-Geral 

da República por inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual 

                                                           
111 BARBI, Celso Agrícola. Evolução do controle da constitucionalidade das leis no Brasil. Revista de 
Direito Público. São Paulo, n. 4, abr./jun. de 1968, p. 40. 

112 BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Op. cit., p. 186. 
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(art. 2º), de sorte que a ação direta se desvinculou da finalidade da intervenção 

federal, conforme o era nos textos constitucionais anteriores.113

  Estava criado o exame da inconstitucionalidade de lei federal por via de 

ação, que nada tem a ver com o problema da intervenção federal, que está prevista 

no art. 8º, parágrafo único, da Constituição de 1946.114

  A Constituição de 1946 previu a instituição, por lei, de processo, de 

competência originária dos Tribunais de Justiça dos Estados, para declaração de 

inconstitucionalidade de lei ou ato municipal em face de Constituição Estadual, mas 

como havia a necessidade de legislação ordinária que estabelecesse o processo e 

esta nunca foi elaborada, a inovação não foi posta em prática. 

  A Constituição de 24 de janeiro de 1967, que entrou em vigor em 15 de 

março do mesmo ano, reproduziu todos os artigos referentes ao controle jurisdicional 

de constitucionalidade constantes da Constituição de 1946 e algumas inovações 

introduzidas pela Emenda Constitucional nº 16/65, não trazendo grandes mudanças 

no sistema de controle de constitucionalidade.115

  A Constituição de 1967, em relação à de 1946, omitiu exatamente o 

dispositivo que permitia a criação de processo de competência originária dos 

                                                           
113 PAES, Sara Maria Stroher. Sistema brasileiro de controle da constitucionalidade. Origem e 
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Tribunais de Justiça dos Estados, para declaração de inconstitucionalidade de lei ou 

ato dos municípios que contrariassem as Constituições dos Estados.116

  O Congresso transferiu para o Presidente da República o poder de 

suspender o ato ou lei declarada inconstitucional, no caso de intervenção nos 

Estados, por inobservância dos princípios constitucionais sensíveis (contidos no art. 

10, inciso VII), quando essa suspensão for suficiente para restabelecer a 

normalidade no Estado. 

  Note-se, ainda, que a Constituição de 1967 foi emendada em 1977 

(Emenda nº 7), e ao lado da já existente representação por inconstitucionalidade de 

lei ou ato normativo, sendo o Procurador-Geral da República a parte legítima para 

intentá-la, foi criada a representação para fins de interpretação de lei ou ato 

normativo federal ou estadual, com a mesma legitimidade ativa. 

  A Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988 trouxe como 

novidade, no campo de controle jurisdicional de constitucionalidade, a 

inconstitucionalidade por omissão e a ampliação da legitimidade para a propositura 

da ação direta de inconstitucionalidade. 

  São hoje partes legítimas para a propositura da ação o Presidente da 

República; a Mesa do Senado Federal; a Mesa da Câmara dos Deputados; a Mesa 

de Assembléia Legislativa; o Governador de Estado; o Procurador-Geral da 

República; o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; partido político 

com representação no Congresso Nacional; confederação sindical ou entidade de 

classe de âmbito nacional (art. 103, CF/88). 
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  O controle de constitucionalidade adotado no Brasil é o jurisdicional, 

dito misto, ou seja, controle difuso mesclado com controle concentrado, este último 

de competência do Supremo Tribunal Federal. 

  Assim, temos o exercício do controle por via de exceção e por ação 

direta de inconstitucionalidade. E, de acordo como o atual controle por exceção, 

qualquer interessado poderá suscitar questão de inconstitucionalidade em processo, 

seja de que natureza for, qualquer que seja o juízo.117

  No que diz respeito ao controle de constitucionalidade por meio de 

ação direta de inconstitucionalidade, este compreende três modalidades: 

a) interventiva — destinada a promover a intervenção federal em 

Estado ou em Município. Pode ser federal, por proposta exclusiva do 

Procurador-Geral da República e da competência do Supremo Tribunal 

Federal (arts. 36, III; 102, I, a; 129, IV), ou estadual, por proposta do 

Procurador-Geral da Justiça do Estado (arts. 36, IV; 129, IV); 

b) genérica ― com a única função de defesa do princípio da 

supremacia constitucional. Compete ao Supremo Tribunal Federal 

quando destinada a obter a decretação de inconstitucionalidade, em 

tese, de lei ou ato normativo, federal ou estadual (arts. 102, I, a; 103, 

incisos e § 3º) e ao Tribunal de Justiça de cada Estado, quando visar à 

declaração de inconstitucionalidade, em tese, de leis ou atos 
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normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual 

(art. 125, § 2º), dependendo da previsão nesta; 

c) supridora de omissão ― para o caso em que o legislador deixa de 

criar lei necessária à eficácia e aplicabilidade de normas constitucionais 

ou em que o administrador não adota as providências necessárias para 

tornar efetiva norma constitucional (art. 103, § 2º). 

  A Emenda Constitucional nº 3, aprovada em 1993, instituiu a ação 

declaratória de constitucionalidade, que tem como partes legítimas para sua 

propositura o Presidente da República, as Mesas da Câmara e do Senado e o 

Procurador-Geral da República,118 e a ação denominada argüição de 

descumprimento de preceito fundamental. 

  Em 1999, duas leis vieram regular, uma, o processo e o julgamento, 

perante o Supremo Tribunal Federal, da ação direta de inconstitucionalidade e da 

ação direta de constitucionalidade, outra, a argüição de descumprimento de preceito 

fundamental da Constituição. São elas as leis no 9.868, de 10 de novembro, e no 

9.982, de 3 de dezembro de 1999. 

  A ação declaratória de constitucionalidade tem a finalidade de eliminar 

as incertezas sobre a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, discutida 

por longo tempo em sede de controle concreto de constitucionalidade, ou seja, no 

bojo de casos concretos. Caberá sempre em situação de controvérsia judicial 

relevante sobre a aplicação de dispositivo constitucional. 

                                                           
118 QUARESMA, Regina. Considerações sobre a teoria da Constituição e o sistema de controle de 
constitucionalidade jurisdicional brasileiro. Revista Forense. Rio de Janeiro, ano 93, V. 338, 
abr./maio/jun. de 1997, p. 177. 
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  A Lei no 9.882/99, que especifica o procedimento da argüição de 

descumprimento de preceito fundamental, prevista no art. 102, § 1o da Constituição 

de 1988, estabeleceu que o Supremo Tribunal Federal conhecerá da mencionada 

ação, que tem por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante 

de ato do poder público, desde que não haja outro meio eficaz de sanar a lesividade, 

bem como quando houver controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo 

federal, estadual ou municipal, inclusive os anteriores à Constituição, desde que haja 

fundamento relevante para a controvérsia. 

  Os legitimados para a propositura da argüição de descumprimento de 

preceito fundamental são os mesmos da ação direta de inconstitucionalidade, 

conforme o art. 2o, inciso I, da Lei no 9882/99. 

 

3.2. O controle difuso e o controle concentrado por meio de ação direta 

de inconstitucionalidade genérica 

 

  No sistema jurídico brasileiro observa-se um critério hierárquico das 

normas jurídicas, estando a Constituição no topo da escala, na medida em que é a 

norma fundamental, que dá validade às demais. 

  A Constituição brasileira é lei básica do Estado, é lei fundamental, 

informadora da legislação infraconstitucional e estabelecedora da estrutura estatal e 

social, do exercício do poder, das obrigações do Estado, dos direitos individuais, etc. 
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  O legislador constituinte originário demonstrou a rigidez da Carta 

Constitucional de 1988 ao estabelecer, no art. 60, que sua modificação se dará por 

processo especial e com quorum diferenciado daquele relativo ao processo 

legislativo comum. 

  Assim, clara a rigidez da nossa Constituição, a conseqüência natural é 

a supremacia constitucional e o controle de constitucionalidade das leis que lhe são 

inferiores. 

  De nada valeria ter uma Constituição rígida e dizer que ela é suprema, 

se não houvesse institutos capazes de garantir tal supremacia. Daí a necessidade 

do controle de constitucionalidade das leis e atos normativos. 

  Por tal razão e pela regra da Constituição estabelecida no art. 5o, inciso 

XXXV do livre acesso ao Poder Judiciário, em que toda lesão ou ameaça a direito 

será objeto de análise e tratamento judicial, o controle difuso é admitido no direito 

brasileiro. 

  Se a aplicação de uma lei ou a realização de um ato, contrariando a 

Constituição, vier a lesar ou ameaçar direitos, estará autorizado o Poder Judiciário a 

conhecer da questão e solucioná-la. 

  Desde a Constituição de 1891, com a influência das idéias norte-

americanas, o Brasil passou a adotar o sistema de controle jurisdicional difuso de 

constitucionalidade das leis e atos normativos, incumbindo a todo juízo a análise da 

constitucionalidade das leis. 

  É bem verdade que não existe um dispositivo expresso na Carta 

Magna que permita o controle jurisdicional difuso das leis e dos atos normativos, 
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mas também não se encontra nenhum que o proíba. A partir da ausência de tal 

proibição construiu-se a doutrina do mencionado controle, que decorre do poder-

dever que tem o magistrado de respeitar os ditames constitucionais. 

  Poder-se-ia concluir indiretamente, ao se analisar do art. 102, inciso III 

da Constituição Federal de 1988, pela possibilidade do controle judicial difuso de 

constitucionalidade. Vejamos a norma: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 
Constituição, cabendo-lhe: 

(...) 

III – julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última 
instância, quando a decisão recorrida: 

a) contrariar dispositivo desta Constituição; 

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição; 

  Se o Supremo Tribunal pode conhecer as causas que envolvem 

questões constitucionais em grau de recurso, significa que elas são objeto de 

análise processual em instância inferior, sendo-lhes proferido julgamento, e que a 

Constituição, mesmo que indiretamente, menciona a possibilidade de todo e 

qualquer juiz vir a realizar o controle de constitucionalidade. 

  O controle repressivo, no Brasil, é feito pelos órgãos do Poder 

Judiciário, ou seja, pode ser realizado por todos os juízes ou tribunais, na via 

incidental, ou pelo Supremo Tribunal Federal, na via direta. O controle judiciário é 

muito natural, já que significa nada mais nada menos que a verificação da 

legalidade, tarefa diariamente exercida pelo Poder Judiciário.119

                                                           
119 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 
1996, p. 32. 

 68



  O controle judiciário da constitucionalidade é o mecanismo verdadeiro 

e natural de que dispõe toda a sociedade para ver garantida a supremacia do texto 

constitucional, que se destina exatamente a assegurar as liberdades individuais e a 

vigência de um Estado Democrático de Direito.120

  Será competente para as questões constitucionais o juízo competente 

para a análise do mérito do processo, seja civil, criminal, tributário, administrativo ou 

qualquer outro, já que a questão principal é o litígio entre as partes e a questão 

prejudicial é a constitucionalidade ou não da lei. Assim, se o juiz entender que a lei é 

inconstitucional, não a aplicará ao caso concreto. 

  O controle difuso é costumeiramente chamado de controle indireto, por 

via de exceção ou incidental. Está difundido por todos os juízos, e a questão da 

constitucionalidade baseia-se numa pretensão ou justifica uma defesa. Muito embora 

seja normalmente vinculada aos argumentos das partes, nada impede que o juiz ou 

tribunal conheça da questão de constitucionalidade de ofício, já que o sistema 

brasileiro determina obediência à Constituição e escolha da aplicação desta em caso 

de contraste com uma lei de grau hierárquico inferior. 

  Dentro de sua área de jurisdição, qualquer juiz ou tribunal pode 

controlar a constitucionalidade das leis, mas de acordo com a Constituição, em seu 

art. 97: 

Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do 
respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei 
ou ato normativo do Poder Público. 

                                                           
120 DIAS, Luiz Cláudio Portinho. O sistema brasileiro de controle da constitucionalidade dos atos 
normativos. Revista dos Tribunais. São Paulo, ano 87, V. 754, fasc. civil, agosto de 1998, p. 104. 
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  Fala-se em maioria absoluta dos membros do tribunal ou do órgão 

especial em razão da regra do art. 93, inciso XI da Constituição: 

nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores poderá ser constituído 
órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o 
exercício das atividades administrativas e jurisdicionais da competência do tribunal 
pleno. 

  Em razão da regra do art. 97 da Constituição, pode-se pensar que 

apenas aos tribunais incumbe o controle de constitucionalidade, mas com 

interpretação histórica e teleológica, não será difícil a conclusão de que a história de 

tal controle no Brasil e sua inspiração no modelo norte-americano nos levam a uma 

conclusão oposta: a de que todo e qualquer magistrado, no seu munus pode realizar 

o controle. 

  Mas em se tratando de tribunal, que tenha ou não órgão especial, aí 

sim a declaração de inconstitucionalidade vai estar vinculada ao quorum qualificado, 

ou seja, a maioria absoluta dos magistrados. 

  No controle difuso a decisão de inconstitucionalidade tem eficácia inter 

partes e produz efeitos ex tunc. Ele se dá no bojo de um caso concreto e visa a 

solucionar um litígio, sem a pretensão de expurgar do mundo jurídico a norma tida 

como inconstitucional. A sentença restringir-se-á às pessoas envolvidas na 

demanda, daí dizer-se que a decisão possui eficácia inter partes. 

  Se o juiz ou o tribunal, ao julgar um pedido num processo, ou seja, um 

caso concreto, considerasse uma lei inconstitucional, e tal decisão tivesse apenas 

efeito futuro, na verdade ela não se prestaria a nada, pois não solucionaria a 

questão particular, que ficará permanentemente sob o manto da 

inconstitucionalidade. E também não surtiria nenhum outro efeito, já que nenhuma 
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outra situação jurídica que não aquela que se apresenta na ação poderia ser tratada 

por esta decisão. Seria uma incoerência jurídica. 

  Portanto, a decisão de inconstitucionalidade de lei em controle difuso 

possui eficácia ex tunc, apagando a lei inconstitucional, para as partes do processo, 

do mundo jurídico desde o seu nascimento. 

  O Supremo Tribunal Federal, órgão máximo na hierarquia do Poder 

Judiciário brasileiro, não é um tribunal constitucional à semelhança do tribunal 

austríaco. Tendo em vista que não foi criado unicamente para o tratamento das 

questões constitucionais, ele na verdade é um tribunal superior posicionado no ápice 

da pirâmide hierárquica judicial brasileira, ao qual foi destinada a tarefa de guardar a 

Constituição. 

  No que tange o controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal 

Federal, vejamos o que traz a Carta Magna: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 
Constituição, cabendo-lhe: 

I – processar e julgar, originariamente: 

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e 
a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; 

(...) 

p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade; 

(...) 

III – julgar mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última 
instância, quando a decisão recorrida: 

a) contrariar dispositivo desta Constituição; 

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição; 
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  Depreende-se, portanto, que o Supremo funciona como tribunal 

recursal, uma vez que conhece das questões de inconstitucionalidade mediante os 

recursos extraordinários. Caracteriza-se como tribunal constitucional quando faz o 

controle abstrato de constitucionalidade das leis, no bojo das ações diretas de 

inconstitucionalidade. 

  Pois bem, o art. 52 da Constituição, em seu inciso X, estabelece a 

regra de que: 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

(...) 

X – suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por 
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal; 

  Poder-se-ia questionar, a partir da mencionada norma, se a suspensão 

da lei pelo Senado ocorrerá em casos de controle concentrado ou difuso, e a 

resposta seria que a regra diz respeito ao controle difuso, já que a decisão definitiva 

do Supremo virá com o julgamento dos recursos extraordinários, na solução dos 

casos concretos. No mais, no controle abstrato de constitucionalidade, a questão 

principal do processo é exatamente a incompatibilidade da norma infraconstitucional 

com a Carta Magna e esse será o objeto da decisão, que, proferida pelo guardião da 

Constituição, não precisa da confirmação do Senado. 

  A justificativa para a regra do art. 52, inciso X da atual Constituição é 

interessante, pois o Supremo, apesar de ser o tribunal guardião da Constituição, vai 

estar atuando como tribunal recursal, fazendo controle difuso, ou seja, solucionando 

o litígio entre as partes em uma ação qualquer, não podendo estender sua decisão a 

nenhuma outra pessoa que não aos próprios litigantes. Entretanto, ainda na 

qualidade de tribunal constitucional, não pode ignorar que acabou por considerar 
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uma lei ofensiva à Constituição, e a forma que dispõe para tentar sanar a 

incompatibilidade vertical é informar ao Senado que há uma decisão definitiva de 

inconstitucionalidade de uma lei. 

  No que diz respeito à obrigatoriedade de o Senado suspender a 

execução da lei, muito já se discutiu, mas, em razão da separação dos poderes, a 

comunicação do Supremo não representa uma ordem, podendo ou não o Senado 

suspender a execução da lei. 

  A decisão do Supremo Tribunal em recurso extraordinário, como a 

decisão de qualquer órgão judicial, possui eficácia ex tunc e efeitos inter partes, mas 

no caso de o Senado suspender a eficácia da lei, a decisão passa a ter efeitos erga 

omnes e eficácia ex nunc, pois até então ela estava vigente, válida e eficaz. 

  Mas, no Brasil o controle judicial da constitucionalidade das leis não é 

exclusivamente difuso. Há também o controle de constitucionalidade abstrato de 

normas, por meio da ação direta de inconstitucionalidade genérica, a ADIn, de 

acordo com o art. 102, I, a da Constituição. Vejamos: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente a guarda da 
Constituição, cabendo-lhe: 

I – processar e julgar originariamente: 

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual...; 

(...) 

p) o pedido de medida cautelar de ações diretas de inconstitucionalidade; 

  Com a ADIn genérica só se busca defender o princípio da supremacia 

constitucional, não se tratando de nenhum conflito de interesses entre partes 

litigantes, ou seja, o que se pretende vencer é a incompatibilidade entre uma norma 
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e a Constituição, seja esta incompatibilidade formal, material, total, parcial ou mesmo 

omissiva. 

  Com a mencionada ação só se busca alcançar a declaração de 

inconstitucionalidade, em tese, de lei ou ato normativo federal, pelo Supremo 

Tribunal Federal, que tem o poder exclusivo de decisão em primeira e única 

instância, por isso a denominação controle abstrato ou concentrado. 

  Só o Supremo Tribunal Federal realiza o controle abstrato e 

concentrado por ser o órgão máximo, a cúpula do Poder Judiciário brasileiro e, no 

dizer da Constituição, o guardião desta, o que, como vimos, não o impede de 

realizar controle concreto, nos Recursos Extraordinários. 

  Não se discute em sede de controle concentrado ofensa a direito 

individual, pois se trata de processo objetivo, sem litígio entre partes, sem pretensão 

resistida, defendendo-se unicamente a supremacia constitucional, a afronta de lei ou 

ato normativo federal à Constituição, o que caracteriza uma violação à hierarquia 

das normas, gerando insegurança social e jurídica. É, portanto, um ato político. 

  O Supremo Tribunal Federal, na qualidade de intérprete máximo da 

Constituição, conhece da ADIn, enquanto processo específico e principal e, 

obviamente, de defesa da Carta Magna, não podendo agir de ofício. Entretanto, é 

necessária a provocação dos legitimados para a propositura da ação. 

  Antes da Constituição de 1988, apenas ao Procurador-Geral da 

República era atribuída a titularidade para a promoção da ação direta de 

inconstitucionalidade. A Carta Constitucional atual, contudo, expandiu a titularidade 

para outros entes, o que na visão de Gilmar Ferreira Mendes é o indício de que 

 74



houve mudanças substanciais no controle judicial de constitucionalidade brasileiro, 

que deixou de ser difuso com aspectos concentrados, para ser prioritariamente 

concentrado.121

  Segundo o art. 103 da Constituição: 

Art. 103. Podem propor a ação de inconstitucionalidade: 

I – o Presidente da República; 

II – a Mesa do Senado Federal; 

III – a Mesa da Câmara dos Deputados; 

IV – a Mesa da Assembléia Legislativa; 

V – o Governador de Estado; 

VI – o Procurador-Geral da República; 

VII – o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 

VIII – partido político com representação no Congresso Nacional; 

IX – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.” 

  Os legitimados são divididos em duas classes: legitimados universais e 

legitimados especiais. Os primeiros, Presidente da República, Mesas da Câmara e 

do Senado, Procurador-Geral da República, partido político e Conselho Federal da 

OAB, não precisam demonstrar interesse e menos ainda a relação de pertinência 

temática com o objeto da ação, e os segundos, Governador de Estado, Mesa de 

Assembléia Legislativa, Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito 

nacional, precisam demonstrar seu interesse e a pertinência temática entre este e o 

objeto da ação.122

                                                           
121 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, p.80. 

122 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 122. 
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  A Lei no 9688/99, em seu art. 2o, incisos IV e V, acrescentou ao rol 

constitucional de legitimados o Governador e a Câmara Legislativa do Distrito 

Federal. 

  Em princípio poder-se-ia questionar se não estaria a lei que estabelece 

o procedimento para o processamento da ADIn extrapolando os limites de suas 

atribuições, ao incluir legitimados que a Constituição não previu. 

  Então consideremos que não existe nenhuma diferença substancial 

entre os governadores e a Assembléia dos Estados e o governador e a Câmara 

Legislativa do Distrito Federal. Todos são representantes de unidades da federação 

igualmente, de sorte que não dar a possibilidade aos últimos de provocar o controle 

de constitucionalidade seria ferir o princípio da isonomia. 

  Notemos que do texto da Constituição se infere a possibilidade de 

propor ADIn genérica perante o Supremo Tribunal Federal apenas com relação a lei 

federal ou estadual em face da Constituição Federal. Tal controle nunca poderá 

ocorrer no tocante a norma municipal diretamente; aqui está um caminho impossível, 

o que não significa que a constitucionalidade das leis municipais não seja 

questionada, mas isso ocorrerá sempre pela via difusa de controle de 

constitucionalidade ou em relação à Constituição Estadual. 

  A Constituição estabeleceu quanto às leis e atos normativos 

municipais, segundo o art. 125, § 2o, que: 

Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou 
atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a 
atribuição da legitimação para agir a um único órgão. 

  Com essa fórmula não se sobrecarregará o Supremo Tribunal Federal 

com o controle concentrado de normas municipais, o que poderia indiscutivelmente 
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inviabilizar a prestação jurisdicional, graças ao grande número de municípios do 

país. Contudo, não será eliminada a hipótese de controle concentrado de norma 

municipal em confronto com a Constituição Estadual. 

  O objeto da ação direta de inconstitucionalidade genérica é a lei 

federal, estadual ou distrital.123 É sempre necessário ao ato que vai ser atacado por 

meio de ADIn que o mesmo se revista do caráter de generalidade, pois, do contrário, 

o controle de constitucionalidade deverá se realizar pelo controle difuso. 

  A ofensa caracterizadora da inconstitucionalidade deve ferir 

diretamente o texto constitucional, não se permitindo o controle concentrado quando 

a norma confronta apenas indiretamente a Constituição. 

  Marcelo Neves124 reforça a idéia informando que o problema da 

inconstitucionalidade das leis se resume ao confronto direto, imediato, entre normas 

constitucionais e normas infraconstitucionais; a chamada inconstitucionalidade 

mediata ou indireta é uma questão de ilegalidade. Do contrário, toda e qualquer 

ilegalidade seria inconstitucionalidade sujeita a análise pelo Supremo, por via de 

ação. 

  A Constituição prevê nos parágrafos 1o e 3o do artigo 103 a atuação do 

Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União nas ações diretas de 

inconstitucionalidade. O primeiro, enquanto representante do Ministério Público, 

sempre que não for o titular da ação, deve ser ouvido como fiscal da lei, o segundo 

será o defensor do texto impugnado. 

                                                           
123 VELOSO, Zeno. Controle jurisdicional de constitucionalidade. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 
2000, p. 109. 

124 NEVES, Marcelo. Teoria da inconstitucionalidade das leis. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 72. 
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  A atuação do Advogado-Geral da União faz-se sempre necessária e se 

justifica em razão do princípio da constitucionalidade que milita em favor da lei, em 

razão do qual, presume-se que a lei foi criada em obediência às normas e princípios 

previstos na Constituição. 

  Conforme já mencionado, em controle concentrado o Supremo Tribunal 

Federal profere não só decisões jurídicas, mas decisões político-jurídicas, já que, 

decidindo sobre a concordância ou não entre uma lei e a Constituição, poderá 

excluir do mundo jurídico aquela, funcionando como um verdadeiro legislador 

negativo.125 Mas, ainda que o Supremo Tribunal tenha função política, suas decisões 

devem apresentar fundamentos jurídicos, pois se trata de órgão judicial. 

  Com relação aos efeitos da decisão em controle concentrado de 

constitucionalidade, os mesmos serão discutidos em capítulo à parte, de forma 

específica. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
125 RODRIGUES, Nina T. Disconzi. O controle da constitucionalidade no direito brasileiro e as leis 
9.868/99 e 9.882/99. Revista de Informação Legislativa. Brasília, ano 38, n. 149, jan./mar. de 2001, p. 
120. 

 78



Capítulo 4. Poder judiciário: atividade política ou jurídica? 

 

  Quando do estudo do controle abstrato da constitucionalidade das leis 

é intensamente discutida a natureza da atividade realizada pelo Poder Judiciário, se 

política ou jurídica. 

  A importância da discussão está situada na possibilidade de entrar o 

Judiciário em uma seara que seria do governo, a atividade política, sem possuir 

legitimidade conferida pela escolha popular, pelo voto. 

  A mesma fundamentação é transferida para a atuação do Judiciário 

quando declara inconstitucional uma lei, que foi elaborada pelo Poder Legislativo, 

representante da sociedade, escolhido por meio de sufrágio. 

  Prossigamos: 

  Montesquieu126 defende a idéia de que todo homem que detém o poder 

é levado a abusar dele, advindo disto a necessidade de  impor-lhe freios. Como 

apenas poder limita poder, surge sua teoria da divisão dos poderes do Estado.127 

Relata que um bom governo, sem abusos e com liberdade, só existe sob o império 

da lei, pois cada cidadão sabe, explicitamente, as suas obrigações e, ao mesmo 

tempo,  os deveres dos demais para consigo. 

  O grande problema da política é dividir bem os poderes a fim de que 

uns freiem, na justa medida, os outros. Montesquieu expôs que, para a 

                                                           
126 Em sua obra “O espírito das leis”. 

127 MONTESQUIEU. O espírito das leis. Introdução, tradução e notas de Pedro Vieira Mota. 5. ed. 
São Paulo: Saraiva, 1998, p. 180-181. 
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sobrevivência do Estado, os três poderes serão obrigados, pelo curso natural das 

coisas, a caminhar de forma que coexistam. 

  Os membros do Poder Legislativo são escolhidos pelos habitantes do 

lugar128 e têm a incumbência da elaboração das leis que, segundo o autor, são 

normas jurídicas elaboradas pelo governante de acordo com as condições de vida 

da sociedade e que se manifestam, apenas, por obra do legislador. 

  O referido poder deve ser formado por duas câmaras, como garantia 

de segurança, sendo a lei ser formulada por uma e revista pela outra, cada uma com 

seus próprios interesses e opiniões, havendo assim controle de uma em relação à 

outra. 

  O Poder Executivo não é diretamente definido na obra, mas é relatada 

sua importante função de intervir no Poder Legislativo através do veto às leis. 

  O Poder Judiciário, por sua vez, não consta da essência da divisão dos 

poderes. Tem apenas o poder de julgar, que é praticamente nulo,129 pois “os juízes 

da nação são apenas a boca que pronuncia as palavras da lei; seres inanimados 

que não lhe podem moderar nem a força nem o rigor”. 130

  É fácil observar que sob esta perspectiva, quem governa são os 

poderes Legislativo e Executivo. 

                                                           
128 MONTESQUIEU. Op. cit., p. 171. 

129 Idem, ibidem, p. 248, 278 e 298. 

130 Idem, ibidem, p. 178. 
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  Analisando “O espírito das leis”, de Montesquieu, Zaffaroni 131 expõe 

que ele era um sociólogo do direito, que teve suas idéias desvirtuadas por 

intérpretes e que, possivelmente, essas idéias fossem muito melhor compreendidas 

se analisadas como estudo sociológico e não como dogmas, já que aquele fez uma 

verificação do fenômeno humano, do qual resultou a conclusão de que todo poder 

induz ao abuso. 

  Para Zaffaroni, Montesquieu defendia a distribuição do poder entre 

órgãos  que reger-se-iam de forma autônoma, de modo a evitar a tendência natural 

de abusos e  a possibilidade de controle entre os poderes. 

  As deformações no estudo da obra de Montesquieu levaram à defesa 

cega da tese de que o Judiciário não é poder ou o é de forma quase nula e que os 

juízes devem apenas aplicar a lei, sem discutí-la, já que ela é produto do trabalho do 

Poder Legislativo, o legítimo representante do povo. 

  Assim, a atividade jurisdicional seria considerada uma atividade 

meramente jurídica, sem nenhuma roupagem política, no sentido de gestão ou 

controle social,132 que seriam atribuições dos poderes Legislativo e Executivo. 

  A referida idéia ainda é defendida na atualidade e acarreta a figura do 

juiz autômato,133 que apenas faz um processo de silogismo em suas decisões e não 

pode transcender a norma, devendo sujeitar-se a seu império. 

                                                           
131 ZAFFARONI, Eugênio Raul. Poder judiciário. Crises, acertos e desacertos. Tradução de Juarez 
Tavares. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 81-87. 

132 LOPES, José Reinaldo de Lima. A função política do poder judiciário. In: FARIA, José Eduardo 
(org.). Direito e justiça. A função social do judiciário. São Paulo: Editora Ática, 1989, p. 124. 

133 TEIXEIRA, Sérgio Torres. A atividade judicante do magistrado numa perspectiva sócio jurídica. 
Disponível em http: // www. Amatra6. com.br /rev61.html. Acessado em 21/02/2003. 
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  Apresentando argumentos contrários à referida idéia Boaventura de 

Sousa Santos134 leciona que: 

A concepção da administração da justiça como uma instância política foi inicialmente 
propugnada pelos cientistas políticos que viram nos tribunais um subsistema do 
sistema político global, partilhando com este a característica de processarem uma 
série de inputs externos constituídos por estímulos, pressões, exigências sociais e 
políticas e de, através de mecanismos de conversão, produzirem outputs (as 
decisões) portadoras elas próprias de um impacto social e político nos restantes 
subsistemas. 

  Quando da transição do Estado liberal para o social, houve a 

intervenção estatal na economia, dando origem ao surgimento de diversos direitos 

para os cidadãos, oponíveis contra o próprio Estado.135 A partir de então, o Poder 

Judiciário deixou de solucionar apenas conflitos individuais e passou a intervir 

também nas relações entre os indivíduos e o Estado. 

  Para Pedro Jucá136 aí está a raiz da judicialização da política. Vejamos: 

Aí está, entende-se, a raiz da judicialização da política, exatamente por que a 
manutenção das condições do aparelho estatal para a prestação desses serviços, a 
preservação de seu patrimônio, o controle dos atos dos gestores, resulta do fato de, 
as lesões efetivas e potenciais rebaterem a lesões igualmente efetivas ou potenciais 
a direitos subjetivos, individuais ou coletivos, ou ainda difusos. Ora, firmados com o 
perfil de direitos subjetivos e, como tal, oponíveis, o mecanismo é o processo e o 
destinatário o judiciário. Nestas hipóteses, cada vez mais freqüentes, é que se impõe 
ao Judiciário decidir sobre questões que têm seu fundo de natureza econômica ou 
política, obrigando a que este faça determinações especialmente a outros poderes 
estatais, de que prestem estes serviços correspondentes aos direitos subjetivos. 

  No exercício de suas novas atribuições, o Estado não tem sido capaz 

de, realizando suas atividades, satisfazer os anseios sociais, situação esta que gera 

uma grande procura pelo Poder Judiciário, para que este solucione os conflitos 

                                                           
134 SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução à sociologia da administração da justiça. In: FARIA, 
José Eduardo (org.). Direito e justiça. A função social do judiciário. São Paulo: Editora Ática, 1989, p. 
51. 

135 JUCÁ, Francisco Pedro. Judicialização da política e politização do judiciário. Ciência Jurídica ad 
litteris et verbis. São Paulo, ano XIII, v. 85, janeiro/fevereiro de 1999, p. 44. 

136 JUCÁ, Francisco Pedro. Judicialização da política e politização do judiciário. Ciência Jurídica ad 
litteris et verbis. São Paulo, ano XIII, v. 85, janeiro/fevereiro de 1999, p. 45. 
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existentes, sendo possível, então, que realize ações políticas.137 É que a omissão 

dos poderes Legislativo e Executivo na representação dos interesses coletivos tem 

instado o Judiciário a atuar,138 vez que é meio de controle social.139

  Há quem defenda a neutralidade e a imparcialidade do Poder 

Judiciário, mas isso não passa de ficção,140 vez que, na elaboração de decisões que 

vinculam socialmente, ele se insere no sistema político.141 E, diferente dos poderes 

Legislativo e Executivo, não tem compromisso com o eleitor, exercendo sua função 

política de forma comprometida apenas com a sociedade. 

  O Estado e a lei são figuras comuns aos sistemas jurídico e político,142 

daí porque a desconexão que se pretende fazer entre eles não se sustenta. O 

fenômeno político não pode ser separado do jurídico, pois o direito não é um simples 

conjunto de normas, ele é fato social. Assim sendo, o juiz, ao exercer sua atividade 

num contexto político e normativo, no qual se insere, não se diferencia dos demais 

agentes políticos. 

                                                           
137 VIANA, LUIZ WENECK. (et al). A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de 
Janeiro: Revan, 1999, p. 25. 

138 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Magistratura, sistema jurídico e sistema político. In: FARIA, 
José Eduardo (org.). Direito e justiça. A função social do judiciário. São Paulo: Editora Ática, 1989, p. 
111. 

139 RUIVO, Fernando. Aparelho judicial, estado e legislação. In: FARIA, José Eduardo (org.). Direito e 
justiça. A função social do judiciário. São Paulo: Editora Ática, 1989, p. 85. 

140 FARIA, José Eduardo; LOPES, José Reinaldo de. Pela democratização do judiciário. In: FARIA, 
José Eduardo (org.). Direito e justiça. A função social do judiciário. São Paulo: Editora Ática, 1989, p. 
159. 

141 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Magistratura, sistema jurídico e sistema político. In: FARIA, 
José Eduardo (org.). Direito e justiça. A função social do judiciário. São Paulo: Editora Ática, 1989, p. 
111. 

142 CAMPILONGO, Celso. Direitos fundamentais e poder judiciário. Konrad Adenauer Stiftung Centro 
de Estudos. Série Debates. Fortaleza, n. 20, 1998, p. 231. 
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  A lei, elaborada pelo Poder Legislativo, deveria ser o resultado da 

vontade social mas, na prática, tem sido tão somente o resultado do embate entre 

grupos sociais representados no parlamento. Tal desvirtuamento obriga o juiz a 

realizar um trabalho muito intenso e complexo, no sentido de impedir atitudes 

discricionárias.143

  A Constituição é a “ordenação jurídica fundamental da sociedade”144, “o 

estatuto fundamental do Estado”145, ou seja, a maneira pela qual este manifesta o 

seu poder político. 

  Para Inocêncio Mártires Coelho o Judiciário faz o último juízo do 

sentido da Constituição, pois tem o poder de interpretá-la, poder este que envolve o 

de legislar. E prossegue: a interpretação significa uma “reelaboração 

constitucional”,146 pois fazer direito não é monopólio do Poder legislativo. 

  Na mesma oportunidade ele esclarece que: 

O controle de constitucionalidade se constitui em tarefa essencialmente política, de 
teor constituinte, pois embora com características interpretativas, as decisões 
realizam atividades próprias de poder político do Estado. 

  Para Márcio Nunes a discussão a respeito de o Judiciário realizar 

atividade política se esvazia a partir do momento em que a sociedade legitima tal 

                                                           
143 OLIVEIRA JÚNIOR, José Alcebíades. Poder judiciário e democracia. Konrad Adenauer Stiftung 
Centro de Estudos. Série Debates. Fortaleza, n. 20, 1998, p. 49. 

144 ALEXY, Robert. Direito Constitucional e direito ordinário. Jurisdição constitucional e jurisdição 
especializada. Revista dos Tribunais. Rio de Janeiro, ano 91, v. 799, maio de 2002, p. 37. 

145 COELHO, Inocêncio Mártires. A dimensão política da jurisdição constitucional. Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Notícias do Direito Brasileiro. Brasília, n. 9, maio de 
2002, p. 261. 

146 COELHO, Inocêncio Mártires. A dimensão política da jurisdição constitucional. Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Notícias do Direito Brasileiro. Brasília, n. 9, maio de 
2002, p. 264. 
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procedimento147 e, mais que isso, o requer, exigindo uma postura atuante do Poder 

Judiciário no sentido de garantia de direitos e interesses da sociedade. 

  As decisões dos intérpretes da Constituição funcionariam como 

“erratas” e “adendas” da carta política, submetendo-se à análise pelos mesmos de 

questões de ordem política (conveniência, oportunidade e razoabilidade).148

  Ao proferir as decisões para os litígios, o juiz atua como representante 

do poder público e representa a soberania que emana do povo,149 completando o 

processo de construção da lei, ou seja, exercendo atividade política.150

  É que o juiz, na sua qualidade de ser humano, possui valores pessoais, 

ideologias, convicções políticas, sociais, familiares e religiosas, bem como 

experiências as mais diversificadas, transferindo todos esses fatores para os atos de 

sua vida, bem como para seu trabalho e suas decisões, que revelarão conteúdo 

axiológico e político. O juiz não é neutro.151

 

                                                           
147 OLIVEIRA, Márcio Nunes Iorio Aranha. Jurisdição Constitucional e política: interpretativismo, não 
interpretativismo e suas alternativas políticas e jurídicas. Revista de Informação Legislativa. Brasília, 
ano 33, n. 132, outubro/dezembro de 1996, p. 303. 

148 COELHO, Inocêncio Mártires. Constitucionalidade/Inconstitucionalidade: uma questão política? 
Disponível em http://www.google.com.br. Acessado em02/10/2001. 

149 PAUL, Wolf. Estabilidade constitucional e reforma do judiciário. Considerações em defesa da 
“constituição coragem”. Konrad Adenauer Stiftung Centro de Estudos. Série Debates. Fortaleza, n. 
20, 1998, p. 57. 

150 NALINI, José Renato. A função política do judiciário. Disponível em http://www.google.com.br. 
Acessado em 21/02/2003. 

151 SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução à sociologia da administração da justiça. In: FARIA, 
José Eduardo (org.). Direito e justiça. A função social do judiciário. São Paulo: Editora Ática, 1989, p. 
51. 
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  Na sua atividade de realização do direito, na oportunidade em que 

soluciona litígios, o juiz não pode ser arbitrário, negando o sistema jurídico em vigor, 

mas pode, partindo da norma positiva como núcleo central, ir em busca de princípios 

vigentes de justiça, sempre objetivando atender às exigências do bem comum e às 

finalidades sociais das normas. 

  O juiz deve entender o caráter político de sua profissão, abandonando 

a simples preocupação da subsunção dos fatos ao tipo legal152, vez que o Poder 

Judiciário tem tratado de diversas questões de políticas públicas e participado 

ativamente do governo, com suas decisões geradoras de efeitos sociais. 

  Zaffaroni defende a tese de que a resistência à politização do Poder 

Judiciário decorre do não esclarecimento do significado do termo “politização”, que é 

confundido com partidarização dos juízes. 153

  Para o autor, o Judiciário é político pelo simples fato de fazer parte de 

um ramo do governo e de realizar uma atividade de promoção da paz social, 

mediante a eliminação de conflitos, por meio de sentenças judiciais. 

  Não existe, portanto, uma desconexão do sistema político global com a 

atividade judicial, posto que ela está intimamente ligada ao funcionamento do Estado 

como um todo, inserida absoluta e completamente em sua atividade política.154

                                                           
152 FARIA, José Eduardo. Ordem legal X mudança social: a crise do judiciário e a formação do 
magistrado. In: FARIA, José Eduardo (org.). Direito e justiça. A função social do judiciário. São Paulo: 
Editora Ática, 1989, p. 96. 

153 ZAFFARONI, Eugênio Raul. Poder judiciário. Crises, acertos e desacertos. Tradução de Juarez 
Tavares. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 93-94. 

154 RUIVO, Fernando. Aparelho judicial, estado e legislação. In: FARIA, José Eduardo (org.). Direito e 
justiça. A função social do judiciário. São Paulo: Editora Ática, 1989, p. 71. 
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  Habermas155 também discutiu a natureza da atividade jurisdicional e 

formulou importantes conclusões. Vejamos: 

  Segundo o estudo de Habermas,156 “o direito e o poder do Estado 

organizado juridicamente surgem simultaneamente na forma de poder político 

soberano, de tal sorte que o direito não é completamente assimilado pela política, 

nem completamente separado dela”. E, para que o Estado exerça seu poder 

organizado, o poder político e o direito precisam se unir na institucionalização das 

funções. 

  Citando G. F. Putcha,157 o autor afirma que produzir direito não é 

atividade exclusiva do Poder Legislativo e que o Poder Judiciário não é um simples 

aplicador da lei, mas ao contrário, exerce função muito importante que é a de 

“produzir desenvolvimento e complementar o direito vigente”. 

  Para ele, os direitos fundamentais, que abrangem as liberdades 

subjetivas, inclusive o direito à proteção jurídica individual, estão revestidos de 

ameaça de sanção e requerem uma justiça independente e imparcial nos 

julgamentos, a ser realizada por um tribunal organizado politicamente, que chama 

para si o poder de sanção do Estado, quando soluciona conflitos.158 E completa: 

O poder político só pode desenvolver-se através de um código jurídico 
institucionalizado na forma de direitos fundamentais.159

                                                           
155 Em Direito e democracia entre facticidade e validade. 

156 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia entre facticidade e validade. Tradução de Flávio Beno 
Siebeneichler. v.II. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 233-234. 

157 Idem, ibidem, p. 244. 

158 HABERMAS, Jürgen. Op. Cit., p. 170. 

159 Idem, ibidem, p. 171. 
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  Leciona ainda que normatizar o poder político é função do direito e que, 

graças a essa função instrumental, os tribunais transformam-se em órgãos de 

Estado160. 

  E finaliza com a seguinte lição: 

O direito não se esgota simplesmente em normas de comportamento, pois serve à 
organização e à orientação do poder do Estado. Ele funciona no sentido de regras 
constitutivas, que não garantem apenas a autonomia pública e privada dos cidadãos, 
uma vez que também produzem instituições políticas, procedimentos e 
competências.161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
160 HABERMAS, Jürgen. Op. Cit., p. 181. 

161 Idem, ibidem, p. 183. 
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Capítulo 5. A compatibilidade da eficácia ex nunc e da eficácia diferida das 

decisões em controle abstrato de constitucionalidade com o direito 

constitucional brasileiro 

 

  Para se discutir os efeitos das decisões em controle de 

constitucionalidade é necessária também a discussão a respeito da natureza da lei 

inconstitucional.162

  A origem, no Brasil, do controle judicial de constitucionalidade, com a 

Constituição Republicana, teve sua inspiração no controle norte-americano de 

constitucionalidade, com a judicial review. Adotamos, portanto, o controle de 

constitucionalidade difundido por todos os órgãos judiciais, que têm competência 

para a análise a respeito da constitucionalidade nos litígios que lhe são submetidos, 

na sua função jurisdicional. 

  Adotamos, naquele momento, como não poderia deixar de ser, a tese 

americana da nulidade das leis inconstitucionais, segundo a qual, em face do 

princípio da supremacia da Constituição em relação a todo o ordenamento jurídico, 

qualquer lei ou ato normativo em desconformidade com a lei suprema é 

inconstitucional e absolutamente nula, como se fosse um nada jurídico, uma lei que 

já nascera morta. 

 

                                                           
162 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 
1996, p. 60. 
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  Implementou-se, portanto, um modelo de controle de 

constitucionalidade difuso, concreto, cujos efeitos da decisão recaem apenas entre 

as partes envolvidas no litígio. Trata-se do denominado efeito inter partes, peculiar 

nessa modalidade de controle, já que a questão referente à inconstitucionalidade da 

lei ou do ato normativo não é tratada diretamente, mas apenas como prejudicial, e as 

partes litigantes não pleiteiam que o Poder Judiciário se manifeste simplesmente 

sobre a constitucionalidade da lei, mas que o faça preliminarmente e a aplique ou 

não na solução do conflito. 

  A decisão aqui é meramente declaratória de uma situação já existente, 

ou seja, a lei já nasceu inconstitucional e a decisão judicial simplesmente declara 

esse estado anterior. 

  Com relação à eficácia da decisão de inconstitucionalidade, no caso do 

controle difuso e concreto, não há nenhum dispositivo constitucional regulando o 

assunto e, em razão da influência no Brasil do controle norte-americano, estabelece-

se a regra do efeito ex tunc, ou seja, os efeitos da decisão retroagem até o 

nascedouro da lei, como se fosse cortado o mal pela raiz. 

  Mencionada eficácia é a conseqüência imediata do princípio da 

nulidade da lei inconstitucional. Ora, se adotamos o princípio de que a lei que viola a 

Constituição é um nada jurídico, não poderíamos adotar outra postura que não a da 

eficácia ex tunc das decisões. 
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  Esse é o entendimento corrente na doutrina brasileira e também no 

Supremo Tribunal Federal,163 que adota como regra a obrigatoriedade da retroação 

da decisão, para eliminação completa de todos os efeitos gerados pela lei 

inconstitucional. 

  Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o controle difuso possui 

efeitos ex tunc e vincula tão-só as partes do processo, não se declarando a 

inconstitucionalidade da lei, mas apenas afastando sua aplicação ao caso concreto. 

Daí um julgador poder entender a norma como constitucional e outro, como 

inconstitucional, já que ela continua válida e eficaz no ordenamento jurídico. Isso 

gera uma certa insegurança jurídica, fazendo que os particulares dependam do 

arbítrio de cada juiz. 

  A solução da mencionada questão no direito americano é simples em 

razão da utilização do princípio do stare decisis, ou seja, da vinculação aos 

precedentes, em que, decidida uma questão constitucional pela Suprema Corte 

americana, nenhum outro órgão judicial pode analisar-lhe a constitucionalidade, ou 

seja, todos estão obrigados ao cumprimento e à obediência ao que foi decidido. 

  Esse é um grande inconveniente do controle incidental no Brasil, como 

bem explicitam alguns estudiosos do direito constitucional pátrio.164, , 165 166

                                                           
163 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. Rio de Janeiro, v. 220, abr./jun. de 2000, p. 8. 

164 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
1995, p. 170-171. 

165 PORTINHO DIAS, Luiz Cláudio. O sistema brasileiro de controle de constitucionalidade dos atos 
normativos. Revista dos Tribunais. São Paulo, ano 87, V. 754, agosto de 1998, p. 106. 

166 SILVA, José Afonso da. Op.cit., p. 58. 
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  O Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, poderia decidir a 

respeito da constitucionalidade ou não da lei ou do ato normativo, em sede de 

recurso extraordinário, mas a decisão, até bem pouco tempo, não possuía efeitos 

vinculantes para os demais órgãos jurisdicionais nacionais, de sorte que cada juiz ou 

tribunal poderia continuar julgando da forma que lhe conviesse, ignorando o 

entendimento do guardião da Constituição. 

  Uma solução prática era a comunicação do Supremo ao Senado 

Federal da existência de uma que lei julgada inconstitucional, para que este 

suspendesse a sua eficácia. Assim, os efeitos da decisão passariam de inter partes 

e ex tunc para erga omnes e ex nunc.167

  Mas a Lei no 9.756/98, que regulou o processamento dos recursos no 

âmbito dos tribunais, inseriu um parágrafo único ao art. 481 do Código de Processo 

Civil, com a seguinte redação: 

Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou a órgão 
especial, a argüição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento 
destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. 

  Para Zeno Velozo168 essa norma em muito inovou o nosso sistema de 

controle incidental ao inserir o efeito vinculante tanto à decisão do Supremo Tribunal 

Federal quanto do tribunal superior onde o recurso tramite, vez que há uma 

obrigação de obediência ao que já foi decidido, incumbindo ao órgão fracionário, 

simplesmente, cumprir tal obrigação. 

                                                           
167 Art. 52, inciso X, Constituição Federal. 

168 VELOSO, Zeno. Controle jurisdicional de constitucionalidade. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 
2000, p. 49. 
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  Assim, é possível cobrar dos tribunais obediência ao precedente. Mas 

no que tange os juízes singulares, continuamos sem nenhuma norma que 

estabeleça a súmula vinculante, logo, eles poderão legitimamente julgar em 

desacordo com o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. 

  Mas, como já discutido anteriormente, o nosso sistema judicial de 

controle de constitucionalidade evoluiu do puramente difuso com a previsão da ação 

direta de inconstitucionalidade interventiva e, depois, com a genérica, 

transformando-se em um controle misto, já que admitia o controle judicial 

concentrado, pela via principal ou de ação, nos moldes do sistema austríaco. 

  Entretanto, apesar de utilizarmo-nos do sistema concentrado, perante o 

Supremo Tribunal Federal, o direito brasileiro optou pela eficácia ex tunc das 

decisões, fugindo à regra do controle austríaco, em que a decisão opera efeitos ex 

nunc. Aqui, como no controle difuso, a decisão de inconstitucionalidade tem 

natureza declaratória. 

  No controle direto, em sede de ação de inconstitucionalidade genérica, 

a decisão do Supremo elimina a eficácia e a aplicabilidade da lei ou do ato 

normativo, operando efeitos erga omnes. Desfaz-se o efeito normativo do ato, com 

status de coisa julgada, vinculando as autoridades aplicadoras da lei.169 Em face de 

tais características da decisão, não é necessária a sua comunicação ao Senado, 

para fins de suspensão da eficácia. 

                                                           
169 SILVA, José Afonso da. Op.cit., p. 53-55. 
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  Tais regras foram sedimentadas com base no entendimento doutrinário 

e do próprio Supremo, já que não há nenhuma especificação na Constituição a seu 

respeito. 

  A decisão do Supremo Tribunal em situação de controle abstrato e 

concentrado vincula todos os juízes e tribunais, cabendo recurso extraordinário ou 

reclamação às decisões discordantes.170 A mesma obrigatoriedade não se dava em 

relação ao Poder Legislativo, que poderia vir a editar nova norma com o mesmo 

conteúdo, mas com a entrada em vigor da Lei no 9.868/99 criou-se a obrigação de 

respeito também para este Poder. Vejamos: 

Art. 28(...) 

Parágrafo único: A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, 
inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de 
inconstitucionalidade sem redução de texto, tem eficácia contra todos e efeito 
vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública 
federal, estadual e municipal. 

  Foi estendido com essa norma o efeito vinculante a todas as decisões 

de mérito do Supremo Tribunal no controle abstrato, o que se fazia necessário, sob 

pena de o Poder Legislativo violar, de forma legítima, mas não ética, o princípio da 

separação dos poderes, desrespeitando as decisões judiciais. 

  Com relação à vinculação dos órgãos judiciais, todos estão obrigados a 

seguir a decisão da Suprema Corte. Esta, contudo, pode vir a analisar novamente o 

assunto em razão de uma modificação do quadro fático e, assim, mudar o 

entendimento anteriormente formulado. 

 

                                                           
170 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 161. 
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  Foi criado no Brasil, em sede de controle abstrato de 

constitucionalidade, um verdadeiro dogma a respeito da lei decidida 

inconstitucional.171 Esta é considerada nula, como se sua nulidade fosse a única 

forma de respeito à supremacia constitucional.172 Ademais, a não-nulidade de uma 

lei inconstitucional importa em suspensão provisória e parcial da Constituição.173

  A bem da verdade, as situações fáticas estão-se tornando cada vez 

mais ricas e peculiares, razão pela qual a nulidade absoluta da lei inconstitucional e 

a retroatividade da decisão que a declara não têm sido suficientes para a solução do 

problema da inconstitucionalidade das leis. Tal insuficiência precisa ser enfrentada, 

pois a realidade caminha, evolui, e o direito, bem como o Poder Judiciário, vai ser 

chamado a normatizá-la. 

  No sistema jurídico brasileiro são consagrados diversos princípios 

jurídicos e é conhecida a possibilidade de ocorrência de conflitos entre eles.174 Por 

criação doutrinária e jurisprudencial passou-se a considerar a nulidade das leis 

inconstitucionais como princípio jurídico. 

  Mesmo que considerássemos a nulidade da lei inconstitucional como 

princípio jurídico ela se submeteria às técnicas de solução de colisão entre 

princípios. 

                                                           
171 MENDES, Gilmar Ferreira; SILVA MARTINS, Ives Gandra da. Controle concentrado de 
constitucionalidade. Comentários à lei no 9.868, de 10/11/1999. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 313. 

172 CORREA LIMA, Christina Aires. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade perante o 
Supremo Tribunal Federal. Revista dos Tribunais. São Paulo, ano 7, n. 27, abril/junho de 1999, p. 
185. 

173 MENDES, Gilmar Ferreira. SILVA MARTINS, Ives Gandra da. Op. cit., p. 313. 

174 CORREA LIMA, Christina Aires. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade perante o 
Supremo Tribunal Federal. Revista dos Tribunais. São Paulo, ano 7, n. 27, abril/junho de 1999, p. 
185. 
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  Vejamos a lição de Robert Alexy a esse respeito. Para ele,175 princípios 

são normas porque ditam um dever-ser, mas possuem um grau de generalidade 

relativamente alto. Trata-se de normas que ordenam que algo seja realizado na 

maior medida (escala) possível dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. 

Constituem comandos de otimização (permissões e proibições), caracterizando-se 

por serem passíveis de cumprimento em diferentes graus, dependendo a medida 

exata do cumprimento das possibilidades reais e jurídicas delimitadas pela 

existência de princípios opostos. 

  Em qualquer sistema jurídico pode haver colisão de princípios, que 

precisará, contudo, ser solucionada. Quando dois princípios entram em colisão (um 

é permitido e o outro está proibido), um dos dois deve ceder face ao outro. Aqui não 

se trata de declarar inválido o princípio desprezado ou que se tenha de introduzir 

uma cláusula de exceção, deve-se apenas optar pelo princípio que prevalecerá. 

  Nos casos concretos, os princípios têm diferentes pesos. Assim, na 

colisão entre princípios (e somente colidem princípios válidos), a questão é resolvida 

de acordo com o peso de cada um deles, com a ponderação de interesses opostos. 

  Segundo a lei de colisão, os princípios podem conduzir a uma 

contradição. Isto significa dizer que um deles pode limitar a possibilidade jurídica de 

cumprimento do outro. A solução não residirá na declaração de invalidade e na 

conseqüente exclusão de um deles do sistema jurídico, muito menos no 

estabelecimento de uma cláusula de exceção. A colisão será resolvida levando-se 

em conta as circunstâncias do caso em discussão, estabelecendo-se uma relação 

                                                           
175 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1993, p. 81-100. 

 96



de precedência condicionada, que culminará com uma regra que prescreve a 

conseqüência jurídica do princípio que tem preferência. 

  A lei de colisão é um dos pressupostos da teoria dos princípios, 

princípios estes que são entendidos como mandados de otimização, entre os quais 

não existem relações absolutas de precedência, referindo-se a ações e situações 

não quantificáveis. Nenhum princípio é inválido ou tem precedência absoluta. A 

precedência depende das circunstâncias do caso concreto. 

  O Supremo por muitas vezes já deparou e deparará com o conflito 

entre o princípio da nulidade e outro e precisará solucioná-lo, pois a modernização 

da sociedade e dos institutos vem exigindo cada vez mais do Poder Judiciário 

respostas satisfatórias às demandas, que não podem ser dadas unicamente com o 

princípio da nulidade absoluta da norma inconstitucional. 

  Em relação ao controle concreto de constitucionalidade, as 

particularidades fáticas desautorizam rigores lógicos absolutos, devendo-se 

estabelecer regras, mas nunca dogmas. Aqui, a regra do tudo ou nada não satisfaz 

a realidade.176

  Para Manoel Gonçalves Ferreira Filho,177 o Supremo Tribunal deve 

adotar o princípio da nulidade da lei ou do ato normativo inconstitucional, como 

conseqüência obrigatória da supremacia constitucional. No confronto da norma 

                                                           
176 ROTHENBURG, Walter Claudius. Velhos e novos rumos das ações de controle abstrato de 
constitucionalidade à luz da Lei no 9.868/99. In: SARMENTO, Daniel (org.). O controle de 
constitucionalidade e a Lei no 9.868/99. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 282. 

177 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O sistema constitucional brasileiro e as recentes inovações 
no controle de constitucionalidade (leis no 9.868/99, de 10 de novembro e no 9.982, de 3 de dezembro 
de 1999). Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 220, abr./jun. de 2000, p. 11. 
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constitucional com norma infraconstitucional, deve optar pela primeira, negando 

efeitos e validade à segunda, proferindo uma decisão de natureza declaratória. 

  Assim, foi nesse contexto de discussões que foi editada a Lei no 9.868, 

de 10 de novembro de 1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação 

direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante 

o Supremo Tribunal Federal. Esta lei entrou em vigor na data de sua publicação. 

  A mencionada lei trouxe em seu artigo 27 uma regra que, de certa 

forma, revolucionou o controle de constitucionalidade abstrato de leis no país, eis 

que relativizou o princípio da retroatividade dos efeitos das decisões nesse controle. 

Vejamos o teor do mencionado dispositivo: 

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista 
as 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. 

  Deste modo, o Supremo Tribunal passou a ter mais poderes no que diz 

respeito à eficácia de suas decisões em controle de constitucionalidade abstrato, 

não estando estas vinculadas unicamente à regra da retroatividade da sua decisão 

no referido controle. Saímos da retroatividade absoluta para a mitigada.178

  Reações em contrário vieram quando da edição da lei. Para alguns 

autores,179 a eficácia ex tunc da decisão em controle de constitucionalidade é 

obrigatória em face da supremacia constitucional, não havendo lógica jurídica em 

uma lei ser constitucional e inconstitucional ao mesmo tempo. 

                                                           
178 SIQUEIRA CASTRO, Carlos Roberto. Da declaração de inconstitucionalidade em face das leis n os 
9.868 e 9.882/99. In: SARMENTO, Daniel (org.). O controle de constitucionalidade e a Lei no 
9.868/99. Rio de Janeiro: Lumen Juris,. 2002, p. 96. 

179 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, José Ribamar Sanches Prazeres e Luiz Antonio Cunha Ribeiro. 
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  Outro argumento foi o de que o Supremo Tribunal passou a ter os 

mesmos poderes do legislador constituinte originário, já que pode determinar a 

modificação da Constituição, como se tivesse a capacidade de alterar a essência 

das coisas. 

  José Ribamar Sanches Prazeres180 ainda argumenta: 

É, a nosso ver, como se tivessem dado à Suprema Corte o poder de transformar a 
essência das coisas, ou melhor, dos institutos jurídicos, com parâmetros 
extremamente subjetivos e indeterminados, modificando-os ao mero sabor das 
conveniências políticas, para permitir aos nossos governantes dirigir os destinos do 
País de forma mais “tranqüila” e menos “perturbadora”, atendendo como sempre aos 
“interesses econômicos” dos grandes grupos supranacionais. 

  Apresenta também o autor o receio de que o Supremo Tribunal não 

atue com a desvinculação necessária em relação ao Poder Executivo, servindo para 

legitimar os desmandos do governo, especialmente os atinentes à cobrança de 

tributos inconstitucionais. O autor baseia sua preocupação na postura omissiva do 

Supremo Tribunal em relação ao controle das medidas provisórias. 

  Para Manoel Gonçalves Ferreira Filho181 o ato inconstitucional deixou 

de ser nulo, pois se o fosse não poderia produzir nenhum efeito jurídico. A decisão 

que declara essa nulidade deixou de ser declaratória e passou a ser constitutiva 

negativa. Como conseqüência dessa postura jurídica, nossa Constituição deixou de 

ser rígida. 

 

                                                           
180 SANCHES PRAZERES, José Ribamar. Lei no 9.868/99: a inconstitucionalidade interrompida. 
Informativo Jurídico Consulex. Brasília, ano XV, n. 20, maio de 2001 p. 5. 

181 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O sistema constitucional brasileiro e as recentes inovações 
no controle de constitucionalidade (leis no 9.868/99, de 10 de novembro e no 9.982, de 3 de dezembro 
de 1999). Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 220, abr./jun. de 2000, p. 1-17. 
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  Ferreira Filho aponta ainda o problema de o controle de 

constitucionalidade ter assumido caráter político, passando o Supremo Tribunal 

Federal a atuar como órgão político, e não jurídico, como se fosse uma “Terceira 

Câmara do Poder Legislativo”. O autor deixa, no entanto, de considerar que as 

normas constitucionais possuem caráter político. 

  Segundo Luis Antonio Cunha Ribeiro o Supremo Tribunal Federal não 

pode exercer um juízo de conveniência e oportunidade, no sentido administrativo, 

um ato discricionário, a respeito da aplicação ou não da Constituição.182

  Conforme estudo realizado no capítulo anterior, analisemos 

inicialmente a questão do papel do Poder Judiciário, um papel político, ordenador da 

sociedade, como também o é o do Poder Legislativo. 

  Quando o Supremo Tribunal decide uma causa, está solucionando 

questões acerca da liberdade, do patrimônio e de outros bens jurídicos que 

influenciam na ordem social e política, de sorte que não se trata de questões 

meramente jurídicas. Não há essa separação, em que o Supremo julga a questão de 

forma jurídica, afastando a análise e a interferência de ordem política. 

  Como já dito anteriormente, Canotilho considera a Constituição como o 

estatuto jurídico do corpo político. Ela é um pacto viabilizador da convivência social e 

sua realização significa permitir a sobrevivência da sociedade. 

  O controle judicial de constitucionalidade das leis sempre terá uma 

coloração política, vez que as cortes constitucionais acabam intervindo na dialética 

                                                           
182 CUNHA RIBEIRO, Luís Antonio. Democracia e controle da constitucionalidade. In: SARMENTO, 
Daniel (org.). O controle de constitucionalidade e a Lei no 9.868/99. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2002, p. 231. 
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das forças políticas do Estado.183 E embora a interpretação judicial da Constituição 

seja uma tarefa jurídica, uma Corte Constitucional nunca pode fechar os olhos ou se 

manter indiferente às conseqüências políticas de suas decisões, se quiser impedir 

resultados injustos ou danosos ao bem comum.184

  Em suma, nenhuma decisão judicial, especialmente as da Suprema 

Corte em controle abstrato de constitucionalidade, pode prestar um desserviço ao 

jurisdicionado ou à população em geral. Quando o Poder Judiciário atua, tem de 

fazê-lo como pacificador social, solucionador de conflitos, e não criador deles. 

  Quando as leis são criadas, têm caráter geral e seus efeitos sociais só 

serão verificados com a sua aplicação efetiva. A partir desta, é possível ter-se a 

noção dos problemas jurídicos que surgirão.185 Daí a importante missão do Poder 

Judiciário de interpretar e materializar princípios e regras, e não a de um simples 

aplicador da lei ou da Constituição. 

  Assim sendo, o Supremo Tribunal Federal, como toda Corte 

Constitucional é comissionado pelo Poder Constituinte originário para proteger a sua 

obra, a Constituição.186

                                                           
183 CAPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. 2. 
ed. Reimpressão. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1999, p. 114. 

184 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 
106. 

185 BINENBOJM, Gustavo. A democratização da jurisdição constitucional e o contributo da lei no 
9.868/99. In: SARMENTO, Daniel (org.). O controle de constitucionalidade e a Lei no 9.868/99. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 161. 

186 SAMPAIO, José Adércio Leite. Discurso de legitimidade da jurisdição constitucional e as 
mudanças legais do regime de constitucionalidade no Brasil. In: SARMENTO, Daniel (org.). O 
controle de constitucionalidade e a Lei no 9.868/99. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 207. 
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  Outra discussão que surgiu acerca do art. 27 da Lei no 9.868/99 foi a de 

ser ele inconstitucional, visto que trata de matéria constitucional em lei ordinária e 

que o correto seria a modificação dos efeitos da decisão em controle de 

constitucionalidade por meio de emenda constitucional. Argumentou-se que o 

legislador foi astucioso ao estabelecer juridicamente, mediante lei ordinária, a 

eficácia diferida das decisões em controle abstrato, pelo fato de já ter tentado fazê-lo 

tanto na Constituinte de 1988 quanto na reforma constitucional de 1994, sem obter 

êxito.187

  A discussão fragiliza-se diante do argumento de não estarem os efeitos 

da decisão em controle abstrato de constitucionalidade atualmente descritos na 

Constituição, assim como não estavam antes da edição da Lei no 9.868/99; eles são 

fruto de convenções de política judicial. Se não se trata de matéria constitucional, 

não há razão para pechar de inconstitucional o art. 27 da lei, mesmo com as duas 

tentativas de inserir tal assunto no corpo da Constituição. 

  Não se pode deixar de registrar que essa é a primeira vez que, no 

Brasil, se regulamenta a questão dos efeitos da decisão do controle abstrato de 

constitucionalidade. 

  A grande resistência à mudança deve-se, em parte, à tradição que 

seguimos do controle de constitucionalidade americano. Mas tal modelo apresenta 

dificuldades de ordem prática, especialmente por causa da regra da 

imprescritibilidade do vício de ilegitimidade, que poderá ser alegado vários anos 

depois de sua ocorrência, quando já interveio sobremaneira na vida das pessoas, 

                                                           
187 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. São Paulo, n. 56, maio de 2000, p. 22. 
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podendo causar verdadeira tragédia social. Daí por que os próprios Estados Unidos 

flexibilizaram a regra que criaram, quando consideraram inconstitucional uma lei que 

admitia provas ilícitas e um condenado requereu, com base na regra da 

retroatividade da decisão, a anulação de sua condenação. O pedido foi negado com 

fundamento na segurança jurídica e na necessidade de se evitar um caos, pois não 

só a condenação do requerente, mas outras centenas, havia se dado com a 

permissão da utilização de provas ilícitas. Anulando-se os processos, o tempo 

decorrido inviabilizaria a produção das provas, gerando desconforto social em razão 

da impunidade dos vários infratores.188 Entretanto, a Suprema Corte americana, em 

sua atual composição, não vê com bons olhos a prolação de decisões não 

retroativas.189

  Verdadeiramente, vários países vêm assumindo uma posição mais 

flexível acerca do entendimento dos efeitos do controle abstrato de 

constitucionalidade de normas. São exemplos a Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, 

dentre outros países.190, 191 Consideram naturalmente possível a modulação dos 

efeitos das decisões em processos objetivos de controle de constitucionalidade. 

                                                           
188 SARMENTO, Daniel. A eficácia temporal das decisões no controle de constitucionalidade. In: 
SARMENTO, Daniel (org.). O controle de constitucionalidade e a Lei no 9.868/99. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2002, p. 112. 

189 SARMENTO, Daniel. A eficácia temporal das decisões no controle de constitucionalidade. In: 
SARMENTO, Daniel (org.). O controle de constitucionalidade e a Lei no 9.868/99. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2002, p. 113. 

190 SIQUEIRA CASTRO, Carlos Roberto. Da declaração de inconstitucionalidade e seus efeitos em 
face das leis n os 9.868 e 9.882/99. In: SARMENTO, Daniel (org.). O controle de constitucionalidade e 
a Lei no 9.868/99. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 68. 

191 ROTHENBURG, Walter Claudius. Velhos e novos rumos das ações de controle abstrato de 
constitucionalidade à luz da lei no 9.868/99. In: SARMENTO, Daniel (org.). O controle de 
constitucionalidade e a Lei no 9.868/99. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 283. 
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  Para Mauro Cappelletti192 tem-se operado uma certa flexibilização nos 

efeitos das decisões em controle judicial de constitucionalidade das leis, tanto no 

sistema americano quanto no austríaco, devido às necessidades de ordem prática. 

Vejamos sua lição: 

  No sistema americano, em que é adotado o princípio da nulidade das 

leis inconstitucionais, as cortes judiciárias já se depararam por diversas vezes com 

situações em que uma lei, aplicada pacificamente por muitos anos, vem a ser 

declarada inconstitucional e então surge o problema: declarar a lei inconstitucional, 

conferindo-lhe efeito retroativo, desfazendo um grande número de relações jurídicas 

operadas ou conferir-lhe efeitos apenas para o futuro, preservando-as. 

  Não foi estabelecida uma regra para solucionar o problema, mas os 

juízes e cortes americanas têm respeitado os efeitos consolidados e levado em 

consideração as conseqüências de suas decisões e as repercussões delas na paz 

social e na estabilidade das relações e situações jurídicas. 

  No que diz respeito ao modelo austríaco, o controle é realizado apenas 

pela Corte Constitucional e considera-se que a lei inconstitucional é nula e a decisão 

que a reconhece é constitutiva negativa, possuindo apenas efeitos para o futuro. 

  Ocorre que em razão da revisão Constitucional de 1929, foi introduzida 

na Áustria a possibilidade de dois tribunais submeterem processos de sua 

competência à análise pela Corte Constitucional. São eles as Cortes Superior e 

Administrativa. Elas não podem analisar a constitucionalidade de lei, mas em caso 

de dúvida, podem enviar o processo para que o órgão judicial competente a analise. 

                                                           
192 CAPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. 2. 
ed. Reimpressão. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1999, p. 115-124. 
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A decisão terá caráter vinculatório e produzirá efeitos entre as partes e 

retroativamente. 

  Eis a flexibilização dos efeitos da decisão no controle de 

constitucionalidade austríaco. E não poderia ser diferente, sob pena de resultar a 

absurda conseqüência de o pronunciamento da Corte Constitucional na solução de 

um caso concreto, submetido à sua apreciação pelas Cortes Superior ou 

Administrativa, não ter eficácia nenhuma, caso a inconstitucionalidade produzisse 

efeitos apenas para o futuro. 

  Ter-se-ia um caso insolúvel, com uma decisão incoerente, pois as 

Cortes Superior ou Administrativa não poderiam reconhecer a inconstitucionalidade 

da lei e a decisão da Corte Constitucional aplicar-se-ia a todas as outras situações 

jurídicas, menos a que provocou seu pronunciamento. Para evitar situação tão 

esdrúxula, foi mitigada a regra da eficácia ex nunc no sistema austríaco, nas 

hipóteses de controle incidental. 

  Com a evolução do controle judicial abstrato de constitucionalidade e a 

necessidade de soluções para as mais variadas espécies de problemas, não há 

outra solução senão temperar os efeitos da inconstitucionalidade da leis, em face da 

manutenção da coisa julgada, da boa-fé, da segurança jurídica, etc. Portanto, conta-

se com a sensibilidade dos julgadores aos clamores populares, pois, como no dizer 

de José Adércio Sampaio, “a magistratura está em situação intermediária entre o 

povo e o legislador para manter este dentro dos limites estabelecidos por aquele”.193

                                                           
193 SAMPAIO, José Adércio Leite. Discurso de legitimidade da jurisdição constitucional e as 
mudanças legais do regime de constitucionalidade no Brasil. In: SARMENTO, Daniel (org.). O 
controle de constitucionalidade e a Lei no 9.868/99. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 189. 
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  O Supremo Tribunal Federal, enquanto guardião da Constituição, na 

sua função de intérprete e aplicador, tem de cuidar para que, em qualquer hipótese, 

prevaleça a vontade constitucional, sem deixar de observar que, por vezes, a 

vontade constitucional é a de que seja uma lei considerada absolutamente nula e, 

por outras, não, dependendo da exigência da situação concreta. 

  Não podemos fechar os olhos para a realidade. É lógico que, se o 

postulado da nulidade absoluta for adotado entre nós sem nenhuma margem de 

manobra pelo Supremo Tribunal Federal, pode ocorrer, por um lado, a 

transformação da  Corte Constitucional em uma “pedra de gelo julgadora”, insensível 

às conseqüências sociais de seu julgamento, ainda que sejam avassaladoras. Por 

outro lado, há o risco de o STF não declarar a inconstitucionalidade de leis 

inconstitucionais para evitar as drásticas conseqüências da retroatividade dessa 

decisão, o que também é indesejável. 

  Poderá haver casos de normas que estejam incompatíveis com a 

Constituição, mas cuja eliminação do mundo jurídico seja mais prejudicial e gravoso 

que sua própria existência, sendo absolutamente necessária a sua manutenção 

provisória. Trata-se do exemplo da declaração de inconstitucionalidade de lei que 

estabeleça o valor do salário mínimo. Imaginemos só que mencionada lei seja 

declarada inconstitucional e de imediato completamente eliminada do mundo 

jurídico, inclusive retroativamente. A pergunta é: qual será a vontade constitucional 

neste caso? Que uma lei inconstitucional tenha validade por algum tempo enquanto 

outra é votada ou que o trabalhador nacional fique desamparado legalmente, 

percebendo o salário que o empregador quiser lhe pagar?  
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  Isso é apenas um dos vários exemplos de que uma decisão judicial não 

possui efeitos apenas jurídicos, mas também políticos, e de que o Supremo Tribunal 

tem de conhecer as conseqüências práticas de seu julgamento, bem como de que, 

em determinados casos, a retroação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, 

em face do postulado da nulidade absoluta, será certamente muito mais grave para 

a sociedade que a sua validade provisória. 

  Portanto, cabe ao Supremo Tribunal Federal aplicar a lição de Robert 

Alexy, ou seja, ponderar os princípios constitucionais em jogo, afastar um deles, sem 

contudo eliminá-lo, e aplicar, ao caso específico, o que entender prevalecente. 

Ponderação de interesses, eis o que deve fazer a Suprema Corte, na busca do 

equilíbrio entre os interesses confrontantes. 

  Está bem claro que a regra da eficácia diferida de certas decisões em 

controle abstrato de constitucionalidade se fundamenta na ponderação dos 

interesses em conflito. De um lado, a supremacia da norma constitucional e a 

nulidade das leis ou atos normativos inconstitucionais e, de outro, princípios 

constitucionais tão relevantes quanto aqueles (segurança jurídica, excepcional 

interesse social, boa-fé, não enriquecimento ilícito, dentre outros). 

  A Lei no 9.868/99 tratou dessa problemática e permitiu ao guardião da 

Constituição aplicar a vontade constitucional, proferir os julgamentos com 

observância das questões de ordem jurídica e, também, política. Além disso não 

banalizou o instituto da eficácia diferida das decisões em controle abstrato de 

constitucionalidade, vez que exigiu um quorum diferenciado para a possibilidade de 

sua concessão. Exigiu a lei, em seu art. 27, que, só por maioria de dois terços de 

seus membros, o Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade de 
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lei ou ato normativo, pode decidir se sua eficácia será do trânsito em julgado da 

decisão ou de outro momento que venha a ser fixado. 

  Também não deixou a lei ao arbítrio do julgador as hipóteses de 

estabelecimento da eficácia diferida. Consignou que esta ocorrerá por “razões de 

ordem jurídica ou de excepcional interesse social”. 

  O excepcional interesse social deve ser avaliado pelos ministros 

julgadores para que este prevaleça, e não o do Estado. Se o Supremo Tribunal 

Federal exerce um papel político, ordenador da sociedade, tem a obrigação de, 

cumprindo a Constituição, respeitar os interesses da sociedade, satisfazendo suas 

necessidades. Na verdade, não se trata de uma faculdade, e sim de um dever, uma 

obrigação. 

  E o que vem a ser a segurança jurídica? Para Luis Roberto Barroso,194 

a segurança jurídica é fundamental no papel do Estado e do direito. Diz ele: 

No seu desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial a expressão segurança jurídica 
passou a designar um conjunto abrangente de idéias, que incluem: 

1) a existência de instituições estatais dotadas de poder e garantias, assim como 
sujeitas ao princípio da legalidade; 

2) a confiança nos atos do Poder Público, que deverão reger-se pela boa-fé e pela 
razoabilidade; 

3) a estabilidade das relações jurídicas, manifestada na durabilidade das normas, na 
anterioridade das leis em relação aos fatos sobre os quais incidem e na conservação 
de direitos em face da lei nova; 

4) a previsibilidade dos comportamentos, tanto os que devem ser seguidos, quanto os 
que devem ser suportados; 

5) a igualdade na lei e perante a lei, inclusive com soluções isonômicas para 
situações ou próximas. 

                                                           
194 BARROSO, Luis Roberto. A segurança jurídica na era da velocidade e do pragmatismo (Reflexões 
sobre direito adquirido, ponderação de interesses, papel do poder judiciário e dos meios de 
comunicação). Congresso Brasileiro de Direito Público, abril de 2000. Disponível em http: // 
mx.geocities.com/profpito/seguranabarroso.html. Acessado em 18/11/2002. 
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  Como se vê, a segurança jurídica possui parâmetros, não pode ser 

inventada e moldada; ela está relacionada à segurança individual, a da propriedade 

e dos bens das pessoas, sendo necessária para uma convivência social pacífica e 

harmônica, além de ser um princípio estabelecido constitucionalmente (art. 5o,, 

CF/88: 

Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade... (grifo meu) 

  Inocêncio Mártires Coelho195 afirma que quando o Supremo Tribunal 

Federal julga procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade e, por razões de 

segurança jurídica ou excepcional interesse social, resolve modular os efeitos da 

decisão as leis ou atos normativos declarados inconstitucionais são recepcionados 

como se fossem “emendas pontuais e transitórias” à Constituição, permanecendo 

válidas enquanto se tolerar a sua eficácia inconstitucional. 

  O autor esclarece ainda que, quando o Supremo utiliza-se do instituto 

da eficácia diferida não está conferindo validade a leis inconstitucionais, mas apenas 

preservando situações que não devam ou não possam ser desfeitas. 

  Para Walter Claudius Rothenburg o controle judicial abstrato tende a 

realizar-se preponderantemente na tutela dos direitos fundamentais ou na defesa da 

estabilidade governamental, sendo esta, segundo o autor, o alvo da Lei no 

9.868/99.196 Partindo-se dessa premissa, terá o Supremo Tribunal, como intérprete 

                                                           
195 COELHO, Inocêncio Mártires. Constitucionalidade/Inconstitucionalidade: uma questão política? 
Disponível em http://www.google.com.br. Acessado em02/10/2001. 

196 ROTHENBURG, Walter Claudius. Velhos e novos rumos das ações de controle abstrato de 
constitucionalidade à luz da lei no 9.868/99. In: SARMENTO, Daniel (org.). O controle de 
constitucionalidade e a Lei no 9.868/99. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 269. 
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nato da Constituição, de corrigir tal tendência, no intuito de se voltar cada vez mais 

para os direitos fundamentais. 

  Para o autor, a Lei no 9.868/99 objetivou implementar uma 

verticalização do controle judicial de constitucionalidade, para retirá-lo dos juízes e 

concentrá-lo nos tribunais, prevendo uma facilidade para o eventual direcionamento 

das decisões judiciais. 

  A preocupação não é de todo infundada e se justifica na forma de 

acesso aos cargos nos tribunais superiores e no próprio Supremo Tribunal. 

Enquanto os juízes fazem concurso público de provas e títulos, os membros dos 

tribunais superiores são nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, para o exercício 

da função de forma vitalícia. 

  A preocupação é reforçada pelo fato de o Supremo Tribunal Federal 

estar-se mostrando dependente do Poder Executivo, conforme se depreende de seu 

tratamento omissivo no controle das medidas provisórias. Teme-se que ele deixe de 

ser o guardião da Constituição e passe a julgar para viabilizar os projetos 

governamentais, ou seja, passe a utilizar as “razões do Estado”. E pode-se dizer que 

isso passou a ser mais fácil com a Lei no 9.868/99, pois esta possui fórmulas vagas 

em seu art. 27, quais sejam, segurança jurídica e excepcional interesse social, as 

quais a Suprema Corte avaliará, quando julgar. 

  No presente trabalho não se pretende fazer uma ode ao Supremo 

Tribunal Federal, enquanto órgão do Poder Judiciário, na medida em que ele é 

formado por seres humanos e estes são sempre falíveis. Também não se parte do 

pressuposto da desconfiança e da crença na má-fé e no conchavo dos julgadores 

com o Poder Executivo. Não se reduziu o estudo do controle concentrado da 
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constitucionalidade das leis e dos atos normativos a esse aspecto, mas uma 

preocupação nasceu. 

  Realizada uma pesquisa no Supremo Tribunal Federal,197 constatou-se 

que, após a entrada em vigor da Lei no 9.868/99 (há cerca de três anos e meio), 691 

ADIns foram propostas. Dessas, apenas 39 obtiveram julgamento meritório. 

  Em nove das aludidas ações, o pedido foi julgado improcedente e em 

trinta, procedente (total ou parcialmente). Em nenhuma destas últimas foi aplicado o 

instituto da eficácia diferida. Por que então a preocupação com este instituto tão 

polêmico na atualidade, se nos parece que o Supremo Tribunal tem sido cuidadoso 

na sua aplicação? 

  Na verdade, a preocupação surgiu por ser impossível avaliar a forma 

como o Supremo Tribunal comportar-se-á em face da mencionada lei, já que ele 

ainda não a utilizou, e por que, das trinta ADIns em que houve procedência do 

pedido, 24 são idênticas e foram propostas pelo Partido Social Liberal (PSL) em face 

da omissão legislativa de governadores de vários Estados, qual seja, o não 

encaminhamento do projeto para a revisão geral dos vencimentos dos funcionários 

públicos. 

  Nas seis ADIns restantes, assuntos como a intervenção em um 

município paraense pelo governo do Estado, o licenciamento de motocicletas 

destinadas ao transporte remunerado de passageiros, o Regimento Interno do 

Conselho da Magistratura do Ceará, dentre outros. 

                                                           
197 Pesquisa realizada no dia 7 de janeiro de 2003. 
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  O que se verifica é que o Supremo Tribunal Federal não tem 

enfrentado sérias e relevantes questões para o país em sede de ação direta de 

inconstitucionalidade, não se sabe se por excesso de trabalho ou falta de vontade 

política. E qualquer uma das hipóteses é perigosa. Na primeira, a prestação 

jurisdicional tardará a ocorrer, e os problemas sociais, em razão da necessidade de 

uma solução postergar-se-ão com o sofrimento das pessoas. Na segunda, o 

problema é ainda mais grave, pois a Constituição fica indefesa e frágil; não só ela, 

mas toda a sociedade e o Estado Democrático de Direito. Teremos de nos quedar 

ao desmando, à desobediência e ao desrespeito institucionalizado? Difícil será a 

sobrevivência social. 

  Para Celso Campilongo, o Supremo Tribunal Federal tem dedicado 

muito tempo à análise de questões de natureza processual, deixando de tratar o 

mérito das questões constitucionais.198

  No Brasil, o instituto da eficácia diferida das decisões é compatível com 

o controle abstrato de constitucionalidade e faz-se necessário; contudo, a sua 

aceitação e o seu respeito social dependerão da postura do Supremo Tribunal 

Federal como intérprete, aplicador e realizador da vontade constitucional. 

  Nunca poderá a Suprema Corte esquecer que o Poder Judiciário é um 

poder desarmado. Sua sobrevivência depende de sua credibilidade social que, por 

sua vez, depende da coerência das suas decisões, que devem ser socialmente 

orientadas e devidamente fundamentadas para serem legítimas socialmente. Assim, 

não está o Supremo Tribunal autorizado a julgar as questões referentes ao controle 

                                                           
198 CAMPILONGO, Celso. Direitos fundamentais e poder judiciário. Konrad Adenauer Stiftung Centro 
de Estudos. Série Debates. Fortaleza, n. 20, 1998, p. 236. 

 112



concentrado de constitucionalidade de forma arbitrária e com valorações políticas 

discricionárias, já que está atuando na condição de realizador da vontade 

constitucional. 

  Tal postura deve manifestar-se livremente pelo Supremo Tribunal 

Federal, com efeitos na prática. O controle abstrato da constitucionalidade das leis 

não pode se transformar em um instrumento de governabilidade, sob pena de a lei 

acabar se revelando inconstitucional, devendo a democracia brasileira, certamente, 

optar pelo controle difuso.199

  Devem os membros do Supremo Tribunal Federal lembrar-se sempre 

de que seu dever é para com a sociedade, a população, e de que os criadores das 

leis representam esta mesma sociedade, podendo, se ela se mostrar insatisfeita com 

a Lei no 9.868/99, em face de uma atuação inadequada da Corte Suprema no 

controle de constitucionalidade, vir a efetuar mudanças legislativas. 

  No nosso entender o art. 27 da Lei no 9.868/99 apresentou uma falha 

ao não estabelecer o prazo máximo que uma decisão de inconstitucionalidade pode 

deixar de ser aplicada e a lei deixar de ter eficácia. Imaginemos que o Supremo 

tribunal declare uma lei inconstitucional e entende que ela tem de continuar em vigor 

por mais oito ou quinze anos. Parece exagero e é, mas é uma hipótese permitida. 

 

                                                                                                                                                                                     

 

199 ROTHENBURG, Walter Claudius. Velhos e novos rumos das ações de controle abstrato de 
constitucionalidade à luz da lei no 9.868/99. In: SARMENTO, Daniel (org.). O controle de 
constitucionalidade e a Lei no 9.868/99. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 289. 
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  O ideal seria estabelecer-se o prazo máximo de um ano, nos moldes 

da Constituição austríaca. Assim, o legislador terá tempo mais que necessário para 

preparar uma nova lei, constitucional. 
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Conclusão 

  Constituição é palavra que possui vários significados, todos vinculados 

a uma idéia organizacional. Juridicamente representa um conjunto de normas 

emanadas do poder constituinte originário, que descreve a estrutura estatal, o 

funcionamento de seus órgãos e das suas instituições, bem como a posição do 

indivíduo nesta estrutura. Funciona como o fundamento de validade de todas as 

demais normas do ordenamento jurídico, dela refletindo os princípios basilares do 

Estado. 

  Uma Constituição possui regras que dizem respeito aos aspectos 

fáticos, econômicos, jurídicos, sociais, ideológicos e políticos. Ela não é apenas uma 

Carta jurídica, mas uma Carta jurídico-política. É o próprio estatuto jurídico do 

político. 

  Há constituições rígidas e flexíveis e tal classificação leva em conta a 

facilidade com que elas podem ser alteradas, se há ou não um procedimento 

específico, mais dificultoso de alteração. Nas rígidas, só pode haver alteração 

constitucional por procedimento especial, ao passo que as flexíveis se alteram por 

procedimento ordinário. 

  Da rigidez da Constituição resulta a supremacia constitucional, que é 

uma característica do constitucionalismo moderno e significa que a norma 

constitucional está acima de qualquer outra norma do ordenamento, devendo por 

isso ser obedecida. 

  Da referida supremacia pode resultar o problema da 

inconstitucionalidade das leis, que consiste em uma contrariedade da lei ou do ato 
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normativo à Constituição, podendo ser esta contrariedade material ou formal, por 

ação ou omissão, total ou parcial. 

  Para o estudo do controle judicial de constitucionalidade é importante a 

verificação das idéias de Montesquieu sobre a divisão dos poderes do Estado. Para 

ele, todo aquele que detém o poder é levado a abusar dele e, por isso o poder 

precisa ser partilhado entre instituições do Estado, surgindo daí a teoria da divisão 

de poderes, que estabelece, para a sobrevivência social, a necessidade de liberdade 

e coexistência dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, com a possibilidade 

de que exerçam atividades de controle uns em relação aos outros. 

  Houve interpretações deformadas das idéias de Montesquieu, por meio 

das quais concluiu-se que apenas os poderes Legislativo e Executivo exercem 

atividades políticas e o Judiciário é um simples aplicador da lei, não praticando 

qualquer atividade de gestão ou controle social. Entretanto, os cientistas políticos 

visualizaram a administração da justiça como um subsistema do sistema político, em 

razão do impacto social e político de suas atividades. 

  Iniciou-se a partir daí uma evolução conceitual do fenômeno judicial, no 

sentido de aceitar-se o direito como fato social e a atividade exercida pelo Poder 

Judiciário como meio de controle e representação da sociedade. 

  O Poder Judiciário tornou-se palco de importantes decisões políticas do 

Estado, restando enfraquecida a idéia do juiz autômato, de atitudes mecânicas, que 

só faz silogismos. Foi fortalecida a concepção de que o magistrado possui 

experiências, convicções e ideologias que interferem em sua vida pessoal e 

profissional, bem como em suas decisões, eliminando-se a ficção do juiz neutro. 
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  A atividade do Poder Judiciário é uma atividade política, gerando em 

virtude disso efeitos sociais, não podendo o julgador não pode ignorar as 

conseqüências práticas de suas decisões, já que elas interferem na ordem e no bem 

estar sociais. 

  Os Estados Unidos foram pioneiros no controle judicial de 

constitucionalidade das leis, criando a judicial review, baseada em uma decisão da 

Suprema Corte americana, com o argumento de que é função inerente aos juízes 

interpretar as leis e aplicá-las na solução de conflitos individuais. 

  No controle americano, todo juiz ou tribunal está autorizado a fiscalizar 

a constitucionalidade das leis, quando da análise dos casos concretos que tenham 

que julgar, resolvendo-a com critérios interpretativos. Daí este tipo de controle se 

chamar difuso, ou seja, difundido por todos os órgãos judiciais, inclusive pela 

Suprema Corte, que é um tribunal superior, localizado no topo da estrutura judiciária, 

não se tratando de uma Corte Constitucional. 

  Nesta situação a questão da inconstitucionalidade não é analisada 

diretamente, e sim como uma questão prejudicial, que resultará na aplicação ou não 

da lei. Por essa razão a denominação controle indireto, por via incidental. Nessa 

hipótese de controle as decisões produzem efeitos inter partes e possuem eficácia 

ex tunc, ou seja, surtem efeitos apenas para as partes envolvidas no litígio, já que o 

que se discute é uma questão de índole penal, administrativa, civil, etc., e não 

diretamente o confronto da lei com a Constituição e o ato inconstitucional é 

eliminado desde o seu nascimento. 

  Em síntese, para o Direito Constitucional americano, a 

inconstitucionalidade tem como efeito a nulidade absoluta da lei inconstitucional ― 
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que representa um nada jurídico. A decisão judicial que reconhece a 

inconstitucionalidade é de natureza declaratória, pois apenas declara um estado de 

coisas que já existia, já que a lei sempre foi inconstitucional e a sentença apenas 

reconhece essa situação. 

  O modelo austríaco de controle de constitucionalidade, por sua vez, 

teve início com as idéias kelsenianas e  materializou-se  na Constituição da Áustria 

de 1920, sendo aperfeiçoado em 1929. Para Kelsen, era necessário um Tribunal 

Constitucional fora da estrutura do Poder Judiciário para efetivar o controle de 

constitucionalidade das leis. 

  Criou-se, portanto, a Corte Constitucional austríaca, à qual, com 

exclusividade, incumbe a tarefa da fiscalização da constitucionalidade das leis, não 

sendo possível que nenhum outro juiz a realize. 

  Esta fórmula concentrada de controle de constitucionalidade da Áustria 

gerava um certo incômodo aos juízes, que acabavam por se deparar com uma 

norma que afrontava a Lei máxima do país, tendo que aplicá-la, mesmo a 

considerando inconstitucional. Veio então, em 1929, a lei austríaca de revisão da 

Constituição, admitindo que as Cortes Suprema e Administrativa, dois tribunais 

recursais austríacos, em processos de sua competência, suspendessem o 

julgamento dos recursos e submetessem a questão de inconstitucionalidade à Corte 

Constitucional, que proferiria decisão vinculatória. Ocorreu, com isso, uma certa 

flexibilização do modelo concentrado austríaco. 

  Na Áustria, assim, as decisões em controle de constitucionalidade têm 

efeitos erga omnes e eficácia ex nunc. Os efeitos se operam para todos e a eficácia 
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das decisões ocorre apenas para o futuro, já que para os austríacos a 

inconstitucionalidade não faz que a lei seja nula absolutamente, mas sim anulável. 

  No Brasil, o controle judicial de constitucionalidade nasceu com a 

Constituição Republicana de 1891, na modalidade difusa. Outrossim, com a Carta 

Constitucional de 1934, teve início no país a trajetória do controle concentrado de 

constitucionalidade das normas, tendo em vista a previsão da ação direta de 

inconstitucionalidade interventiva. 

  Na Constituição de 1946 foi criada a ação direta de 

inconstitucionalidade genérica, de titularidade do Procurador-Geral da República, 

com vistas à defesa do Texto Constitucional. Já a Constituição de 1988 aumentou o 

rol de legitimados, transparecendo que o perfil do controle judicial de 

constitucionalidade das leis no Brasil havia deixado de ser difuso com aspectos 

concentrados e passado a ser concentrado em sua essência, exercido perante o 

Supremo Tribunal Federal. 

  Conclui-se que o controle judicial de constitucionalidade das leis 

brasileiras é um misto do controle americano e do controle austríaco. No entanto, no 

que diz respeito à eficácia da decisão no controle do Brasil, fez-se a opção pelos 

efeitos ex tunc, considerando a lei ou o ato normativo inconstitucional como 

absolutamente nulo, independentemente da modalidade do controle: difuso ou 

concreto. 

  Em face desta opção, as decisões proferidas em controle de 

constitucionalidade de leis e atos normativos no Brasil têm natureza declaratória, e 

não constitutiva negativa, o que resulta na retroação da decisão para a eliminação 

completa de todos os efeitos da lei inconstitucional. 
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  Entretanto, em 1999, foi publicada a Lei no 9.868/99, estabelecendo a 

possibilidade de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo com 

momento diverso para sua retirada do mundo jurídico. 

  Foi o artigo 27 da referida lei que trouxe a regra da eficácia diferida, 

gerando grande polêmica. Houve muitas críticas de que estaria sendo abandonado o 

princípio da supremacia constitucional, de que a Constituição brasileira não era mais 

rígida e de que o Supremo Tribunal se tornara uma Corte muito poderosa, mas não 

completamente independente do Poder Executivo, tendo-se como exemplo a 

atuação omissiva no controle das medidas provisórias. 

  Criticaram-se as expressões, contidas no art. 27, segurança jurídica e 

excepcional interesse social, com o argumento de que são abertas e dão ensejo a 

uma atuação do Supremo Tribunal voltada para viabilizar a governabilidade, uma 

atuação política em vez de jurídica. 

  Observa-se que há uma tendência mundial de flexibilização da eficácia 

das decisões em controle de constitucionalidade, vez que já se constatou que o 

princípio da nulidade absoluta da lei inconstitucional por vezes cria dificuldades na 

realização constitucional, na solução dos problemas sociais e, há hipóteses em que 

a eliminação retroativa da lei inconstitucional torna-se mais gravosa para a 

sociedade que a sua existência inconstitucional. 

  Assim, faz-se necessária a implementação da eficácia diferida nas 

decisões em controle de constitucionalidade, sob pena de o Supremo Tribunal 

Federal decidir inconvenientemente pela inconstitucionalidade de uma lei que, 

naquele momento, é necessária ou ainda, deixar de declarar a inconstitucionalidade 
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de lei ou ato normativo visivelmente ilegal, para evitar a eficácia retroativa da 

decisão, o que causaria um caos jurídico. 

  É, portanto, necessária e útil a implementação do instituto da eficácia 

diferida das decisões no controle judicial abstrato de constitucionalidade das leis no 

direito brasileiro, entretanto, faz-se imprescindível impor-lhe prazo, a exemplo da 

Constituição austríaca, para a qual a Corte Constitucional pode suspender a 

inconstitucionalidade da lei por, no máximo, um ano, objetivando estabelecer um 

mecanismo de controle da atividade de nossa Corte Suprema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 121



Bibliografia 

Livros 

ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios 

Constitucionales, 1993. 

BACHOF, Otto. Normas constitucionais inconstitucionais? Tradução de José Manuel 

M. Cardoso da Costa. Coimbra: Almedina, 1994. 

BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. A teoria das Constituições rígidas. 2. ed. 

São Paulo: José Bushatsky Editor, 1980. 

BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: 

Saraiva, 1996. 

BITAR, Orlando. Estudos de direito constitucional e de direito do trabalho. V.1. Rio 

de Janeiro: Renovar, 1996. 

BITTENCOURT, Carlos Alberto Lúcio. O controle jurisdicional da constitucionalidade 

das leis. 2. ed. Brasília: Ministério da Justiça, 1997. 

CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 3. ed. 

Coimbra: Almedina, 1999. 

__________. Direito constitucional e teoria da constituição. 5. ed. Coimbra: 

Almedina, 2002. 

CAPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito 

comparado. 2. ed. Reimpressão. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1999. 

 122



CARNOTA, Walter F.; BIDART CAMPOS, German J. Derecho constitucional 

comparado. Tomo I. Buenos Aires: Ediar Sociedade Anonima Editora Comercial, 

Industrial y Finaciera, 1998. 

CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito 

brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. 

DANTAS, Ivo. O valor da Constituição. Do controle de constitucionalidade como 

garantia da supralegalidade constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 1996. 

ENTERRÍA, Eduardo Garcia. La Constitución como norma y el tribunal 

constitucional. Madri: Editorial Civitas S. A., 1994. 

FARIA, José Eduardo (org.). Direito e justiça. A função social do judiciário. São 

Paulo: Editora Ática, 1989 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 23. ed. São 

Paulo: Saraiva, 1996. 

FERREIRA, Pinto. Curso de direito constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. 

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia entre facticidade e validade. Tradução de 

Flávio Beno Siebeneichler. v. I. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. 

__________. Direito e democracia entre facticidade e validade. Tradução de Flávio 

Beno Siebeneichler. v. II. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. 

HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira 

Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1991. 

 123



KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. Tradução de Luís Carlos 

Borges. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

__________. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. São 

Paulo: Martins Fontes, 1999. 

LASSALLE, Ferdinand. A essência da Constituição. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 1998. 

MARSHALL, John. Decisões constitucionais de Marshall. Tradução de Américo 

Lobo. Reimpressão. Brasília: Ministério da Justiça, 1997. 

MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

1998. 

MENDES, Gilmar Ferreira; SILVA MARTINS, Ives Gandra da. Controle concentrado 

de constitucionalidade. Comentários à Lei no 9.868/99, de 10/11/1999. São Paulo: 

Saraiva, 2001. 

MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo II. 3. ed. Coimbra: 

Coimbra Editora, 1996. 

MONTESQUIEU. O espírito das leis. Introdução, tradução e notas de Pedro Vieira 

Mota. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. 

NEVES, Marcelo. Teoria da inconstitucionalidade das leis. São Paulo: Saraiva, 1988. 

PALU, Oswaldo Luiz. Controle de constitucionalidade. Conceitos, sistemas e efeitos. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. 

 124



PIOVESAN, Flávia C. Proteção judicial contra omissões legislativas. Ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1995. 

POLETTI, Ronaldo. Controle da constitucionalidade das leis. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1997. 

SARMENTO, Daniel (org.). O controle de constitucionalidade e a Lei no 9.868/99. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2002. 

SENADO FEDERAL (BRASIL). Constituições estrangeiras. V 5. Brasília, 1998. Texto 

reproduzido do BLE- Boletín de Legislación Extrangera. Cortes Generales. Direção e 

Tradução de Mariano Daranas Peláez. 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 11. ed. São Paulo: 

Malheiros, 1996. 

__________. Curso de direito constitucional positivo. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 

2002. 

SCHMITT, Carl. Teoría de la Constitución. Versão espanhola de Francisco Ayala. 

Madrid: Alianza Universidad Textos, 1982. 

VELOSO, Zeno. Controle jurisdicional de constitucionalidade. 2. ed. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2000. 

VIANA, LUIZ WENECK. (et al). A judicialização da política e das relações sociais no 

Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999. 

 125



ZAFFARONI, Eugênio Raul. Poder judiciário. Crises, acertos e desacertos. Tradução 

de Juarez Tavares. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. 

 

Artigos 

ALEXY, Robert. Direito Constitucional e direito ordinário. Jurisdição constitucional e 

jurisdição especializada. Revista dos Tribunais. Rio de Janeiro, ano 91, v. 799, maio 

de 2002, p. 33-51. 

BARBI, Celso Agrícola. Evolução do controle da constitucionalidade das leis no 

Brasil. Revista de Direito Público. São Paulo, n. 4, abr./jun. de 1968, p. 34-43. 

BARROSO, Luis Roberto. A segurança jurídica na era da velocidade e do 

pragmatismo (reflexões sobre direito adquirido, ponderação de interesses, papel do 

Poder Judiciário e dos meios de comunicação). Congresso Brasileiro de Direito 

Público, abril de 2000. Disponível em: http: // 

mx.geocities.com/profpito/seguranabarroso.html. Acessado em 18/11/2002. 

CAMPILONGO, Celso. Direitos fundamentais e poder judiciário. Konrad Adenauer 

Stiftung Centro de Estudos. Série Debates. Fortaleza, n. 20, 1998, p. 231-241. 

COELHO, Inocêncio Mártires. A dimensão política da jurisdição constitucional. 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Notícias do Direito 

Brasileiro. Brasília, n. 9, maio de 2002, p. 261-269. 

__________. Constitucionalidade/Inconstitucionalidade: uma questão política? 

Disponível em http://www.google.com.br. Acessado em02/10/2001. 

 126



CORREA LIMA, Christina Aires. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade 

perante o Supremo Tribunal Federal. Revista dos Tribunais. São Paulo, ano 7, n. 27, 

abril/junho de 1999, p. 183-208. 

DIAS, Luiz Cláudio Portinho. O sistema brasileiro de controle da constitucionalidade 

dos atos normativos. Revista dos Tribunais. São Paulo, ano 87, v. 754, fasc. civil, 

agosto de 1998, p. 99-122. 

ENTERRÍA, Eduardo Garcia. Tribunal constitucional e supremacia da Constituição. 

Revista de Direito Público. São Paulo, ano XX, n. 83, julho/setembro de 1987, p. 5-8. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O sistema constitucional brasileiro e as 

recentes inovações no controle de constitucionalidade (leis no 9.868/99, de 10 de 

novembro e no 9.982, de 3 de dezembro de 1999). Revista de Direito Administrativo. 

Rio de Janeiro, v. 220, abr./jun. de 2000, p. 1-17. 

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. São Paulo, n. 56, maio de 2000, p. 19-24. 

FREITAS, João Alfredo Mussolino de. Supremacia da Constituição: ofensa ao 

princípio e estado democrático de direito, devido à não regulamentação de 

dispositivos constitucionais. Revista dos Tribunais. São Paulo, ano 4, n. 16, 

julho/setembro de 1996, p. 207-217. 

JUCÁ, Francisco Pedro. Judicialização da política e politização do judiciário. Ciência 

Jurídica ad litteris et verbis. São Paulo, ano XIII, v. 85, janeiro/fevereiro de 1999, p. 

39-55. 

 127



MOTA FILHO, Cândido. A evolução do controle da constitucionalidade das leis no 

Brasil. Revista Forense. Rio de Janeiro, ano XXXVIII, v. LXXXVI, fascículo 454, abril 

de 1941, p. 273-279. 

NALINI, José Renato. A função política do judiciário. Disponível em 

http://www.google.com.br. Acessado em 21/02/2003. 

OLIVEIRA, Márcio Nunes Iorio Aranha. Jurisdição Constitucional e política: 

interpretativismo, não interpretativismo e suas alternativas políticas e jurídicas. 

Revista de Informação Legislativa. Brasília, ano 33, n. 132, outubro/dezembro de 

1996, p. 297-311. 

OLIVEIRA JÚNIOR, José Alcebíades. Poder judiciário e democracia. Konrad 

Adenauer Stiftung Centro de Estudos. Série Debates. Fortaleza, n. 20, 1998, p. 49-

55. 

PAES, Sara Maria Stroher. Sistema brasileiro de controle da constitucionalidade. 

Origem e evolução. Revista de Informação Legislativa. Brasília, ano 30, n. 118, 

abr./jun. de1993, p.139-156. 

PAUL, Wolf. Estabilidade constitucional e reforma do judiciário. Considerações em 

defesa da “constituição coragem”. Konrad Adenauer Stiftung Centro de Estudos. 

Série Debates. Fortaleza, n. 20, 1998, p. 57-68. 

PAULA, Edylcéa Tavares Nogueira de. Do controle da constitucionalidade das leis. 

Revista de Informação Legislativa. Brasília, ano 19, n. 73, jan./mar. de 1982, p. 95-

100. 

 128



QUARESMA, Regina. Considerações sobre a teoria da Constituição e o sistema de 

controle de constitucionalidade jurisdicional brasileiro. Revista Forense. Rio de 

Janeiro, ano 93, V. 338, abr./maio/jun. de 1997, p.169-180. 

REIS, Palhares Moreira. Supremacia constitucional. Informativo Jurídico Consulex. 

Brasília, ano XV, n. 12, março de 2001, p. 4-6. 

RODRIGUES, Nina T. Disconzi. O controle da constitucionalidade no direito 

brasileiro e as Leis 9.868/99 e 9.882/99. Revista de Informação Legislativa. Brasília, 

ano 38, n. 149, jan./mar. de 2001, p. 111-124. 

SANCHES PRAZERES, José Ribamar. Lei no 9.868/99: a inconstitucionalidade 

interrompida. Informativo Jurídico Consulex. Brasília, ano XV, n. 20, maio de 2001, p. 

4-6. 

SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O direito constitucional e as lacunas da 

lei. Revista de Informação Legislativa. Brasília, ano 34, n. 133, janeiro/março de 

1997, p. 5-16. 

TEIXEIRA, Sérgio Torres. A atividade judicante do magistrado numa perspectiva 

sócio jurídica. Disponível em http: // www. Amatra6. com.br /rev61.html. Acessado 

em 21/02/2003. 

 

 

 

 

 129



Anexo 

A ― ADIns em que se julgou improcedente o pedido: 

1.ADIn no  2726-3 

2.ADIn no 2713-1 

3.ADIn no 2673-9 

4.ADIn no 2666-6 

5.ADIn no 2586-4 

6.ADIn no 2606-3 

7.ADIn no 2275-0 

8.ADIn no 2267-9 

9.ADIn no 2150-8 

 

B ― ADIns em que se julgou procedente o pedido: 

1.ADIn no 2631-3 

2.ADIn no 2606-2 

3.ADIn no 2580-5 

4.ADIn no 2481-7 

5.ADIn no 2439-6 
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6.ADIn no 2336-5 

 

C ― ADIns idênticas intentadas pelo Partido Social Liberal – PSL: 

1.ADIn no 2486-8 

2.ADIn no 2525-2 

3.ADIn no 2524-4 

4.ADIn no 2520-1 

5.ADIn no 2519-8 

6.ADIn no 2518-0 

7.ADIn no 2517-1 

8.ADIn no 2516-3 

9.ADIn no 2512-1 

10.ADIn no 2511-2 

11.ADIn no 2510-4 

12.ADIn no 2509-1 

13.ADIn no 2508-2 

14.ADIn no 2507-4 

15.ADIn no 2506-6 
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16.ADIn no 2504-0 

17.ADIn no 2503-1 

18.ADIn no 2498-1 

19.ADIn no 2497-3 

20.ADIn no 2496-5 

21.ADIn no 2493-1 

22.ADIn no 2492-2 

23.ADIn no 2491-4 

24.ADIn no 2490-6 
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