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RESUMO 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso analisará a abstrativização do controle 

difuso de constitucionalidade. Além disso, apresentará os aspectos históricos do 

controle de constitucionalidade, dando ênfase ao controle difuso, traçando um perfil 

histórico jurisprudencial à tese da abstrativização. 

 

Palavras-Chave: Controle de Constitucionalidade; Abstrativização; Sistema Difuso; 

Mutação Constitucional; Constituição da República. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The present Work of Conclusion of Course will analyze the abstractivization of the 

diffuse control of constitutionality. In addition, it will present the historical aspects of 

constitutionality control, emphasizing the diffuse control, tracing a jurisprudential his-

torical profile to the thesis of abstractivization. 

 

Keywords: Control of Constitutionality; Abstractivization; Diffuse System; 

Constitutional Mutation; Constitution of the Republic. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho de conclusão de curso tem por tema a Teoria da 

Abstrativização no controle difuso a partir de dois parâmetros a) características 

centrais a partir do estudo de caso e b) efeitos no ordenamento jurídico.  

A monografia buscará apresentar a teoria através do método dedutivo, 

partindo de conceitos gerais para adentrar na matéria específica da abstrativi-

zação do controle difuso, embasada através da pesquisa bibliográfica de diver-

sos renomados doutrinadores e exposições de Ministros da Suprema Corte 

acerca da Reclamação Constitucional nº 4335/AC que se delimitou como ponto 

chave ao desenvolvimento da problemática abordada.   

Teoria oriunda do direito alemão, no Brasil, foi discutida, pelo Supremo 

Tribunal Federal, defendida por alguns ministros, vem ganhando ampla palco 

para debate, configurando por consequência a aproximação dos efeitos do con-

trole de constitucionalidade abstrato ao controle de constitucionalidade concre-

to. Para fins didáticos o trabalho será dividido em três partes, senão vejamos.  

 No primeiro capítulo, será realizada uma abordagem geral sobre o con-

trole de constitucionalidade no ordenamento jurídico brasileiro, tratando da sua 

origem, do seu conceito, dos seus pressupostos, bem como das modalidades 

existentes. A partir dessa análise inicial discorrerá sobre como se dão os efeitos 

em cada tipo de controle de constitucionalidade às partes litigantes no proces-

so e àquelas que não compõem o litígio.  Possuímos um sistema misto de con-

trole de constitucionalidade, o sistema difuso e o sistema concentrado, o pri-

meiro é caracterizado pela apreciação acerca da compatibilidade das normas 

ordinárias em face da constituição por qualquer juiz ou tribunal, pela análise de 

cada caso concreto a que lhes forem submetidos.  

Já o controle no sistema concentrado de constitucionalidade surgiu no 

Brasil na emenda constitucional número 16, dando atribuição ao Superior Tri-

bunal Federal para processar e julgar originalmente a inconstitucionalidade da 

Lei em abstrato. Esse controle abarca diversas ações para a garantia da segu-

rança das relações jurídicas, como a ação declaratória de inconstitucionalidade 

(Artigo 1º. da Lei 9.868/1999), ação declaratória de constitucionalidade (Artigo 

1º. da Lei 9.868/1999), ação direta de inconstitucionalidade por omissão (Artigo 
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12-A, da Lei 9.868/1999) e ação de descumprimento preceito fundamental (Ar-

tigo 1º. da Lei 9.882/1999). 

No segundo capítulo, busca-se adentrar em uma abordagem mais espe-

cífica e analítica do modelo difuso, de modo a relacionar os anseios de abstra-

tivização ao caso clássico Marbory vs. Madison, como o modelo pode ser com-

preendido no ordenamento jurídico brasileiro, o efeito erga omnes no controle 

difuso, a competência do Senado Federal tendo em vista o art. 52, X da 

CRFB/88 e, ainda, a objetivação do recurso extraordinário.  

No terceiro capítulo, pretende-se fazer uma análise do julgamento da 

Reclamação 4335-AC, na qual se questionou a decisão do juízo da Vara de 

Execuções Penais de Rio Branco (AC), negando a progressão de regime a dez 

condenados por crimes hediondos. Na ocasião, a decisão foi contrária ao que 

foi fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus n° 

82959/SP (Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 01/09/2006). À época, o HC foi impetra-

do para buscar a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2°, §1º da Lei 

dos Crimes Hediondos, que impossibilitava a progressão de regime de cum-

primento de pena dos acusados por crimes hediondos. A maioria da Suprema 

Corte deferiu o pedido entendendo que tal dispositivo violava o direito constitu-

cionalmente garantido de individualização da pena.  Contudo, a decisão do Juí-

zo de Rio Branco de não garantir a progressão de regime foi fundamentada no 

fato de que a inconstitucionalidade do dispositivo legal se deu em controle difu-

so. Para que se garantisse a extensão dos efeitos da decisão do Supremo Tri-

bunal Federal, o Senado, através de Resolução, deveria suspender o diploma 

legal.  

 Nesse sentido, será estudada a Teoria da Abstrativização do Controle 

Difuso de Constitucionalidade, oriunda dos votos dos Ministros do STF Eros 

Grau e Gilmar Mendes na referida Reclamação, que se posicionaram a favor 

da mutação do art. 52, X da CRFB/88, de modo que a decisão do Tribunal, no 

bojo do controle difuso, teria eficácia erga omnes, independente da atuação do 

Senado Federal.   

Concluindo ao final do presente estudo, busca-se fazer uma reflexão 

acerca da Teoria da Abstrativização, analisando sua compatibilidade com os 

preceitos oriundos de um Estado Democrático de Direito, principalmente o 
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princípio da separação dos poderes e apontar as vantagens e desvantagens 

desse ativismo judicial. 
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CAPÍTULO I 

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

1.1 Origem do Controle de Constitucionalidade 

A maioria dos doutrinadores aponta o caso norte americano Marbury vs. 

Madson, a qual trouxe à baila do constitucionalismo moderno o caso precursor 

mais palpável à análise, tomando como vertente os pressupostos da suprema-

cia e rigidez constitucional, bem como uma constituição formal (Constituição da 

Virgínia – EUA – 1776) o parâmetro de constitucionalidade. 

 A Suprema Corte Norte Americana tinha como presidente John Marshall 

a qual deixou de aplicar lei ofensiva a Constituição, declarando a inconstitucio-

nalidade da Seção 13 da Lei do Judiciário Estadunidense, sob argumento de 

que a Suprema Corte seria incompetente para julgamento do leading case1.  

 Essa confusão quanto a origem do controle de constitucionalidade é de-

vida ao amadurecimento de seus pressupostos, mesmo o caso Marbury vs. 

Madison não sendo o pioneiro é o que ganhou maior notoriedade e aceitação: 

 
Pode-se, assim, afirmar que a noção e a ideia de controle difuso de 
constitucionalidade, historicamente, devem-se ao famoso caso julga-
do pelo Juiz John Marshall da Suprema Corte norte americana, que, 
apreciando o precedente Marbury v. Madison, em 1803, decidiu que, 
havendo conflito entre a aplicação de uma lei em um caso concreto e 
a Constituição, deve prevalecer a Constituição, por ser hierarquica-
mente superior2. 
 

1.1.1 Pressupostos do Controle de Constitucionalidade 

Inicialmente para que sejam apresentados os pressupostos do controle 

de constitucionalidade é necessário expor dois pontos: a) a sua excepcionali-

dade, pois a regra é a constitucionalidade das normas e b) a sua natureza de 

sistema de correção. A primeira liga-se ao princípio da presunção de constituci-

onalidade das leis, uma vez promulgada e sancionada a lei gozará de presun-

ção relativa (iuris tantum) de constitucionalidade até a prova em contrário.  

                                                           
1 Guido Fernando Silva Soares em sua obra Commom Law: Introdução ao Direito dos EUA (1ª 
ed., 2ª tir., RT, 1999, 40-42p.) ensina que o leading case é “uma decisão que tenha constituído 
em regra importante, em torno da qual outras gravitam” que “cria o precedente, com força obri-
gatória para casos futuros”.  
2 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 22. ed. – São Paulo : Saraiva Edu-
cação, 2018, p. 282. 
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Essa presunção relativa de constitucionalidade refere-se que o legislador 

possua pleno conhecimento material e formal do processo legislativo dos atos 

normativos, portanto gera-se um quadro de presunção da constitucionalidade 

da criação da lei, até o ônus em contrário apresentando o vício constitucional. 

Como segundo ponto, trata-se de um mecanismo de correção de um de-

terminado ordenamento jurídico, um sistema de verificação de atos normativos 

primários em conformidade à “Lei maior”, ou seja, verificando a adequação do 

ato normativo frente a Constituição. Para Alexandre de Moraes, “controlar a 

constitucionalidade significa verificar a adequação (compatibilidade) de uma 

lei ou de um ato normativo com a Constituição, verificando seus requisitos 

formais e materiais”3.  

Devemos entender que ambos pontos apresentados se tratam de uma 

derivação da separação dos poderes, com o legislativo realizando sua função 

típica legiferante, elaborando normas, e o Judiciário com o papel de intérprete 

das leis e guardião da Constituição, sendo correto afirmar que a invalidade de 

uma lei pelo judiciário se trata de uma função atípica devendo ser realizada de 

forma ponderada. Corroborando, importante ressaltar os ensinamentos de Luís 

Roberto Barroso:  

 
a presunção de constitucionalidade das leis encerra, naturalmente, 
uma presunção iuris tantum, que pode ser infirmada pela declaração 
em sentido contrário do órgão jurisdicional competente (...). Em sua 
dimensão prática, o princípio se traduz em duas regras de observân-
cia necessária pelo intérprete e aplicador do direito: (a) não sendo 
evidente a inconstitucionalidade, havendo dúvida ou a possibilidade 
de razoavelmente se considerar a norma como válida, deve o órgão 
competente abster-se da declaração de inconstitucionalidade; (b) ha-
vendo alguma interpretação possível que permita afirmar-se a compa-
tibilidade da norma com a Constituição, em meio a outras que carrea-
vam para ela um juízo de invalidade, deve o intérprete optar pela in-
terpretação legitimadora, mantendo o preceito em vigor4. 
 

Vencidos os pontos supracitados, para que exista o controle de constitu-

cionalidade são necessários alguns pressupostos: a) uma constituição rígida e 

b) a atribuição de competência de guardião da constituição a um órgão. 

                                                           
3 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 32ª Ed; São Paulo: Editora Atlas, p. 627. 
4 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 
1998, p. 164/165. 
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A Constituição rígida é aquela que apresenta um processo de alteração 

mais árduo, apresente uma maior dificuldade para que seja alterada, sendo o 

processo legislativo mais dificultoso, no Brasil é adotada essa rigidez conforme 

é observado pelo artigo 60 da Constituição da República. Vejamos o posicio-

namento de Pedro Lenza:  

 
Rígidas são aquelas Constituições que exigem, para a sua alteração 
(daí preferirmos a terminologia alterabilidade), um processo legislativo 
mais árduo, mais solene, mais dificultoso do que o processo de alte-
ração das normas não constitucionais. Lembramos que, à exceção da 
Constituição de 1824 (considerada semirrígida), todas as Constitui-
ções brasileiras foram, inclusive a de 1988, rígidas! A rigidez constitu-
cional da CF/88 está prevista no art. 60, que, por exemplo, em seu § 
2.º estabelece um quorum de votação de 3/5 dos membros de cada 
Casa, em dois turnos de votação, para aprovação das emendas cons-
titucionais5. 
 

Importante destacarmos a compreensão da hierarquia das normas atra-

vés dos ensinamentos do jurista austríaco Hans Kelsen, em sua explanação é 

apresentado o escalonamento normativo através de uma pirâmide. Desta ma-

neira, a Constituição encontra-se ao cume da pirâmide, firmando-se como fun-

damento de validade para todas as normas restantes inferiormente hierárqui-

cas. Assim preconiza Kelsen: 

 
A ordem jurídica não é um sistema de normas jurídicas ordenadas no 
mesmo plano, situadas umas ao lado das outras, mas é uma constru-
ção escalonada de diferentes camadas ou níveis de normas jurídicas. 
A sua unidade é produto da conexão de dependência que resulta do 
fato de a validade de uma norma, que foi produzida de acordo com 
outra norma, se apoiar sobre essa outra norma, cuja produção, por 
sua vez, é determinada por outra; e assim por diante, até abicar fi-
nalmente na norma fundamental - pressuposta. A norma fundamental 
- hipotética, nestes termos - é, portanto, o fundamento de validade úl-
timo que constitui a unidade desta interconexão criadora6. 
 

Está hierarquia normativa permite que as normas de um determinado 

ordenamento jurídico não entrem em contradição, por consequência a norma 

que não corresponder a Constituição, ou seja, ao cume da pirâmide, gozará de 

um vício de inconstitucionalidade.  

 

1.1.2 Controle de Constitucionalidade jurisdicional  

                                                           
5 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 22. ed. – São Paulo : Saraiva Edu-
cação, 2018, p. 122. 
6 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito, São Paulo: Martins Fontes, 1987, p. 240. 
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Depreende-se que o controle jurisdicional dos atos normativos é exerci-

do pelo poder judiciário, através de mecanismos criados para proteger a su-

premacia constitucional.  

Esses mecanismos podem ser exercidos de duas maneiras, na forma di-

fusa através de qualquer juiz ou tribunal, firmado pelo modelo Norte Americano, 

e como segundo modelo o controle abstrato, também conhecido como concen-

trado, oriundo do sistema Europeu.  

No Brasil é adotado um sistema híbrido, harmonizando as duas formas 

de controle, exercido de maneira concentrada e pela via difusa. Todos os 

sistemas supracitados apresentam características e formas próprias e serão 

analisados oportunamente a seguir. 

 

1.1.3 Sistema difuso (Modelo Norte-Americano)  

Tem como origem o direito norte americano, mais especificamente como 

pontuado anteriormente o caso Marbury vs. Madson, constituindo elemento 

fundamental para garantir a concretização da Constituição.  

O sistema difuso outorga a juízes e tribunais o poder de afastar a aplica-

ção da lei in concreto, tendo a inconstitucionalidade arguida no contexto de um 

processo ou ação judicial, a qual o objeto da inconstitucionalidade é incidental, 

uma questão prejudicial e não o objeto principal da lide, porém indispensável 

ao julgamento do mérito.  

Importante destacarmos a diferenciação de a) preliminar de mérito, b) 

prejudicial de mérito. A preliminar de mérito é a prévia resolução se a questão 

principal de mérito poderá ser analisada ou não, sem influenciar na decisão 

meritória, já na prejudicial de mérito observamos que sua resolução reflete na 

decisão meritória posterior. Este é o ensinamento de Alexandre Freitas Câma-

ra:  

 
Questões prévias podem ser de dois tipos: questão preliminar e ques-
tão prejudicial. Chama-se questão preliminar aquela questão prévia 
cuja solução serve apenas para determinar se a questão posterior 
(aqui chamada de questão principal) poderá ou não ser apreciada, 
sem influir na sua resolução. 
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De outro lado, chama-se questão prejudicial àquela cuja solução influi 
na resolução da questão posterior (aqui denominada questão prejudi-
cada)7. 
 

Na via difusa não há ações especificas, como acontece no controle abs-

trato, qualquer ação poderá ser fruída à utilização do controle difuso de consti-

tucionalidade desde que sua arguição de inconstitucionalidade seja realizada 

acerca de questão prévia e não ao objeto principal exercido sob um caso espe-

cífico, um caso concreto apresentado ao juízo. 

No modelo difuso de controle a inconstitucionalidade das leis segue a 

regra da teoria da nulidade, é a ideia de a lei nascer morta, a partir da declara-

ção de inconstitucionalidade pelo juízo o ato normativo deve ser considerado 

nulo e desprovido de força vinculativa.  

Cappelletti mostra a consonância do sistema Norte Americano com a 

teoria da nulidade: 

 
(...) segundo a concepção mais tradicional, a lei inconstitucional, por-
que contrária a uma norma superior, é considerada absolutamente 
nula (‘null and void’) e, por isto, ineficaz, pelo que o juiz, que exerce o 
poder de controle, não anula, mas, meramente, declara (preexistente) 
nulidade da lei inconstitucional8. 
 

Por fim, observamos que a decisão proferida pela via difusa declarará a 

inconstitucionalidade apenas àqueles que participarem da respectiva ação judi-

cial, seu efeito será inter partes. 

O sistema difuso, com essas características, permite a interação de to-

dos os membros do poder judiciário e que haja maior relevância do direito 

constitucional no dia-a-dia decisório dos juízes. Contudo, acaba afastando a 

existência de uma corte especializada que se dedique apenas a matéria consti-

tucional. Nos E.U.A, a forma de racionalizar o processo decisório é com a “es-

colha” da matéria constitucional a ser decidida pela Corte. 

 

 

 

                                                           
7 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
2017, p. 162. 
8 CAPPELLETTI, Mauro. O Controle Judicial de Constitucionalidade das Leis no Direito 
Comparado. 2ª Edição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1999, p. 115/116. 
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1.1.4 Sistema concentrado (Modelo Austríaco) 

Já no sistema concentrado de constitucionalidade observamos o modelo 

Europeu, arquitetado pelo jurista e filosofo Hans Kelsen, firmado pela Constitui-

ção Austríaca de 1920, concentrando em um único órgão a atribuição para 

apreciar a constitucionalidade de um determinado ato normativo frente ao pa-

râmetro da Constituição.  

O sistema Austríaco opostamente ao modelo Americano é objetivo e 

abstrato, desvinculando a acepção concreta, buscando a defesa da ordem 

constitucional objetiva, declarando em tese a conformidade ou a desconformi-

dade do ato normativo. 

Raul Machado Horta defende: 

 
O constituinte austríaco de 1920, sob a inspiração de Hans Kelsen, 
optando pela organização federal, cuja adoção reclamou um lógico e 
racional processo técnico-jurídico de adaptação, (Lei de 10 de outu-
bro de 1920) confiou ao Tribunal Constitucional a missão de defender 
a inviolabilidade do texto constitucional, ao qual se subordinavam tan-
to a legislação do governo provincial (landesregierung) como a do go-
verno federal, para manter a efetiva supremacia jurídica e política da 
Constituição Federal9. 
 

A partir da discussão em análise extraímos então que o sistema austrí-

aco formulado por Hans Kelsen tem por característica a concentração de com-

petência exclusiva às Cortes Constitucionais, exercendo controle em face de 

uma norma, abstratamente, dando efeito erga omnes a sua decisão através do 

ajuizamento de ações diretas.  

Este efeito erga omnes é oponível a todos, depreende-se de uma efi-

cácia coletiva, seu conteúdo é regra geral aos indivíduos que se enquadram 

por uma determinada jurisdição. Em contrapartida o efeito inter partes emana 

uma eficácia somente em um determinado caso concreto, abrangendo somente 

os personagens de determinada demanda judicial. 

O modelo Austríaco de constitucionalidade ao ser adotado por outros 

países europeus foi amadurecendo, mostrando mais eficiência de acordo com 

                                                           
9 MORAES, Alexandre de, Jurisdição Constitucional e Tribunais Constitucionais. Garantia 
Suprema Da Constituição. São Paulo: Atlas S.A., 2000, p. 125, apud, HORTA, Raul Machado. 
Estudos de direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1995, p. 173. 
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as adaptações temporais, porém sendo conservada sua essência até a 

contemporaneidade. 

 

1.1.5 Sistema misto (Adotado pelo Brasil) 

O sistema de controle de constitucionalidade Brasileiro é híbrido, mes-

clando os sistemas Norte Americano e Europeu, ou seja, conjuga o modelo di-

fuso e o concentrado de constitucionalidade, criando um sistema aberto. 

 
O controle misto de constitucionalidade congrega os dois sistemas de 
controle, o de perfil difuso e o de perfil concentrado. Em geral, nos 
modelos mistos defere-se aos órgãos ordinários do Poder Judiciário a 
prerrogativa de afastar a aplicação da lei nas ações e processos judi-
ciais, mas se reconhece a determinado órgão de cúpula – Tribunal 
Supremo ou Corte Constitucional – a competência para proferir deci-
sões em determinadas ações de perfil abstrato ou concentrado. Tal-
vez os exemplos mais eminentes desse modelo misto sejam o mode-
lo português e o modelo brasileiro10. 
 

O Brasil é um dos poucos países do mundo que utiliza um sistema misto 

de constitucionalidade, sendo correto afirmar que sua evolução constitucional 

histórica moldou este sistema híbrido.  

Conforme relatado por Rodrigo Padilha, esse modelo teve como 

inspiração diversos institutos de países como França (bloco de 

constitucionalidade), EUA (controle difuso), Áustria (controle concentrado), 

Alemanha (ação declaratória de constitucionalidade), Portugal (ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão), além de diversos outros11. 

Está existência de hibridez do controle constitucional é uma forte 

tendência em fortalecer a eficácia da democratização jurisdicional do controle 

das normas, extraindo aspectos um do outro sem a modificação de sua 

essência. 

 
Com a constituição de 1988, o sistema brasileiro (combinação do 
modelo difuso-incidental com o concentrado-principal) de fiscalização 
da constitucionalidade foi aperfeiçoado. Com efeito, (i) ampliou-se a 
legitimação ativa para a propositura da ação direta de 
inconstitucionalidade (antiga representação); (ii) admitiu-se a 
instituição pelos Estados-membros, de ação direta para declaração 
de inconstitucionalidade de ato normativo estadual ou municipal em 

                                                           
10 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio; BRANCO, Paulo. Curso de Direito Consti-
tucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 955/956. 
11 PADILHA, Rodrigo. Direito constitucional. 5. Ed., rev., atual. e ampl.- Rio de Janeiro: 
Forense, São Paulo: MÉTODO, 2018, p. 151. 
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face da Constituição Estadual (art. 125, § 2.º); (iii) instituiu-se a ação 
direta de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, §. 2º) e o 
mandado de injunção (art. 102, I, “q”, quando de competência do 
STF); (iv) exigiu-se a citação do Advogado-Geral da União que, nas 
ações diretas, deverá defender o ato impugnado (art. 103, § 3.º); (v) 
exigiu-se, ademais, a manifestação do Procurador-Geral da República 
em todas as ações de inconstitucionalidade, bem como nos demais 
processos de competência do Supremo Tribunal Federal (art. 103, § 
1º); (vi) não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal competência para 
julgar representação para fins de interpretação, instrumento que foi, 
portanto, suprimido pela nova Lei Fundamental; (vii) previu a criação 
de um mecanismo de arguição de descumprimento de preceito 
fundamental decorrente da Constituição (art. 102, par. Único) que não 
foi, ainda, regulamentado e, finalmente, (viii) alterou o recurso 
extraordinário, que passou a ter feição unicamente constitucional (art. 
102, III)12. 
  

Porém a democratização do controle de constitucionalidade também tem 

por consequência uma elevação do número de demandas, seja pela via 

incidental em recurso extraordinário ou abstratamente nas ações concentradas.  

Conjuntamente a uma necessidade em proporcionar uma maior 

segurança jurídica, cria-se um desafio a Corte Constitucional em proporcionar 

está segurança com uma razoável celeridade processual. Essas perspectivas 

serão abordadas de forma mais consistente nos próximos capítulos, 

observando a dicotomia entre os dois modelos e sua interseção. 

 

1.1.6 Abordagem geral sobre o controle de constitucionalidade no 

ordenamento jurídico brasileiro 

Como delineado anteriormente o controle de constitucionalidade brasilei-

ro é estabelecido como um sistema misto, porém em uma breve análise históri-

ca o primeiro modelo adotado pelo Brasil foi o Norte Americano na Constituição 

de 1981.  

Sob sua influência o ordenamento jurídico brasileiro de forma inédita 

passou a apreciar a constitucionalidade na forma incidental de lei ou ato nor-

mativo por qualquer juiz ou tribunal. Senão vejamos os ensinamentos de Gil-

mar Ferreira Mendes e Paulo Branco: 

 
Iniciada a República, desde a sua primeira Constituição (1891), o 
Brasil passou a adotar o modelo difuso de controle da constitucionali-
dade, buscando fundamentos no modelo norte-americano, reconhe-

                                                           
12 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito bra-
sileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. 
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cendo a competência do Supremo Tribunal Federal para rever as sen-
tenças das Justiças dos Estados, em última instância, quando se 
questionasse a validade ou a aplicação de tratados e leis federais e a 
decisão do Tribunal fosse contra ela, ou quando se contestasse a va-
lidade de leis ou de atos dos governos locais, em face da Constitui-
ção ou das leis federais, e a decisão do Tribunal considerasse válidos 
esses atos ou leis impugnadas (art. 59, §1º, a e b)13. 
 

 Passando à Constituição de 1946 a qual foi consequência do movimento 

de redemocratização, é apresentado ao ordenamento jurídico pátrio o controle 

de constitucionalidade abstrato, introduzido pela Emenda Constitucional 

16/1965.  

A referida Emenda Constitucional criou a ação genérica de inconstitucio-

nalidade, estabelecendo ao Supremo Tribunal Federal a competência originária 

para processar e julgar declarando a inconstitucionalidade de leis e atos nor-

mativos em dissonância à Constituição Federal.  

 Adentramos novamente a um período ditatorial e após seu término re-

nasce um novo movimento de redemocratização, através da Assembleia Naci-

onal Constituinte, convocada pela Emenda Constitucional nº 26/1985 é criada a 

Constituinte de 1988.  A EC nº 26 reacende o sistema de controle de constitu-

cionalidade apresentando diversas novas peculiaridades ao ordenamento jurí-

dico brasileiro. 

 O primeiro ponto, referente ao controle concentrado, observamos a luz 

do art. 103, da CRFB/1988 que seus incisos ampliou o rol de legitimados ativos 

a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, criando uma maior de-

mocratização no controle de constitucionalidade. Também aos Estados foi insti-

tuído a representação de inconstitucionalidade de leis ou ato normativos esta-

duais ou municipais em frente ao parâmetro da Constituição Estadual, confor-

me o art. 125, §2.º, da CRFB/1988. 

Partindo do viés de efetividade constitucional também foi apresentado ao 

nosso ordenamento jurídico o controle de constitucionalidade por omissão em 

sua forma concentrada nos termos do art. 103, §2.º e de modo incidental o 

mandado de injunção estabelecido pelo art. 5.º, LXXI, ambos da Constituição 

da República. 

                                                           
13 MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocência Mártires, BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. 
Curso de Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 



20 

 

 

Como medida subsidiária é apresentado a Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental, em âmbito concentrado nos termos do art. 102, §1.º, 

assumindo um compromisso de evitar ou reparar lesão a preceito fundamental 

e a arguição de controvérsia constitucional relativa a lei ou ato normativo muni-

cipal, estadual ou federal, incluídos os anteriores à Constituição de 1988.  

 Também posteriormente a EC n. 3/1993 criou a Ação Declaratória de 

Constitucionalidade, estabelecendo ao art. 102, I, a, com o dever de confirmar 

a constitucionalidade de uma lei federal, estabelecendo uma maior segurança 

jurídica.  

Aos ensinamentos de José Afonso da Silva: 

 
(...) o Brasil seguiu o sistema norte-americano, evoluindo para um sis-
tema misto e peculiar que combina o critério difuso por via de defesa 
com o critério concentrado por via de ação direta de inconstitucionali-
dade, incorporando também, agora timidamente, a ação de inconsti-
tucionalidade por omissão (arts. 102, I, a e III, e 103). A outra novida-
de está em ter reduzido a competência do Supremo Tribunal Federal 
à matéria constitucional. Isso não o converte em Corte Constitucional. 
Primeiro porque não é o único órgão jurisdicional competente para o 
exercício da jurisdição constitucional, já que o sistema perdura funda-
do no critério difuso, que autoriza qualquer tribunal e juiz a conhecer 
da prejudicial de inconstitucionalidade, por via de exceção. Segundo, 
porque a forma de recrutamento de seus membros denuncia que con-
tinuará a ser um Tribunal que examinará a questão constitucional com 
critério puramente técnico-jurídico, mormente porque, como Tribunal, 
que ainda será, do recurso extraordinário, o modo de levar a seu co-
nhecimento e julgamento as questões constitucionais nos casos con-
cretos, sua preocupação, como é regra no sistema difuso, será dar 
primazia à solução do caso e, se possível, sem declarar inconstituci-
onalidades14. 
 

O sistema de controle de constitucionalidade brasileiro é peculiar e úni-

co, de forma híbrida controlando a constitucionalidade, se delineando e desen-

volvendo de acordo com os movimentos históricos até chegar a atualidade co-

mo um sistema moderno, efetivo e complexo de controle.  

 

 

 

 
                                                           

14 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 12. ed. São Paulo: Ma-
lheiros, 2004. 
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CAPÍTULO II 

CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE BRASILEIRO 

 

2.1 Competência do controle difuso de constitucionalidade e a cláusula 

reserva de plenário (full bench); Art. 97 da CF/1988 

Conforme aludido anteriormente o sistema judicial do controle difuso de 

constitucionalidade é apresentado pela via de exceção, também chamada de 

incidental, exercendo o controle como uma questão prejudicial ao pedido prin-

cipal do mérito. Sendo assim a questão guerreada inter partes não tem por ob-

jetivo principal a inconstitucionalidade, seria meramente meio para se atingir 

um fim, o mérito de uma relação jurídica instaurada entre autor e réu. Vejamos 

a lição de Alexandre de Moraes: “Na via de exceção, a pronúncia do judiciário, 

sobre a inconstitucionalidade, não é feita enquanto manifestação sobre o objeto 

principal da lide, mas sim sobre questão prévia, indispensável sobre o julga-

mento do mérito”15. 

Primeiramente devemos salientar que no controle difuso não há ações 

processuais específicas, podendo ser utilizada por ação ordinária ou através de 

ações constitucionais, contrapondo o que ocorre no controle abstrato, a incons-

titucionalidade é arguida de forma incidental em qualquer ação processual em 

que o vício da lei ou norma for prejudicial ao mérito.  

Acerca da legitimidade ativa a propositura da arguição de inconstitucio-

nalidade é legitimo as partes, a terceiros e ao Ministério Público, todos os que 

integrem, de alguma maneira, a relação processual estabelecida a ser resolvi-

da pelo Estado-Juiz. Em consonância vejamos a os ensinamentos do Ilustre 

Dirley Cunha Júnior: 

 
Podem provocar a jurisdição constitucional em sede de controle difu-
so-incidental de constitucionalidade todos aquelas que integram, de 
qualquer forma, a relação processual, assim como o órgão do Minis-
tério Público, quando oficie no feito16. 
 

                                                           
15 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 32ª Ed; São Paulo: Editora Atlas, p. 709. 
16 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 9 ed., Salvador: JusPodvim, 
2015, p. 261. 
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Vencido a forma de veiculação processual do controle difuso e sua legi-

timidade ativa, também compreendendo que se trata de uma relação proces-

sual subjetiva, passamos a competência.  

O controle difuso pode ser exercido por qualquer juiz singular ou tribunal 

do Poder Judiciário e também pelo Supremo Tribunal Federal via recurso ex-

traordinário, devendo ser respeitadas as normas processuais do código de pro-

cesso civil conjuntamente à Constituição da República. Em relação aos tribu-

nais é apresentada a peculiaridade do regramento constitucional de seu art. 97, 

senão vejamos sua redação: 

 
Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou 
dos membros do respectivo órgão especial poderão os Tribunais de-
clarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder públi-
co17. 
 

Neste artigo é apresentada a cláusula de reserva de plenário, também 

chamada de full bench, este regramento é a condição de eficácia do julgamen-

to para um tribunal declarar inconstitucional um ato normativo. O objetivo é ga-

rantir uma segurança jurídica e estabilidade maior, exigindo-se um quórum es-

pecial. 

Também a razão desta rigidez a qual reserva ao plenário a competência 

do controle é estabelecida pela ideia de que o Poder Judiciário está declarando 

uma norma inconstitucional que foi introduzida no ordenamento jurídico pelo 

Legislativo em conjunto com o Executivo. Consequentemente essa declaração 

de inconstitucionalidade deverá ser apreciada de maneira mais dificultosa, eis 

que os poderes devem ser harmônicos, respeitando a função legiferante, de 

modo a não afrontar a separação de poderes. 

Ocorre, neste momento, a cisão funcional de competência, o incidente 

de inconstitucionalidade nos Tribunais deverá ser remetido imediatamente ao 

Pleno ou ao Órgão Especial. Para a declaração de inconstitucionalidade é ne-

cessário o voto da maioria absoluta de seus membros, a falta deste quórum pa-

                                                           
17 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 20 de abr. 
2019. 
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ra votação desrespeita a cláusula de reserva de Plenário. Demonstrando as-

sim, condição de eficácia jurídica a Súmula Vinculante 10/STF, senão vejamos: 

 
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fra-
cionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstituciona-
lidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo 
ou em parte18. 

 

Porém, racionalizou-se uma exceção a cláusula de reserva de plenário, 

dispensando o procedimento sempre quando houver decisão acerca da matéria 

pelo Supremo Tribunal Federal, do Órgão Especial ou pleno do Tribunal. Bus-

cando a luz do princípio da economia processual, e da celeridade uma maior 

segurança jurídica e padronização de decisões acerca de matérias especificas. 

 

2.2  Procedimento do controle difuso de constitucionalidade 

Passando à análise da regra geral do trâmite processual do controle di-

fuso, se tratando de um processo iniciado em primeira instância, a parte venci-

da poderá interpor recurso de apelação ao tribunal competente.  O processo 

será distribuído a uma turma, seção ou câmara, sendo assim o relator subme-

terá a questão ao órgão fracionário do tribunal para a tomada de decisão, po-

dendo o processo tomar duas vertentes. 

A primeira vertente seria a rejeição da arguição de inconstitucionalidade 

e o consequente prosseguimento do julgamento do mérito da lide, a segunda 

possibilidade seria o acolhimento da arguição, neste caso a questão incidental 

será submetida ao pleno do tribunal. O presente trabalho se limitará somente a 

análise da segunda possibilidade. 

Com o acolhimento da arguição e a questão sendo submetida ao plená-

rio, é designado o julgamento, remetendo a todos os juízes à cópia do acórdão, 

seguindo o procedimento do art. 950, CPC/2015. Respeitando a manifestação 

das pessoas jurídicas de direito público que editaram o ato normativo e os legi-

timados do art. 103 da CF/88 caso requeiram, podendo juntar documentos e 

memoriais. Por fim considerando a magnitude da matéria incidente poderá o 
                                                           

18 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Súmula Vinculante nº 10. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumulaVinculante>. Aces-
so em 29 de abr. 2019. 
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relator solicitar o amicus curiae, em despacho irrecorrível, designando uma ins-

tituição que tem por finalidade fornecer subsídios a decisão do plenário. 

Passando por esse processo a matéria incidental estará apta a ser jul-

gada, está decisão vinculará à análise do pedido principal, devendo o julgador 

respeitar o decidido pelo pleno ou órgão especial. 

 

2.3 Efeitos da decisão para as partes e para terceiros 

Passando aos efeitos da decisão proferida em âmbito do controle difuso, 

como anteriormente foi aludido no presente trabalho que o efeito da decisão é 

inter partes, ou seja, a decisão somente produz efeitos as partes litigantes do 

processo, via de regra. A devida exceção a qual apresenta o efeito erga omnes 

ao controle difuso de constitucionalidade será apresentada no capitulo III.  

A declaração de inconstitucionalidade incidental também possui em re-

gra efeito ex tunc, a declaração retroage à edição da lei ou ato normativo im-

pugnado, o alcançando até a data em que a norma a qual padece de inconsti-

tucionalidade entrou em vigor. Os atos são considerados nulos, sendo um vício 

congênito, a lei nasce morta.  

Porém, o efeito ex tunc também apresenta exceções, de acordo com o 

Supremo Tribunal Federal o controle difuso de constitucionalidade poderá ter 

seus efeitos modulados, utilizando por analogia o art. 27 da Lei n.9868/99. Com 

base na segurança jurídica ou de excepcional interesse social o STF poderá 

com o quórum de 2/3 restringir os efeitos da arguição de inconstitucionalidade 

à ex nunc ou pró futuro. Acerca da possibilidade o Ministro Gilmar Ferreira 

Mende assevera como exemplificação, apontando a “impossibilidade de decla-

ração de efeitos retroativos para o caso de declaração de nulidade de contratos 

trabalhistas”19. 

 

2.4 Recurso extraordinário 

Após a lavratura do acórdão que decide a questão principal de mérito 

poderá ser realizada a interposição do recurso extraordinário, possuindo como 
                                                           

19 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Agravo de Instrumento: AI 529694/RS. Disponível em: 
<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2963372/agravo-de-instrumento-ai-529694-rs/inteiro-
teor-101197882>. Acesso em: 30 de abr. 2019. 
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competência o Supremo Tribunal Federal e fundamentação no Art. 102, III, da 

Constituição da República, a qual estabelece em sua alínea ‘b’ que caberá re-

curso extraordinário quando a decisão recorrida declarar a inconstitucionalida-

de de tratado ou lei federal. Desta forma, conjugando com as normas regimen-

tais o entendimento é que a competência à arguição de inconstitucionalidade é 

de uma Turma do STF, somente sendo remetido ao Pleno nas hipóteses esta-

belecidas pelo art. 22 do regimento interno do Supremo.  

Importante aludir que o Supremo Tribunal Federal funciona em sede de 

controle difuso de constitucionalidade como uma corte de apelação, de uma 

decisão em única ou última instância, competindo-o julgar a preliminar de méri-

to para tratar do caso concreto, podendo julgar o error in iudicando e também o 

erro in procedendo. 

Para a interposição do recurso extraordinário devem ser respeitados al-

guns requisitos de admissibilidade como o prequestionamento e a repercussão 

geral. O primeiro é entendido como a exigência de um debate prévio da matéria 

objeto do recurso excepcional pelo tribunal a quo, esgotando assim as instân-

cias inferiores. 

Versando sobre a repercussão geral, introduzida no ordenamento jurídi-

co brasileiro pela emenda constitucional nº 45/2004, estabelecendo que so-

mente questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou ju-

rídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo poderão ser pro-

postos por recurso extraordinário. Porém o controle difuso de constitucionalida-

de gera a repercussão geral, sempre que o recurso impugnar acórdão que te-

nha reconhecido a inconstitucionalidade de lei federal, conforme expressa o art. 

1.035, §3º, III, do Código de Processo Civil. 

A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal não é vinculativa, 

não obrigando a Administração Pública e outros órgãos do Judiciário a decidir 

um caso concreto no mesmo sentido que a decisão proferida em recurso extra-

ordinário, a norma é declarada inconstitucional somente inter partes, não 

abrangendo a terceiros a decisão.  

Porém, com a decisão proferida pelo STF, apreciada pela deliberação 

com quórum de maioria absoluta de seu Pleno, estabelece o RISTF, a luz de 

seu artigo 178, que far-se-á comunicação ao Senado Federal da declaração 
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incidental de inconstitucionalidade. Nesta hipótese observamos a possibilidade 

da ampliação dos efeitos da decisão, adentraremos a seguir no estudo do pa-

pel do Senado Federal. 

 

2.5 Senado Federal - art. 52, X da CRFB/1988  

Como brevemente aludido, o recurso extraordinário não apresenta efeito 

vinculante, produzindo efeitos somente inter parte, porém existe uma flexibili-

zação constitucional para ampliar os efeitos da decisão, atribuindo ao Senado 

Federal, por força do artigo 52, X, da Constituição da República suspender o 

ato normativo com força vinculante. Senão vejamos o artigo:  

 
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 
(...) 
X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada in-
constitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal20; 
 

   Extrai-se deste ensinamento conjugado ao art. 178, do RISTF, que a 

partir da interposição de recurso extraordinário e sua decisão definitiva com de-

liberação por maioria absoluta pelo Pleno da excelsa corte, deve-se remeter à 

autoridade ou órgão interessado, após trânsito em julgado ao Senado Federal 

que mediante resolução poderá suspender no todo ou em parte a lei anterior-

mente declarada constitucional. Vale ressaltar que o Senado Federal não pode-

rá ampliar, interpretar ou restringir o texto da decisão do STF, como expressa-

mente versa o texto do art. 52, X, somente poderá suspender a execução no 

todo ou em parte, correspondendo exatamente a decisão. 

 A partir desse procedimento e a promulgação da resolução pelo Senado 

Federal a lei nulificada incidentalmente pela Suprema Corte deixaria de apre-

sentar efeito inter partes e passaria a gozar e produzir efeito erga omnes. Po-

rém, somente produzirá efeito erga omnes após a publicação da resolução no 

diário oficial, assim, caracterizando também o efeito ex nunc, não retroativo, 

vinculando as relações jurídicas realizadas posteriormente a publicação. Nessa 

mesma linha assevera Pedro Lenza: 

                                                           
20 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 20 de abr. 
2019. 
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Suspender a execução de algo que vinha produzindo efeitos significa 
dizer que se suspende a partir de um momento, não fazendo retroagir 
para atingir efeitos passados. Por exemplo, quem tiver interesse em 
“pedir de volta” um tributo declarado inconstitucional deverá mover a 
sua ação individualmente para reaver tudo antes da Resolução do Se-
nado, na medida em que ela não retroage. Assim, os efeitos serão er-
ga omnes, porém ex nunc, não retroagindo21. 
 

 Destaca-se também que de acordo com o entendimento de nossa Su-

prema Corte, o Senado Federal possui discricionariedade política a negativa da 

suspensão do ato normativo no todo ou em parte, agindo de acordo com sua 

conveniência. Negar está discricionariedade seria um desrespeito a separação 

de poderes, porém após o aditamento da resolução o ato torna-se irrevogável 

somente podendo adentrar no ordenamento jurídico novamente através de 

processo legislativo regular.   

Este procedimento é a visão clássica e tradicional do papel do Senado 

Federal no controle difuso de constitucionalidade. Entretanto, diversos juristas 

entendem que este dispositivo do art. 52, X, está passando por uma nova in-

terpretação, uma mudança sem expressa modificação no texto de nossa Mag-

na Carta, estabelecendo assim, uma mutação constitucional. 

 

2.6 A mutação constitucional do artigo 52, X, da CRFB/1988 

Primeiramente é necessário o entendimento do conceito da mutação 

constitucional. Diferente da alteração do texto constitucional de maneira formal 

a mutação representa uma mudança de sentido interpretativo do dispositivo 

constitucional, sem alteração em seu texto. Neste sentido o constitucionalista 

Ministro Gilmar Ferreira Mendes assevera: 

 
Ocorre que, por vezes, em virtude de uma evolução na situação de 
fato sobre a qual incide a norma, ou ainda por força de uma nova vi-
são jurídica que passa a predominar na sociedade, a Constituição 
muda, sem que as suas palavras hajam sofrido modificação alguma. 
O texto é o mesmo, mas o sentido que lhe é atribuído é outro. Como 
a norma não se confunde com o texto, repara-se, aí, uma mudança 
da norma, mantido o texto. Quando isso ocorre no âmbito constitucio-
nal, fala-se em mutação constitucional22. 
 

                                                           
21 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 22. ed. – São Paulo : Saraiva Edu-
cação, 2018, p. 292. 
22 MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocência Mártires, BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. 
Curso de Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 125. 
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Em consonância Pedro Lenza afirma que as mutações constitucionais 

exteriorizam o caráter dinâmico e de prospecção das normas jurídicas, por 

meio de processos informais, no sentido dessas informalidades não serem pre-

vistas no texto constitucional. Desta maneira, chegando à conclusão que é per-

ceptível que o direito se torna dinâmico de acordo com o comportamento da 

sociedade e de suas constantes evoluções23.  

O fundamento de validade do instituto da mutação constitucional é de 

que o povo é titular do Poder Constituinte, desta maneira, de acordo com suas 

transformações sociais e institucionais também é exercida uma mutação social.  

Sendo assim para acompanhar essa mutação comportamental social é 

necessário que o texto constitucional exerça uma interpretação condizente a 

está mudança, por consequência angariando ao ordenamento jurídico um pro-

cesso informal de mudança do texto constitucional.  

A partir do entendimento do conceito de mutação constitucional o Su-

premo Tribunal Federal superou o entendimento tradicional do Art. 52, X, da 

Constituição da República, adotando uma nova concepção interpretativa de 

seu texto, no sentido que o Senado Federal somente teria o papel em dar pu-

blicidade para as decisões de nossa Suprema Corte. Nesta linha, Gilmar Ferrei-

ra Mendes:  

 
(...) possível, sem qualquer exagero, falar-se aqui de uma autêntica 
mutação constitucional em razão da completa reformulação do siste-
ma jurídico e, por conseguinte, da nova compreensão que se conferiu 
à regra do art. 52, X, da Constituição de 1988. Valendo-nos dos sub-
sídios da doutrina constitucional a propósito da mutação constitucio-
nal, poder-se-ia cogitar aqui de uma autêntica ‘reforma da Constitui-
ção sem expressa modificação do texto24. 
 

Está mudança de interpretação do texto constitucional é devia a diversas 

perspectivas estabelecidas pelo procedimento prático do instituto do Art. 52, X.  

Convém destacar que o procedimento de suspensão do todo, ou em par-

te, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF cabe ao Se-

nado Federal, porém ao longo de sua história quedou-se inerte a sua função, 
                                                           

23 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 22. ed. – São Paulo : Saraiva Edu-
cação, 2018, p. 254. 
24 MENDES, Gilmar Ferreira. O papel do Senado Federal no controle de constitucionalida-
de: um caso clássico de mutação constitucional. Disponível em: < 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/953>. Acesso em: 01 de maio 2019. 
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gerando um quadro anacrônico e moroso do mecanismo de controle constituci-

onal. Sobre a inércia do dispositivo constitucional, discorre Nathália Masson: 

 
Para se ter uma noção do cuidado que o Senado Federal reserva à 
atuação que no item anterior estudamos, basca verificar que a última 
Resolução que o órgão legislativo editou em cumprimento a atribui-
ção constante do are. 52, X, CF/88 foi a de nº 81, de 1996, que sus-
pendeu a execução do are. 2°, §§ 1°, 2° e 3°, da Lei nº 7.588/1989, 
de Santa Catarina. Essa letargia do Senado Federal traz descrédito 
para a fórmula originalmente pensada pela Constituição de 1934 para 
promover a ampliação dos efeitos subjetivos das decisões de incons-
titucionalidade prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal no controle 
difuso. Uma coisa é certa: se o órgão não tem executado com empe-
nho e dedicação a atribuição que lhe foi concedida, a finalidade cons-
titucional não tem sido alcançada. Descarte, ao invés de a norma de-
clarada inconstitucional pelo STF no controle difuso ter sua execução 
suspensa pelo Senado - a fim de impedir que o Judiciário seja toma-
do de ações idênticas, evitando-se, com isso, a absurda morosidade 
e, pior, as decisões judiciais conflitantes, que desabonam a prestação 
jurisdicional -, o que se cem visto é a completa desconsideração por 
parte do órgão para com esta tarefa, o que compromete o propósito 
constitucional de efetivar, por esta via, princípios constitucionais bási-
cos, tais como a segurança jurídica e, sobretudo, a isonomia25. 
 

Está expressa falta de alinhamento do Senado Federal ao dispositivo 

constitucional, partindo do princípio da celeridade processual, conjuntamente 

pela necessidade em uniformizar decisões com o entendimento de nossa Corte 

Suprema, originou à possibilidade de uma nova interpretação do dispositivo 

constitucional, apresentando o fenômeno da mutação constitucional do art. 52, 

X. 

A nova possibilidade de interpretação do texto do art. 52, X, estabelece 

que mesmo no âmbito do controle difuso de constitucionalidade, a decisão de-

finitiva proferida pela Suprema Corte terá efeito vinculante e erga omnes, tendo 

o Senado Federal o mero papel em dar publicidade à decisão após a comuni-

cação do STF.  

Desta forma é perceptível que a Excelsa Corte esvaziou a competência 

privativa do Senado Federal através de uma nova interpretação do dispositivo 

constitucional, utilizando do liame da mutação. 

Eis que é apresentado ao ordenamento jurídico pátrio uma interpretação 

que possibilita a abstrativização do controle difuso de constitucionalidade, a 

                                                           
25 MASSON, Nathália. Manual de Direito Constitucional. 4. Ed. Salvador: Juspodivm, 2016. 
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qual será analisada no próximo capítulo, trazendo à baila do presente trabalho, 

seus precedentes, conceito e posicionamentos doutrinários.   
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CAPÍTULO III 

DA ABSTRATIVIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIO-

NALIDADE 

3.1 Análise da Reclamação 4335 

Inicialmente na elucidação do presente capítulo, analisaremos a Recla-

mação nº 4335/AC, a qual foi ajuizada pela Defensoria Pública da União, ques-

tionando a decisão do juízo da Vara de execuções penais do Rio Branco 

(Acre), negando a progressão de regime prisional aos condenados pela prática 

de crime hediondo, estabelecida pelo artigo 2º, §1º da Lei 8072/1990. Senão 

vejamos a redação do artigo da Lei dos Crimes Hediondos à época da recla-

mação constitucional:  

 
Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de en-
torpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: 
 
§ 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integral-
mente em regime fechado26. 
 

Desta forma, pautando-se na decisão proferida no HC 82.959/SP27, pos-

suindo como Relator o Ministro Marco Aurélio, por seis votos contra cinco, de-

cidiram no sentido da progressão de regime prisional aos apenados que prati-

caram crimes hediondos, com fundamento a declarar o artigo supracitado in-

constitucional, desta maneira, afastando no específico caso concreto a aplicabi-

lidade do dispositivo.  

A Defensoria Pública da União, utilizando deste precedente pleiteou 

também os efeitos da progressão de regime concedido no Habeas Corpus 

82.959/SP aos apenados de mesma situação na cidade de Rio Branco, rece-

bendo como negativa o provimento pelo Magistrado da Vara de Execuções Pe-

nais do Acre. 

O Juiz fundamentou a negativa no sentido da decisão parâmetro da tese 

de defesa possuir efeitos inter partes e não erga omnes, que ela somente teria 

                                                           
26 BRASIL. Lei 8.072, de 25 de julho de 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8072.htm>. Acesso em: 05 de maio 2019. 
27 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Habeas Corpus 82.959 SP. Disponível em: < 
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/761705/habeas-corpus-hc-82959-sp >. Acesso em: 10 
de maio de 2019. 
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eficácia a todos apenados por crimes hediondos a partir da expedição de reso-

lução do Senado Federal, suspendendo o dispositivo declarado inconstitucional 

pela nossa Suprema Corte, utilizando o artigo 52, X, da Constituição da Repú-

blica. Senão vejamos o argumento do Magistrado: 

 
Conquanto o Plenário do Supremo Tribunal, em maioria apertada (6 
votos x 5 votos), tenha declarado ‘incidenter tantum’ a inconstituciona-
lidade do art. 2. °, § 1. ° da Lei 8.0721/90 (Lei dos Crimes Hediondos), 
por via do Habeas Corpus n. 82.959, isto após dezesseis anos dizen-
do que a norma era constitucional, perfilho-me a melhor doutrina 
constitucional pátria, que entende que no controle difuso de constitu-
cionalidade a decisão produz efeitos inter partes. Para que se esten-
da os seus efeitos erga omnes, a decisão deve ser comunicada ao 
Senado Federal, que discricionariamente editará resolução suspen-
dendo o dispositivo legal declarado inconstitucional pelo Pretório Ex-
celso (conforme, aliás, o próprio STF informou em seu site na inter-
net, em notícia publicada no dia 23/02/2006, que é do seguinte teor: 
"...Como a decisão se deu no controle difuso de constitucionalidade 
(análise dos efeitos da lei no caso concreto), a decisão do Supremo 
terá que ser comunicada ao Senado para que o parlamento providen-
cie a suspensão da eficácia do dispositivo declarado inconstitucio-
nal...")28.  
 

Alegando o descumprimento e dissonância à decisão proferida pelo Su-

premo Tribunal Federal acerca do Habeas Corpus n. 82.959, a DPU ajuizou re-

clamação constitucional, sendo distribuída ao Ministro Relator Gilmar Ferreira 

Mendes a qual defendeu conjuntamente com o Ministro Eros Grau que mesmo 

sem a edição de súmula vinculante a decisão da Excelsa Corte transcenderia  

a decisão inter partes, tornando-se erga omnes, eis que sua fundamentação 

seria abalizada pela mutação constitucional do artigo 52, X, da Constituição da 

República. Conforme os ensinamentos de Pedro Lenza, acerca da reclamação 

constitucional: 

 
No julgamento da referida reclamação, 2 Ministros, Gilmar Mendes e 
Eros Grau, sustentavam, no caso concreto da Rcl 4.335, a partir do 
julgamento do referido HC, mesmo sem a edição da súmula vinculan-
te, o efeito transcendente e erga omnes da decisão (tese da mutação 
constitucional do art. 52, X). Por sua vez, Sepúlveda Pertence, Joa-
quim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio não admitiam a 
mutação constitucional e, assim, para o efeito erga omnes, a necessi-
dade de resolução do Senado Federal ou a edição de súmula vincu-
lante. Como esses 4 concordavam com a tese da inconstitucionalida-

                                                           
28 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Reclamação 4335-5 AC. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/imprensa/pdf/RCL4335gm.pdf>. Acesso em 10 de maio 2019. 
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de do regime fechado, não conheceram da reclamação, mas conce-
deram habeas corpus de ofício29. 
 

Desta maneira aprofundaremos a seguir no Voto do Ministro Gilmar Men-

des, Eros Grau e os votos contrários a tese da abstrativização do controle difu-

so de constitucionalidade. 

 

3.2 Voto Ministro Gilmar Ferreira Mendes 

O Ministro Gilmar Ferreira Mendes foi aclamado como Ministro Relator 

na Reclamação Constitucional n. 4.335/AC, desta maneira guerreou em seu 

voto a necessidade da suspenção pelo Senado Federal da lei declarada in-

constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em via difusa de controle de 

constitucionalidade.  

Adentrando no tema o Ministro Relator faz um apanhado da origem do 

papel do Senado Federal no controle difuso de constitucionalidade, com diver-

sos questionamentos introduz a problemática em seu voto. Senão vejamos: 

 
A suspensão da execução pelo Senado Federal do ato declarado in-
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal foi a forma definida pelo 
constituinte para emprestar eficácia erga omnes às decisões definiti-
vas sobre inconstitucionalidade. A aparente originalidade da fórmula 
tem dificultado o seu enquadramento dogmático. Discute-se, assim, 
sobre os efeitos e a natureza da resolução do Senado Federal que 
declare suspensa a execução da lei ou ato normativo. Questiona-se, 
igualmente, sobre o caráter vinculado ou discricionário do ato pratica-
do pelo Senado e sobre a abrangência das leis estaduais e munici-
pais. Indaga-se, ainda, sobre a pertinência da suspensão ao pronun-
ciamento de 14 inconstitucionalidade incidenter tantum, ou sobre a 
sua aplicação às decisões proferidas em ação direta30.  
 

Como exposto em sua introdução o instituto floresceu diversos embara-

ços dogmáticos, segundo o Ministro Gilmar Mendes enquadrar-se-ia com maior 

conveniência ao controle de constitucionalidade de leis vigentes ao período an-

tecedente à Constituição da República de 1988. No sentido que neste período 

a ação direta de inconstitucionalidade somente possuía como legitimado ativo o 

                                                           
29 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 22. ed. – São Paulo : Saraiva Edu-
cação, 2018, p. 297. 
30 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Reclamação 4335-5 AC. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/imprensa/pdf/RCL4335gm.pdf>. Acesso em 10 de maio 2019. 
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Procurador Geral da República, desta maneira, engessando a evolução do con-

trole abstrato por ter somente um legitimado a propositura do controle abstrato.  

A ação direta era a exceção do controle de constitucionalidade, a partir 

deste entendimento, Gilmar mendes assevera “o controle direto continuava a 

ser algo acidental e episódico dentro do sistema difuso”. Desta maneira o en-

tendimento histórico era a atipicidade do Supremo Tribunal Federal retirar do 

ordenamento jurídico brasileiro ato normativo inconstitucional, sem a utilização 

do Senado Federal, abalizado ao conceito da separação de poderes.  

Porém, com a Constituição Cidadã, promulgada em 1988, o rol de legi-

timados ativos a propositura da ação direta de inconstitucionalidade expandiu 

com seu art. 103, também houve uma dilação das hipóteses de cabimento de 

controle concentrado, além de atribuir à Excelsa Corte competência para sus-

pender liminarmente a validade de lei declarada inconstitucional.  

Desta maneira o constituinte apresentou uma nova perspectiva ao con-

trole de constitucionalidade, proporcionando ao Supremo Tribunal Federal uma 

significativa amplitude do exercício de controle constitucional. A partir destas 

novas perspectivas o Ministro Gilmar Mendes apresenta uma visão de rompi-

mento da antiga concepção de divisão de poderes, que foi abalizada pelo artigo 

52, X, da Constituição da República.  

Em sua fundamentação o Ministro Gilmar Mendes apresenta esta nova 

visão, fundamentando com os ensinamentos de Lúcio Bittencourt os efeitos do 

instituto do art. 52, X, CRBF/1988, sob a visão da Constituição de 1967, con-

forme expressa: "o objetivo do art. 45, n. IV - a referência diz respeito à Consti-

tuição de 1967 - é apenas tornar pública a decisão do tribunal, levando-a ao 

conhecimento de todos os cidadãos.”31. 

Portanto, Gilmar Mendes afirma: 

 
(...) que o ato do Senado Federal parece ter admitido, inicialmente, 
que o ato do Senado emprestava eficácia genérica à decisão definiti-

                                                           
31 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Reclamação 4335-5 AC – voto do Ministro Gilmar Fer-
reira Mendes. apud, BITTENCOURT, Carlos Alberto Lúcio. O controle jurisdicional de constitu-
cionalidade das leis. Série "Arquivos do Ministério da Justiça". Brasília: Ministério da Justi-
ça, 1997, p. 145. 
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va. Assim, a suspensão tinha o condão de dar alcance normativo ao 
julgado do Supremo Tribunal Federal32. 
 

Em consonância com o entendimento da desarmonia de que o art. 52, X, 

passou a sofrer em desfavor ao ordenamento jurídico brasileiro hodierno, o Mi-

nistro assevera as situações elencando as possibilidades de nova interpretação 

que o artigo poderá padecer, através da efetiva atuação da Excelsa Corte. Des-

ta maneira, resumidamente, o Supremo Tribunal pode realizar uma interpreta-

ção diversa, conforme a constituição, em virtude de uma situação de fato sobre 

a qual incide a norma, declarando-a inconstitucionalidade parcial sem redução 

de texto. 

Também em seu voto é apresentado pelo Ministro Relator as modifica-

ções processuais estabelecidas à Lei 8038/1990, dos Recursos Extraordinário 

e Especial, a qual aproximaram os efeitos do controle difuso de constitucionali-

dade aos efeitos do controle concentrado. Assim, estabelecendo ao Relator do 

respectivo recurso competência à negativa de seu prosseguimento, caso con-

trarie súmula da Suprema Corte ou do Superior Tribunal de Justiça, apresen-

tando um caráter de efeito abstrato ao controle incidental.  

Em harmonia como fundamentação, o Ministro Gilmar Mendes apresen-

tou a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, a qual permite 

a flexibilização do instituto da reserva de plenário, no sentindo de quando o 

Supremo já houver, no âmbito do controle incidental proferido decisão acerca 

da constitucionalidade de algum ato normativo, poderá ser facultado aos ór-

gãos fracionários, tanto do STF como os demais Tribunais, apreciar o ato nor-

mativo como inconstitucional sem precisar remeter a questão ao órgão especial 

ou pleno. Senão vejamos a exposição do Ministro Relator:  

 
Esse entendimento marca uma evolução no sistema de controle de 
constitucionalidade brasileiro, que passa a equiparar, praticamente, 
os efeitos das decisões proferidas nos processos de controle abstrato 
e concreto. A decisão do Supremo Tribunal Federal, tal como coloca-
da, antecipa o efeito vinculante de seus julgados em matéria de con-
trole de constitucionalidade incidental, permitindo que o órgão fracio-
nário se desvincule do dever de observância da decisão do Pleno ou 
do Órgão Especial do Tribunal a que se encontra vinculado. Decide-
se autonomamente com fundamento na declaração de inconstitucio-

                                                           
32 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Reclamação 4335-5 AC. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/imprensa/pdf/RCL4335gm.pdf>. Acesso em 10 de maio 2019. 
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nalidade (ou de constitucionalidade) do Supremo Tribunal Federal 
proferida “incidenter tantum33. 
 

Desta maneira o Ministro tenta traçar uma nova perspectiva à separação 

de poderes, inclusive ao legislador ordinário, exemplificando várias hipóteses 

que corroboram no sentido desta nova percepção que é pilar à nova leitura que 

a mutação constitucional proporciona ao dispositivo do artigo 52, X, da Consti-

tuição da República.  

Para o Magistrado, em conclusão de seu voto aponta o fortalecimento da 

arcaicidade do artigo 52, X, em detrimento da autoridade de edição das súmu-

las vinculantes pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, em seu entendimento o 

Tribunal pode determinar a inconstitucionalidade de um ato normativo, atribuin-

do-lhe eficácia erga omnes. Veja: 

 
Ressalte-se ainda o fato de a adoção da súmula vinculante ter refor-
çado a ideia de superação do referido art. 52, X, da CF na medida em 
que permite aferir a inconstitucionalidade de determinada orientação 
pelo próprio Tribunal, sem qualquer interferência do Senado Fede-
ral34. 
 

 A partir de todas suas exposições e argumentações, o Ministro Gilmar 

Ferreira Mendes em sua atribuição de Relator, julgou procedente a reclamação, 

no sentido do juiz de primeiro grau não ter observado a eficácia erga omnes da 

decisão da Suprema Corte no Habeas Corpus 82959/SP. Assim, convém res-

saltar a decisão do Ministro:  

 
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, pa-
ra cassar decisões proferidas pelo Juiz de Direito da Vara de Execu-
ções Penais da Comarca de Rio Branco, no Estado do Acre, que nega-
ram a possibilidade de progressão de regime relativamente a cada um 
dos interessados acima mencionados35. 
 

Em seguida, o Ministro Gilmar Mendes abre vista para o próximo voto, 

com isso o Ministro Eros Grau padece de afinidade à teoria e pede vista da Re-

clamação Constitucional, passaremos a analisar seu voto no tópico subsequen-

te. 

                                                           
33SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Reclamação 4335-5 AC. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/imprensa/pdf/RCL4335gm.pdf>. Acesso em 10 de maio 2019. 
34 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Reclamação 4335-5 AC - voto do Ministro Gilmar Fer-
reira Mendes. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP 
=AC&docID=630101>. Acesso em: 20 de maio 2019. 
35 Ibidem. 
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3.3 Voto Ministro Eros Roberto Grau  

O Ministro Eros Grau antecipou-se à Ministra Carmem Lúcia e ao Ministro 

Lewandowski pedindo vista da Reclamação, pela compatibilidade que a pre-

sente Reclamação possui em relação a Reclamação número 4.219. Desta ma-

neira o Ministro começa seu voto demonstrando concordância e afinidade ao 

posicionamento do Ministro Relator. Desta forma o Ministro profere seu voto em 

consonância à procedência da Reclamação Constitucional, expondo que tam-

bém concorda com o processo de mutação constitucional do instituto do artigo 

52, X, da Constituição da República. 

O Ministro inaugura sua argumentação fazendo um comparativo a duas 

forças opostas, a necessária tutela da segurança jurídica e da liberdade indivi-

dual. A primeira queda-se a rigidez, no sentido da vinculação do texto normati-

vo a qual o interprete é limitado, solidificando seu posicionamento através do 

texto. Em segundo ponto é apresentada uma dicotomia ao primeiro, no sentido 

da liberdade estabelecida ao interprete em exprimir o direito de acordo com à 

zetética, desprendendo-se de um sentido único do texto normativo, possuindo 

como característica a elasticidade. Nesse sentido, cabe destacar as palavras 

do Ministro em seu voto:  

 
Uma das marcantes oposições que se manifestam no bojo do direito é 
a que se põe entre a necessária tutela da segurança jurídica e da liber-
dade individual, de um lado, e a função da interpretação no desenvol-
vimento do direito, de outro. Dizendo-o na síntese de PAOLO GROS-
SI1, são duas as forças que, em direções opostas, percorrem o direito, 
uma tendente à rigidez, outra à elasticidade; e duas são as exigências 
fundamentais que nele se manifestam: a da [i] certeza e liberdade indi-
vidual garantidas pela lei no sistema do direito burguês e a da sua [ii] 
contínua adequação ao devir social, garantida pela interpretação. Aque-
la apenas será assegurada na medida em que o texto vincule o intér-
prete; esta demanda criatividade que pode fazê-lo ir além do texto. Es-
sa oposição apenas poderá ser compreendida se nos dispusermos a 
admitir que texto e norma não se superpõem; que o processo legislati-
vo termina no momento do texto a norma virá depois, produzida no bo-
jo de um outro processo, a interpretação36. 
 

 A partir da introdução de seu voto, entre a oposição da elasticidade e a 

rigidez é apresentado que o Ministro Relator em sua tese teria optado pela pri-

                                                           
36 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Reclamação 4335-5 AC - voto do Ministro Eros Rober-
to Grau. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC& do-
cID=630101>. Acesso em: 20 de maio 2019. 
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meira. Também apresenta um questionamento, no sentido se o Gilmar Mendes 

ao proferir seu voto teria excedido ao limite da elasticidade, ultrapassando o 

poder que é conferido aos intérpretes da lei. Assim, o Ministro Eros Grau inda-

ga: “Até que ponto o intérprete pode caminhar, para além do texto que o vincu-

la? Onde termina o legítimo desdobramento do texto e passa ele, o texto, a ser 

subvertido?”. 

 Para responder essa indagação o Ministro chega à perspectiva que de-

vemos analisar cada caso concreto para chegarmos a leitura correta se houve 

excesso ou não. Assim, o Ministro explica que o interprete deve condicionar o 

que está expresso em lei a uma realidade social atual, e desta realidade extrair 

a nova leitura do texto, devendo a nova interpretação ser realizada com ponde-

ração. Para demonstrar seu posicionamento Eros Grau socorre-se aos ensi-

namentos de Jean-Pierre Vernant para demonstrar a figuração do interprete 

normativo:  

 
O texto normativo obedece a limitações coletivas bastante estritas 
nas variações às quais se presta ao ser transformado em norma; ain-
da quando operem o que chamamos de mudança de jurisprudência, 
os intérpretes autênticos não estão livres para modificá-lo, o texto 
normativo, à vontade, reescrevendo-o a seu belprazer; o intérprete 
inscreve-se na tradição do texto --- quer se amolde a ela com exati-
dão, quer se afaste dela em algum ponto, para atualizá-lo, o texto, é 
sustentado por ela, apoia-se nela e deve referir-se a ela, pelo menos 
implicitamente, se quiser que sua narrativa seja entendida pelo públi-
co; o intérprete há de construir a norma respeitando a coerência in-
terna do texto, sujeito a uma série de associações, oposições e ho-
mologias que conferem sentido ao texto, de modo que, em verdade, 
não inventa a norma37. 
 

 Em conclusão o Ministro Eros Grau assevera em seu voto que o Ministro 

Gilmar Mendes apresenta ao ordenamento jurídico uma autentica mutação 

constitucional do artigo 52, X, da Constituição da República, inclusive, no caso 

em tela afirma que não somente a interpretação da norma é alterada, o próprio 

enunciado normativo ganha vida a adequar-se à está nova interpretação. Ve-

jamos in verbis as palavras do Ministro acerca do caso em tela: 

 
O exemplo que no caso se colhe é extremamente rico. Aqui passamos 
em verdade de um texto [compete privativamente ao Senado Federal 

                                                           
37 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito. 5ª 
edição. Revista e ampliada. São Paulo: Editora Malheiros, p. 32. 
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suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconsti-
tucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal] a outro 
texto [compete privativamente ao Senado Federal dar publicidade à 
suspensão da execução, operada pelo Supremo Tribunal Federal, de 
lei declarada inconstitucional, no todo ou em parte, por decisão definiti-
va do Supremo]. 11. Eis precisamente o que o eminente relator preten-
de tenha ocorrido, uma mutação constitucional. Pouco importa a cir-
cunstância de resultar estranha e peculiar, no novo texto, a competên-
cia 72 conferida ao Senado Federal --- competência privativa para 
cumprir um dever, o dever de publicação [= dever de dar publicidade] 
da decisão, do Supremo Tribunal Federal, de suspensão da execução 
da lei por ele declarada inconstitucional38. 
 

 Desta forma, consoante ao entendimento do Relator, o instituto abaliza-

do pelo artigo é obsoleto, devendo adequar-se à realidade social, eis que o po-

der conferido ao intérprete é exercido na forma em conduzir o instituto a uma 

nova leitura.  

Também, somada a inércia histórica da função do Senado Federal em 

realizar o comando legal, torna-se substancial a sua atuação. Concluindo seu 

voto, importante expor a elucidação do Ministro: 

 
A resposta é óbvia, conduzindo inarredavelmente à reiteração do en-
tendimento adotado pelo Relator, no sentido de que ao Senado Fede-
ral, no quadro da mutação constitucional declarada em seu voto e 
neste meu voto reafirmado, está atribuída competência apenas para 
dar publicidade à suspensão da execução de lei declarada inconstitu-
cional, no todo ou em parte, por decisão definitiva do Supremo Tribu-
nal Federal. A própria decisão do Supremo contém força normativa 
bastante para suspender a execução da lei declarada inconstitucio-
nal.39 
 

Por essas razões, de acordo com o todo fundamentado o Ministro Eros 

Grau julga procedente a Reclamação Constitucional, confirmando em seu voto 

a mutação constitucional. Findando no entendimento que o Senado Federal 

não possui competência para reapresentar ao ordenamento jurídico norma que 

foi declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Fede-

ral, mas sim dispondo a mera função de publicizar a decisão da nossa Excelsa 

Corte. 

 

 
                                                           

38 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Reclamação 4335-5 AC - voto do Ministro Eros Grau. 
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630101>. 
Acesso em: 20 de maio 2019. 
39 Ibidem. 
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3.4 Votos contrários à tese da abstrativização do controle difuso de 

constitucionalidade 

Apesar dos votos favoráveis à procedência da Reclamação Constitucio-

nal n. 4.335/AC, a teoria da abstrativização do controle difuso de constituciona-

lidade encontrou resistência pelos demais Ministros do Egrégio Tribunal. Não 

acompanhando a mutação constitucional do artigo 52, X, da Constituição da 

República, os Ministros negaram a narrativa de efeito erga omnes da decisão 

definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal, confirmando o efeito inter 

partes sem a atuação do Senado Federal. 

 Em votação os Ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Joaquim 

Barbosa e Sepúlveda Pertence defenderam a argumentação no sentido de a 

mutação constitucional não respeitar a separação de poderes, usurpando do 

Senado Federal a competência em dar eficácia erga omnes às decisões da 

Suprema Corte. 

 Assim, o entendimento do Ministro Sepúlveda Pertence é no sentido da 

mutação constitucional do instituto do artigo 52, X, não deve prosperar, inclusi-

ve, comparando-a como um “golpe de Estado”: 

 
Sem saber nadar, é claro que não me aventurarei nas águas procelo-
sas das duas magníficas dissertações: primeira, a do eminente Rela-
tor, agora reiterada; e, hoje, do eminente Ministro Eros Grau. Mas não 
me animo à mutação constitucional proposta. E mutação constitucio-
nal por decreto do poder que com ela se ampliaria; o que, a visões 
mais radicais, poderia ter o cheiro de golpe de Estado. Às tentações 
do golpe de Estado não está imune o Poder Judiciário; é essencial 
que a elas resista40. 
 

Passando para o voto do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, corroborando 

a sustentação que a mutação fere a separação de poderes: 

 
Tal interpretação, contudo, a meu ver, levaria a um significativo avil-
tamento da tradicional competência daquela Casa Legislativa no to-
cante ao controle de constitucionalidade, reduzindo o seu papel a me-
ro órgão de divulgação das decisões do Supremo Tribunal Federal 
nesse campo. Com efeito, a prevalecer tal entendimento, a Câmara 
Alta sofreria verdadeira capitis diminutio no tocante a uma competên-
cia que os constituintes de 1988 lhe outorgaram de forma expressa. A 

                                                           
40 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Reclamação 4335-5 AC - voto do Ministro Sepúlveda 
Pertence. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC& do-
cID=630101>. Acesso em: 20 de maio 2019. 
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exegese proposta, segundo entendo, vulneraria o próprio sistema de 
separação de poderes (...)41. 
 

Por fim a está vertente, o Ministro Joaquim Barbosa acrescenta a argu-

mentação: 

 
Reforça minha convicção a circunstância, revelada pelo próprio rela-
tor, de que o STF não depende mais do Senado para atribuir efeito 
erga omnes às declarações de inconstitucionalidade no controle difu-
so. Isso justamente porque, se o STF entender, com base na gravida-
de da questão constitucional, que a decisão deverá ter aplicação ge-
ral, deverá editar súmula vinculante a respeito. Esse dado me basta 
para que se mantenha a leitura tradicional do dispositivo, segundo a 
qual a declaração de inconstitucionalidade pelo STF autoriza o Sena-
do a determinar a suspensão de sua execução, pelas razões políticas 
que os Srs. Senadores entenderem pertinentes. Isto porque o disposi-
tivo trata de uma autorização ao Senado, não de uma faculdade de 
cercear a autoridade do STF42. 
 

 Em outro plano de argumentação contrária o Ministro Teori Zavascki jul-

gou procedente a Reclamação Constitucional, porém não em relação a muta-

ção constitucional, mas a partir da existência de fato superveniente à Reclama-

ção. Este fato é a Súmula Vinculante nº 26, que vedou a negativa de progres-

são de regime do cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, ob-

servando a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 

1990. Conforme o supracitado, importante fazer menção as palavras do Minis-

tro Teori Zavascki:  

 
Nessa linha de entendimento, examine-se o caso concreto. Conside-
rada apenas a situação jurídica existente à data da sua propositura, a 
presente reclamação não seria cabível. Ocorre, porém, que, no curso 
do seu julgamento, foi editada a Súmula Vinculante n. 26, do seguinte 
teor: “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena 
por crime hediondo ou equiparado, o juízo de execução observará a 
inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 
1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não, os 
requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, 
para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame crimino-
lógico”. Assim, considerado esse fato superveniente – a edição de 
súmula vinculante, cujo descumprimento enseja a propositura de re-
clamação, fato esse que deve ser levado em consideração, nos ter-

                                                           
41 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Reclamação 4335-5 AC - voto do Ministro Ricardo Le-
wandowski. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP= 
AC&docID=630101>. Acesso em: 20 de maio 2019. 
42 Ibidem. 
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mos do art. 462 do CPC - a solução que hoje se impõe é a de conhe-
cer e deferir o pedido. É assim meu voto43. 
 

A partir da edição da súmula nº 26, a qual abrangeu o objeto da Recla-

mação 4335/AC, com isso a exposição do Ministro Teori Zavascki foi acompa-

nhada pelos Ministros Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Celso de Mello.  

Corroborando à narrativa da votação, senão vejamos os ensinamentos 

do Ilustre Pedro Lenza acerca do ocorrido: 

 
Com o voto-vista do Min. Teori Zavascki, devolvido em 20.03.2014, 
acompanhado pelos Mins. Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Cel-
so de Mello, no julgamento da referida Rcl 4.335-AC, esses outros 4 
Ministros julgaram procedente a reclamação não em razão da tese da 
abstrativização, mas diante da existência de fato superveniente (art. 
462 do CPC/73, correspondente ao art. 493 do CPC/2015), qual seja, 
a SV 26. Deve-se deixar bem claro que o Min. Teori Zavascki, muito 
embora admitisse — o que concordamos — uma inegável expansivi-
dade das decisões do STF, mesmo quando tomadas em controvér-
sias de índole individual, esse reconhecimento não seria suficiente 
para fundamentar o cabimento da reclamação com base no art. 102, 
I, “l”, sob pena de transformar a Corte em órgão recursal. Assim, nes-
se primeiro momento, sustentou uma necessária interpretação estrita 
dessa competência, sob pena de se caracterizar acesso per saltum à 
Suprema Corte e combatida supressão de instância44. 
 

Importante ressaltar também a exposição do Ministro Teori Zavascki, a 

qual demonstra a evolução do direito brasileiro em consonância a valorização 

dos precedentes judiciais conferidos pelos tribunais superiores, com força ex-

pansiva a vincular os as demandas com o mesmo teor. O ministro afirma que o 

direito brasileiro está aproximando-se do sistema common law, inclusive exem-

plifica sua explanação com a súmula vinculante e com os mecanismos de uni-

formização de jurisprudências. 

Necessário rememorar as palavras do Ministro Teori Zavascki em sua 

exposição: 

 
Não se pode deixar de ter presente, como cenário de fundo indispen-
sável à discussão aqui travada, a evolução do direito brasileiro em di-
reção a um sistema de valorização dos precedentes judiciais emana-
dos dos tribunais superiores, aos quais se atribui, cada vez com mais 
intensidade, força persuasiva e expansiva em relação aos demais 

                                                           
43 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Reclamação 4335-5 AC - voto do Ministro Teori Albino 
Zavascki. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP= 
AC&docID=630101>. Acesso em: 20 de maio 2019. 
44 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 22. ed. – São Paulo : Saraiva Edu-
cação, 2018, p. 297. 
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processos análogos. Nesse ponto, o Brasil está acompanhando um 
movimento semelhante ao que também ocorre em diversos outros pa-
íses que adotam o sistema da civil law, que vêm se aproximando, 
paulatinamente, do que se poderia denominar de cultura do stare de-
cisis, própria do sistema da common law45. 
 

Continuando, o Ministro apresenta que mesmo com está nova percep-

ção de expansividade que o direito brasileiro vem se moldando, no caso em 

comento não se pode ultrapassar a diferenciação entre a eficácia expansiva e a 

eficácia erga omnes. Vejamos o posicionamento do Ministro: 

 
Assim, sem negar a força expansiva de uma significativa gama de 
decisões do Supremo Tribunal Federal, é de ser mantida a sua juris-
prudência, segundo a qual, em princípio, a reclamação somente é 
admitida quando ajuizada por quem tenha sido parte na relação pro-
cessual em que foi proferida a decisão cuja eficácia se busca preser-
var. A legitimação ativa mais ampla somente será cabível nas hipóte-
ses expressamente previstas na Constituição ou em lei ou de atribui-
ção de efeitos vinculantes erga omnes - notadamente contra atos 
ofensivos a decisões tomadas em ações de controle concentrado de 
constitucionalidade e a súmulas vinculantes, em que se admite legiti-
mação ativa mais ampla (CF, art. 102, § 2º, e art. 103-A, caput e § 3º; 
Lei 9.882/99, art. 13, e Lei 11.419/06, art. 7º)46. 
 

Por fim, seguindo a linha de entendimento conclui seu voto com o objeti-

vo da procedência da Reclamação constitucional, examinando o caso concreto, 

conclui que a demanda não seria cabível considerando o fato superveniente 

ocorrido no curso da Reclamação que impõe à solução da problemática apre-

sentada.  

Cabe apresentar a exposição do Ministro Gilmar Mendes acerca do po-

sicionamento do Ministro Teori Zavaski conjuntamente a uma perspectiva posi-

tiva de uma futura mudança do posicionamento da Suprema Corte47.  

Já os Ministros Teori Zavascki e Roberto Barroso acompanharam o rela-

tor quanto à procedência da reclamação, embora dele discordassem em alguns 

aspectos relacionados à atribuição de efeitos erga omnes à decisão em HC 

(calcaram-se, para o juízo de procedência, na superveniência da Súmula Vin-

culante 26). Como se vê, embora a Reclamação tenha sido julgada procedente 

                                                           
45 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Reclamação 4335-5 AC - voto do Ministro Teori Albino 
Zavascki. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP= 
AC&docID=630101>. Acesso em: 20 de maio 2019. 
46 Ibidem. 
47 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucio-
nal. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 1046. 
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pela maioria dos Ministros, a divisão quanto aos fundamentos desse aresto, e a 

própria alteração na composição da Corte, após alguns votos já terem sido pro-

latados, estão a indicar que outros julgados ainda poderão lançar mais luz so-

bre a controvérsia. 

Em conclusão, embora tenha prosperado a procedência da Reclamação 

Constitucional, por maioria, seis votos contra quatro, somente dois dos seis Mi-

nistros reconheceram a abstrativização do controle difuso de constitucionalida-

de baseada na mutação constitucional do artigo 52, X, da Constituição da Re-

pública, o Ministro Relator Gilmar Ferreira Mendes e o Ministro Eros Grau. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Na presente exposição do trabalho, inicialmente é apresentada a pre-

sunção de constitucionalidade dos atos normativos, porém essas normas po-

dem ser declaradas inconstitucionais caso possuam vício formal ou material, 

desta maneira controlando sua constitucionalidade retirando do ordenamento 

jurídico seus efeitos.  

 A partir desta sistemática de controle constitucional é introduzido no pre-

sente trabalho sua percepção histórica, mostrando seu desenvolvimento inter-

nacional até o ingresso dos modelos no ordenamento jurídico pátrio, o qual 

adota o modelo híbrido de controle constitucional.  

 Este controle híbrido é abrangido pelo modelo Europeu Austríaco, tam-

bém podendo ser chamado de concentrado, atribuindo competência a um Tri-

bunal para defrontar a constitucionalidade dos atos normativos primários abs-

tratamente. 

Também é adotado pelo sistema brasileiro o modelo Norte Americano, 

atribuindo a qualquer juiz ou tribunal, em um específico caso concreto a confe-

rencia da constitucionalidade de forma incidental da norma, antes da análise do 

mérito da questão. Este sistema é adotado de maneira mais detalhada na pre-

sente exposição, inclusive sendo demonstrado de que maneira funciona seu 

procedimento. 

 Consequentemente é atribuído a cada modelo um efeito oposto em sua 

decisão, no primeiro modelo é determinado efeito erga omnes, gerando eficácia 

para todos, já no segundo é apresentado o efeito inter partes, seus efeitos so-

mente abrangem as partes litigantes que arguirem a inconstitucionalidade de 

uma norma.  

 Porém o segundo modelo não limita o efeito de sua decisão somente as 

partes litigantes, de maneira excepcional através do regramento constitucional 

poderá o sistema apresentar efeito erga omnes a suas decisões.  

Trata-se do artigo 52, X, da Constituição da República, a qual possui a 

previsão da competência privativa do Senado Federal a suspensão de lei de-

clarada inconstitucional em decisão definitiva pelo Supremo Tribunal Federal, 

no todo ou em parte. 
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Sendo assim, o constituinte concedeu ao Senado Federal poder para 

ampliação dos efeitos da decisão proferida em controle difuso, entretanto, é 

apresentado uma verdadeira vertente no sentido do instituto do artigo 52, X, 

quedar-se ineficiente e ultrapassado.  

Em destaque o Ministro Gilmar Ferreira Mendes apresentou-se como 

precursor no ordenamento jurídico brasileiro em defesa da teoria da abstrativi-

zação do controle difuso de constitucionalidade, seu entendimento proporciona 

a ampliação da equiparação entre o controle abstrato e o difuso, principalmente 

no tocante a seus efeitos. 

Em sua tese de defesa apresentou o principal argumento no sentido da 

mutação constitucional do artigo 52, X, da Constituição da República, atribuin-

do uma nova leitura a qual o Senado Federal serve apenas para tornar pública 

a decisão proferida pelo Supremo Tribunal, que floresce desde a decisão defini-

tiva com efeito erga omnes e vinculante. 

Está medida tem a idealização de oferecer celeridade ao judiciário, con-

juntamente a uma maior segurança jurídica às decisões processuais, diminuin-

do uma significativa quantidade excessiva de ações com o mesmo objeto de 

controvérsia, consequentemente extinguindo decisões conflitantes do ordena-

mento jurídico.  

Porém a tese não é acolhida majoritariamente, a oposição agarra-se ao 

texto constitucional, argumentando que o constituinte atribuiu expressamente a 

competência privativa ao Senado Federal, afirmando que uma interpretação 

extensiva fere a separação de poderes, desta maneira, estabelecendo uma 

usurpação de poderes. 

Desta forma o presente trabalho de conclusão de curso, apresenta uma 

vertente mais aprofundada na teoria da abstrativização do controle difuso de 

constitucionalidade a partir da análise da Reclamação Constitucional 4335/AC, 

mostrando os pontos estratégicos dos votos favoráveis e contrários a tese. 

Caminho no entendimento da crença que a abstrativização do controle 

difuso realizada de maneira pondera conjuntamente à luz da razoabilidade, re-

almente pode desafogar as máculas processuais que engessam nosso Poder 

Judiciário.  
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Cabe ressaltar a importância do voto do Gilmar Mendes como uma for-

ma precursora, abrindo as portas para a indagação e busca de uma resolução 

para a problemática, porém, não menos importante o voto do Ministro Teori Za-

vascki apresentou-se de maneira mais delineada e acertada, harmonizando o 

entendimento do instituto do artigo 52, X, da Constituição da República a uma 

eficácia geral das decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de controle 

difuso.  

Por fim, o sentimento ao finalizar o presente trabalho é de que a tendên-

cia a expansão da valorização dos precedentes judiciais apresentada pelo po-

sicionamento do Ministro Teori Zavascki é intrínseca a evolução de nosso or-

denamento jurídico. O que delimitará se evoluiremos de maneira correta e pon-

derada é justamente o aprofundamento do estudo desta matéria constitucional, 

inclusive é o almejado nesta exposição, criar mais um palanque a discussão do 

tema.  
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