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RESUMO 
 

 
O presente trabalho tem por objetivo comparar os sistemas de controle de constitucionalidade 
repressivos do Brasil e da França, com base nas decisões sobre uniões homoafetivas proferidas nos 
dois países. O foco do estudo está na Ação Direta de Inconstitucionalidade brasileira e na Questão 
Prioritária de Constitucionalidade francesa, instituto introduzido em 2010, tornando o assunto 
bastante atual e relevante. A partir das decisões da ADI 4277 e das QPCs 92 e 353, foram analisados 
os mais notórios pontos de contato e divergência entre os dois sistemas, procurando arrematá-los 
com uma visão crítica e com sugestões de melhorias. O exame foi feito sobre o tratamento legal, o 
contraditório, a publicidade das decisões, a duração dos processos, efeitos das decisões parâmetros 
de controle de constitucionalidade, os vícios passíveis de controle, a feição política dos tribunais e 
de suas decisões e o ativismo judicial. Permeando essas questões principais, outras questões 
inerentes ao sistema de cada país serão analisadas para uma melhor compreensão sobre o tema. Ao 
final, procurou-se traçar uma crítica geral e sugestões pertinentes a cada sistema de controle, 
levando em conta as peculiaridades dos países. 
 
Palavras-chave: Direito Comparado. Brasil. França. Controle de constitucionalidade repressivo. 
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Questão Prioritária de Constitucionalidade. União 
Homoafetiva. 
 



RESUMÉ 

 

L'étude vise à comparer les systèmes de contrôle repressif de la constitutionnalité du Brésil et de la 
France, sur la base des décisions sur l'unions homosexuels rendues dans les deux pays. Le but du 
étude est l'Action Direct d'Inconstitutionnalité brésilienne et la Quesion Prioritaire de 
Constitutionnalité française, institut introduit en 2010, ce qui rend le sujet actuel et pertinent. Dès 
les décisions de l'ADI 4277 et QPCs 92 et 353, les points les plus notables de contact et de 
divergence seront analysées entre les deux systèmes, toujours à la recherche d'un regard critique et 
suggestions d'améliorations. L'examen se fera sur le traitement juridique, le contradictoire, la 
publicité, la durée des procédures, l'effets des décisions, les paramètres de contrôle de 
constitutionnalité, les vices qui peuvent être contrôlés, la fonction politique des tribunaux et leurs 
décisions et l'activisme judiciaire. À l'interiéur de telles comparaisons principaux, d'autres questions 
liées à chaque système de pays seront analysés pour une meilleure compréhension du sujet. A la fin, 
on a essayé de ponctuer les critiques et suggestions pertinentes à chaque système de contrôle, en 
tenant compte des particularités du pays. 
 
Mots-clés: Droit Comparé. Brésil. France. Contrôle répressif de constitutionnalité. Action Directe 
d'Inconstitutionnalité. Question Prioritaire de Constitutionnalité. Union Homosexuelle. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A necessidade de discussão sobre a constitucionalidade da união entre pessoas do 

mesmo sexo evidencia um descompasso entre o mundo dos fatos e o universo do Direito. As 

nítidas mudanças no “ser” não foram acompanhadas de regulamentação jurídica, sem o 

reconhecimento desde o princípio das uniões homoafetivas. 

Note-se que o descompasso se refere a progressiva abertura do corpo social para a 

aceitação dessa espécie de vínculo afetivo, que sempre existiu. Agravando o impasse, houve 

notável mudança nas últimas décadas quanto ao tratamento do tema e suas respectivas 

reivindicações: em um primeiro momento, bastava a tolerância da sociedade, hoje, exige-se o 

reconhecimento jurídico dessas relações. 

 Em tais situações, agiganta-se o papel das cortes constitucionais por todo o globo, que 

podem funcionar como construtoras da ponte entre o mundo do Direito e a sociedade1. 

Dessa feita, a palavra final sobre o tema vem sendo dada por meio do controle de 

constitucionalidade desenvolvido pelas cortes constitucionais de diversos países, como o 

Brasil e a França. Os dois Estados acabaram por declarar a conformidade das uniões 

homoafetivas com suas respectivas Constituições, mas os caminhos percorridos foram 

distintos, evidenciando as diferenças em seus sistemas de controle de constitucionalidade. 

O tema torna-se ainda mais interessante em função do julgamento pelo Conselho 

Constitucional francês por meio do recente instrumento da Questão Prioritária de 

Constitucionalidade, a QPC. A novidade introduzida pela reforma constitucional francesa de 

2008 incorporou ao modelo constitucional do país o controle repressivo de 

constitucionalidade. Até aquela data, o controle restringia-se à forma preventiva, incidindo 

antes do aperfeiçoamento do ato normativo. 

Salienta-se, assim, a relevância do assunto abordado, tanto por envolver a matéria de 

direitos fundamentais e eventual ativismo judicial, como também por se relacionar com o 

próprio paradigma dos sistemas constitucionais, essencial à coerência dos ordenamentos 

jurídicos. 

Tendo em vista o novo panorama trazido com as recentes mudanças, a presente 

pesquisa tem como foco a análise e comparação das decisões tomadas pelas cortes 

                                                 
1 “Bridging the gap between law and society”(BARAK, 2006, p. 3). 
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constitucionais brasileira e francesa a respeito da união homoafetiva, estudando, em paralelo, 

o modo como vem se desenvolvendo o modelo constitucional de cada país e o 

posicionamento adotado por suas cortes supremas diante de temas tão polêmicos. 
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2. O SISTEMA DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE BRASILEIRO 
 
2.1. O SISTEMA HÍBRIDO ADOTADO 
 
 Antes da comparação que se pretende realizar entre os julgamentos proferidos na 

França e no Brasil, cabe uma breve análise sobre o sistema de controle de constitucionalidade 

adotado por cada um dos países que se estuda. Uma tal reflexão permitirá a compreensão mais 

ampla sobre o tema, especialmente quanto à França, que traz peculiaridades bem distintas do 

Brasil. 

 Nosso país adota um sistema de controle de constitucionalidade que combina aspectos 

do sistema americano e do sistema europeu, incidente em momentos distintos e realizado por 

diversas autoridades.  

 Do sistema americano, importamos o controle incidental e difuso de 

constitucionalidade. Por meio dessa verificação, entende-se que todo o juiz ou tribunal 

interpreta a Constituição nos julgamentos em que atua, podendo aplicar ou não uma lei ou ato 

do poder público que entenda inconstitucional. Tal controle é feito pela via incidental, 

ocorrendo no bojo de qualquer processo subjetivo e sendo discutido na causa de pedir como 

questão prejudicial ao mérito (art. 97, CRFB/88 c/c art. 481 e segs., CPC/73; artigos 948 e 

segs., NCPC). 

 A primeira Constituição brasileira a receber a influência dos EUA e implementar o 

controle difuso foi a Constituição Federal da República de 1891, o que é mantido até a 

CRFB/88. Destaca-se sobre o tema o Recurso Extraordinário, que permite um controle difuso 

realizado pela 1ª ou 2ª Turma do STF (art. 102, III, CRFB/88 c/c RISTF, art. 9º, III). 

 Do direito francês, importamos o controle preventivo ou a priori de 

constitucionalidade, que recai sobre projetos de lei ou propostas de emendas. Em nosso país, é 

feito via de regra pelo Legislativo e pelo Executivo, no curso do processo de elaboração das 

normas.  

 Nesse sentido, temos a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara 

dos Deputados (art. 32, IV, Regimento Interno da Câmara) e a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania – CCJ, do Senado Federal (art. 101, Regimento Interno do Senado), com 

papel de oferecer um parecer sobre a constitucionalidade ou não do projeto de lei. Outro 

exemplo possível é o veto jurídico ou formal do Presidente da República ao Projetos de Lei 
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submetidos a sua análise (art. 66, CRFB/88). 

 Por fim, importamos da Áustria o modelo de controle concentrado repressivo de 

constitucionalidade. Tal fiscalização possibilita o ajuizamento de ações diretas perante um 

tribunal constitucional, no caso, o STF, por meio de um processo objetivo, discutindo-se a 

constitucionalidade da lei em tese (art. 102, I, a; art. 102, §1º e art. 103, § 2º e art. 125, §2º, 

todos da CRFB/88). 

 Esse sistema de controle concentrado é o que prepondera nas demais cortes europeias, 

como na de Portugal, Espanha, Alemanha e França. No Brasil, a primeira ação do controle 

concentrado foi a Representação de Inconstitucionalidade Interventiva, introduzida pela 

Constituição de 1934. 

 Apresentados os diferentes modelos adotados por nosso país, focamos agora no 

controle concentrado repressivo de constitucionalidade, mais especificamente na Ação Direta 

de Inconstitucionalidade, a qual será o objeto da comparação com o novo modelo francês. 

 
2.2. A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
 
 Como mencionado, as origens históricas da ADI remontam à Constituição de 1934, a 

qual introduziu a primeira ação de controle repressivo concentrado, denominada 

Representação de Inconstitucionalidade interventiva. Apesar da previsão, a referida ação tinha 

pouca utilidade prática e sua propositura era limitada ao Procurador-Geral da República, que 

não tinha à época a autonomia e independência funcional que possui hoje. 

 A grande evolução quanto ao controle concentrado repressivo foi trazida pela atual 

Constituição de 1988. Por meio dela, a Representação de Inconstitucionalidade passou a 

chamar-se Ação Direta de Inconstitucionalidade, com um aumento significativo em sua 

importância prática e em seus legitimados ativos (art. 103, CRFB/88). Outrossim, a mesma 

Constituição criou ou demais instrumentos de controle repressivo (Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão, ADO; a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental, ADPF e a Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADC), os quais, apesar de sua 

importância, não serão o foco do presente estudo. 

 Dessa feita, a ADI, nos moldes atuais, é um instrumento de controle repressivo de 

constitucionalidade, com finalidade de analisar lei, emenda ou ato normativo, federal ou 

estadual, sempre posteriores a CRFB/88. Tal controle é concentrado, sendo realizado no plano 
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federal apenas pelo STF, que detém competência originária para o processo e julgamento (art. 

102, I, a, CRFB/88). 

 Outra característica essencial que merece desde logo ser mencionada diz respeito à 

forma do controle, realizado por via principal. Aqui, o controle de constitucionalidade é o 

próprio pedido da ação e não uma mera questão prejudicial, estando presente na parte 

dispositiva da decisão, reservada à análise de mérito. 

 Para o presente estudado, analisaremos a ADI nº 4277, que discutiu a 

constitucionalidade da união homoafetiva em face da atual Constituição de 1988. Outras 

características relevantes serão estudadas detalhadamente no momento de comparação com o 

modelo francês. 

 
3. O SISTEMA DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE FRANCÊS 
 
3.1. HISTÓRICO 
 
3.1.1. O descrédito dos juízes 
 
 Proveniente de uma mentalidade bem distinta da predominante no Brasil, o sistema de 

controle de constitucionalidade francês merece uma análise histórica mais detalhada para uma 

melhor compreensão sobre o tema. 

 Na França, o comportamento invasivo dos juízes no ancien régime2 fez com que a 

nova ordem instaurada após a Revolução Francesa fosse marcada pela desconfiança política 

quanto ao Poder Judiciário e o distanciamento entre este e o controle das normas. O ideário da 

Revolução defendia a separação rígida de poderes estatais, o estabelecimento de direitos e 

garantias individuais e a consagração do império da lei, única capaz de limitar as liberdades 

individuais (NOBRE, 2010, p. 2).  

 Nessa toada, concebia-se a lei como expressão máxima da soberania popular (art. 6º, 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789), que não poderia ser atacada por 

nenhum outro poder ou órgão estatal. Assim, mesmo com Constituições rígidas, não se 
                                                 
2 Termo criado pelo historiador francês Alexis de Tocqueville (1805-1859) relativo ao sistema político, 

econômico e social originado na França e vigente entre os séculos XVI e XVIII. O período foi marcado em 
especial pela forte centralização do poder nas mãos do rei, a chamada monarquia absolutista., mercantilismo 
e pela desigualdade social, com uma sociedade francesa divida em estados. Seu fim é atribuído à Revolução 
Francesa de 1789. Mais informações em: FREITAS NETO, José Alves de; TASIFANO Célio Ricardo. A 
Revolução Francesa e o período napoleônico. In: História Geral e do Brasil. São Paulo: HABRA, 2006. 26 
p., cap. 22, p. 39-415. 
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atribuiu aos órgãos do Judiciário a tarefa de controlar a constitucionalidade das leis. 

 Em consenso com o mencionado entendimento, as Assembleias Constituintes 

posteriores à Revolução de 1789, bem como o Poder Legislativo infraconstitucional, 

procuraram limitar os poderes do Judiciário. Um exemplo é a Lei de 16-24 de agosto de 1790, 

que em seu artigo 12, vedava ao Judiciário o poder de interpretação, o qual deveria ser 

exercido pelo próprio corpo legislativo, a requerimento dos juízes (ZOLLER, 1999, p. 186; 

TURPIN, 2003, p. 152). Por igual raciocínio, a Câmara baixa do Parlamento francês é 

chamada Assemblée Nationale, por ser instituição representativa da coletividade nacional, 

restringindo a atuação dos demais poderes, em especial, as tarefas fiscalizadoras do Poder 

Judiciário, que deveria apenas aplicar a lei. 

 No entanto, a supremacia absoluta do Parlamento não propiciava uma desejável 

garantia externa da rigidez da Constituição francesa. Tal panorama fez com que teóricos como 

Emmanuel-Joseph Sièyes, autor do panfleto O que é o Terceiro Estado?3, defendessem a 

instituição de um mecanismo que pudesse ser a força moderadora entre o Legislativo e o 

Executivo, anulando as violações à Constituição (NOBRE, 2010, p. 2). O mencionado autor 

tentou em 1793, sem sucesso, criar o “Júri constitucional”, órgão especializado para o 

controle de constitucionalidade das leis. Também nas primeiras décadas do século XX houve 

um debate entre juspublicistas franceses sobre a necessidade de introdução de um controle 

judicial de constitucionalidade, o que também não foi concretizado.  

 Assim, a história constitucional francesa foi pontuada com tentativas fracassadas de 

controle, como o Sénat Conservateur da Constituição do Ano VIII (art. 21), o Senado de Luís 

Napoleão (Constituição de 1852) ou o Comitê Constitucional da Lei Máxima de 1946 

(NOBRE, 2010, p. 2). Na mesma linha, as Constituições da Terceira e da Quarta República 

não permitiram um tal controle, e os tribunais preservaram uma postura de extrema reserva. 

 Trazendo respostas às indagações doutrinárias, a Constituição da Quinta República, de 

1958, criou o Conselho Constitucional. O órgão exerce variadas competências, mas tem como 

função precípua o controle de constitucionalidade das leis, sejam elas de origem legislativa, 

tratados internacionais ou regimentos dos corpos parlamentares. 

 No entanto, a função limitou-se ao controle judicial preventivo, sendo apenas possível 

a apreciação pelo Conselho de lei já definitivamente aprovada pelo Parlamento mas ainda não 
                                                 
3 Qu'est-ce que c'est le tiers état? (SIEYÉS, 2002, 85 p.). 
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promulgada. De modo semelhante, os tratados internacionais podem ser fiscalizados antes de 

sua ratificação. Outras particularidades do Conselho serão mais a frente estudadas de modo 

comparativo. 

3.1.2. A evolução da função do Conselho francês até a reforma de 2008 
 
 Como visto, a função inicial do Conselho francês, prevista na Constituição de 1958, 

era restrita ao controle preventivo, sendo mero instrumento da racionalização do regime 

parlamentar. Fiscalizava-se o respeito pelo legislador4 de seu domínio de atuação.  

 O controle preventivo foi gradualmente expandido e concretizado, notadamente pelas 

reformas de 1971 e 1974. Em 1971, o Conselho assume o papel de “guardião das liberdades”, 

a partir de sua decisão a respeito da liberdade de associação (DC nº 71-445), definindo as leis 

que serviriam de paradigma para o controle. Seu papel de guardião das liberdades foi ainda 

encorajado pela revisão constitucional de 1974, a qual ampliou a legitimidade ativa do 

controle para 60 (sessenta) deputados ou 60 (sessenta) senadores (art. 54, CRF/58). 

 Apesar do notável desenvolvimento, o papel do Conselho continuava restrito ao 

controle preventivo, limitação que revelou situações inconvenientes com o passar do tempo. A 

suposta segurança jurídica proporcionada por esse controle – o exame anterior à promulgação 

impediria a formação de relações jurídicas com base em lei inconstitucional – era mitigada 

pelo pequeno rol de legitimados ativos previsto no art. 61 da CRF/58. Havia sempre a 

possibilidade de promulgação de normas inconstitucionais por falta de questionamento e que, 

posteriormente, não mais poderiam ser contestadas. Frustrar-se-ia, assim, os direitos e 

liberdades dos cidadãos, um dos mais relevantes objetivos de defesa do controle de 

constitucionalidade (NOBRE, 2010, p.2). 

 Ciente da necessidade de uma proteção mas eficiente da Constituição, algumas 

iniciativas de controle preventivo foram tomadas. O Conselho, por meio de um engenho 

autocriativo, esquivou-se do controle unicamente preventivo a partir da DC 85-187, de 1985, 

quando permitiu expressamente a contestação de lei promulgada quando do exame de lei 

nova, desde que esta venha modificar a antiga; completá-la ou afetar seu domínio (NOBRE, 
                                                 
4 Do lado do Poder Executivo, não seria necessária a criação de um órgão para exercer esse tipo de controle, 

vez que já existia o juiz administrativo, que vela pelo respeito do Executivo pelo seu domínio. 
5 FRANÇA. Conselho Constitucional. Décision 71-44 DC. Paris, 18 de julho de 1971. Jornal Oficial, 

18.07.1971, p. 7114. Disponível em: <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1971/71-44-dc/decision-n-71-
44-dc-du-16-juillet-1971.7217.html>. Acesso em: 05/12/2015. 
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2010, p.2). 

 Vale ainda citar o controle repressivo difuso realizado pela justiça comum francesa, 

que, ao aplicar o texto constitucional, fiscaliza indiretamente a constitucionalidade das leis, 

realizando um controle chamado “marginal” (ZOLLER, 1999, p. 188). Por outro lado, a 

justiça administrativa, especialmente o Conselho de Estado, não deixa de efetuar um controle 

de constitucionalidade repressivo dos atos administrativos (LUARDI, 2011, p. 11). 

 Diante de tais iniciativas precursoras e cônscio da necessidade de alterações no 

sistema, o Presidente da República, na segunda sessão ordinária de 1989-1990, acolhendo 

proposição do Governo, apresentou à Assembleia Nacional o projeto de lei constitucional para 

a revisão dos artigos 61 e 63 da CRF/58 e introdução do controle de constitucionalidade 

repressivo pela via da exceção (NOBRE, 2010, p. 2). Apesar do significativo lapso temporal, 

a proposição resultou na Lei Constitucional 724, de 23 de julho de 2008, a qual introduziu a 

Questão Prioritária de Constitucionalidade. 

 

3.2. A QUESTÃO PRIORITÁRIA DE CONSTITUCIONALIDADE  
 
 A Questão Prioritária de Constitucionalidade, QPC, é um novo direito reconhecido aos 

cidadãos pela revisão constitucional de 23 de julho de 2008, que entrou em vigor em 1º de 

março de 2010. Ela permite a todos os litigantes contestar a constitucionalidade de uma 

disposição legislativa aplicável ao seu caso, ante o juiz encarregado do mesmo, na medida em 

que ela viola os direitos e liberdades que a Constituição garante. Trata-se, assim, de 

verdadeiro controle repressivo por via de exceção. Cabe a reprodução do artigo introduzido 

pela revisão constitucional: 

 
 

ARTIGO 61º-1 Quando, no âmbito de um processo pendente perante um órgão 
jurisdicional, é argumentado que uma disposição legislativa ameaça direitos e 
liberdades garantidos pela Constituição, o Conselho Constitucional pode ser 
convocado para analisar o caso por meio de citação do Conselho de Estado ou do 
Supremo Tribunal, que se pronuncia em um prazo determinado. Uma lei orgânica 
determina as condições de aplicação do presente artigo. 6 
 

                                                 
6 “Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition 

législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut 
être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans 
un délai déterminé.Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.”. 
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 Proposta a QPC no bojo de um processo em curso, a autoridade julgadora do caso 

avaliará desde logo sua admissibilidade. Caso entenda admissível, suspende o processo e o 

transmite ao Tribunal Superior competente, Conselho de Estado ou Corte de Cassação (art. 

23, 1 a 4, LO 1067/58, modificada pela LO 1523/09), para que também proceda a um exame 

de admissibilidade da QPC.  

 O prévio exame analisa três critérios: se a disposição contestada é aplicável ao litígio 

ou processo; se a questão é suficientemente séria (“un caractère sérieux”) e se a disposição já 

não foi declarada conforme a Constituição pelo Conselho em decisão anterior, salvo 

mudanças circunstanciais (art. 23-2, LO 1067/58). Se a decisão for negativa, o processo volta 

ao juiz de origem; se positiva, será remetido ao Conselho Constitucional acompanhado dos 

argumentos das partes. 

 A partir da compreensão desse procedimento, pode-se classificar a QPC como um 

controle de constitucionalidade repressivo, até então inexistente no sistema jurídico francês; 

incidental ou por via de exceção e concentrado. Mais características desse instrumento serão 

estudadas no momento da comparação. 

 
4. RESUMO DAS DECISÕES SOBRE UNIÃO HOMOAFETIVA 
 
4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 Após a breve explanação a respeito dos sistemas de controle de constitucionalidade 

brasileiro e francês, é oportuno analisá-los nos casos concretos referentes à união homoafetiva 

para que se possa extrair as diferenças e semelhanças na prática dos dois países. Para essa 

tarefa, far-se-á a comparação de diversos aspectos entre a Ação Direta de Constitucionalidade 

nº 4.277 e as decisões em sede de Questão Prioritária de Constitucionalidade números 92 e 

353. 

 No entanto, cabe desde logo observar algumas diferenças que serão relevadas para a 

comparação que se propõe. Primeiramente, nas ações francesas analisou-se o casamento 

homoafetivo frente ao Código Civil do país e, em um segundo momento, a lei que possibilitou 

o casamento entre pessoas do mesmo sexo (Lei nº 404/2013). Por outro lado, na ADI, a 

discussão girou em torno da união estável homoafetiva em face do nosso atual Código Civil. 

A despeito das diferenças apontadas pelo Direito de Família em relação aos dois institutos, os 
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mesmos serão aqui analisados em pé de igualdade para viabilizar a comparação, sendo 

genericamente denominados de “união homoafetiva”. 

 Ademais, como já estudado, a QPC ocorre de forma difusa, sendo suscitada no bojo de 

processos subjetivos de modo excepcional. Em nosso país, esse controle difuso e repressivo 

no STF ocorre especialmente por meio Recurso Extraordinário, ao passo que a ADI é 

instrumento de controle concentrado. Apesar dessa substancial diferença, optou-se pela ADI 

para viabilizar a comparação de modo mais conciso, vez que o número expressivo de 

Recursos Extraordinários impossibilitaria a análise detalhada do tema. 

 Por outro lado, o prévio exame de admissibilidade feito pelos tribunais franceses (art. 

23-1, LO 1067/58)  faz com que o nº de QPCs julgadas pelo Conselho Constitucional seja 

bem menor. Tal fato, conjugado com as características da QPC francesa típicas de ações 

objetivas, tais como o feitos erga omnes e vinculante, aproxima o instituto da ADI brasileira, 

tornando justa a presente comparação. Lembra-se que, apesar de o RE, através do mecanismo 

previsto no art. 52, X, CRFB/88, poder suscitar efeitos erga omnes, os mesmos são tidos 

como exceção, ocorrendo apenas quando houver manifestação do Senado Federal a respeito. 

 Feitas tais considerações preliminares, é oportuno realizar um breve resumo sobre 

cada caso e os argumentos utilizados, com o intuito de facilitar a confrontação que será 

posteriormente realizada. Os resumos serão feitos com base no relatório da ação brasileira, 

disponibilizado no site oficial do STF7 e nas decisões do Conselho Constitucional 

disponibilizadas em seu site oficial8. 

 
4.2. CASOS NO BRASIL 
 
4.2.1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 132 
 

                                                 
7 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4277/DF – DISTRITO FEDERAL. Relator: Min. AYRES 

BRITTO. Brasília, 05 de maio de 2011. Tribunal Pleno. Diário de Justiça Eletrônico, 14.10.2011, vol. 
02607-03, p. 00341. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628635>. Acesso em: 25.11.2015, 
09:00. 

8 FRANÇA. Conselho Constitucional. Conselho Constitucional. Décision nº 2010-92 QPC. Paris, 28 de 
janeiro de 2011. Jornal Oficial, 28.02.2011, p. 1894, texto nº 83. Disponível 
em:<http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/root/bank/download/cc2013669dc.pdf>. 
Acesso em: 05/07/2015. e FRANÇA. Conselho Constitucional. Décision nº 2013-353 QPC. Paris, 18 de 
outubro de 2013. Jornal Oficial, 10.10.2013, p. 17279, texto nº 33. Disponível em:<http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/cc2013353qpc.pdf>. Acesso em: 27/05/2015. 
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 Anteriormente à propositura da ADI 4277, objeto do presente estudo, já tramitava no 

STF a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 132, proposta em 27 de 

fevereiro de 2008 pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. A ação 

versava sobre o mesmo tema posteriormente tratado pela ADI e foi julgada em conjunto com 

esta. Vale, portanto, um breve resumo a seu respeito. 

 Teve por objeto o art. 19, incisos II e V, e o artigo 332, inciso I a X e parágrafo único, 

todos do Decreto-lei nº 220, de 18 de julho de 1975 (Estatuto dos Servidores Civis do Estado 

do Rio de Janeiro). Os referidos dispositivos versam sobre a concessão de licença ao servidor 

com pessoa doente na família ou para acompanhar cônjuge que, por vínculo empregatício, 

fosse enviado para trabalhar em outra localidade, bem como a concessão de benefícios 

previdenciários e assistência social ao servidor e sua família9. 

 Alegou-se que os mencionados artigos estavam sendo interpretados de modo 

discriminatório, com decisões do Poder Judiciário denegando os direitos conferidos aos 

familiares de servidores públicos com uniões estáveis heterossexuais aos que mantinham 

uniões homossexuais. 

 Assim, em sede liminar, o autor requereu a declaração da validade das decisões 

administrativas que equiparam a união homoafetiva às uniões estáveis e a suspensão dos 

processos e efeitos das decisões judiciais em sentido oposto. Quanto ao mérito, pediu a 

aplicação por analogia do regime jurídico da união estável entre pessoas do mesmo sexo 

(previsto no art. 1.723 do CC/02) às união homoafetiva de funcionários públicos civis do Rio 

de Janeiro. 

 Subsidiariamente, caso não se entendesse cabível a ADPF, o requerente pugnou seu 

recebimento como ADI para conferir interpretação conforme a Constituição aos incisos II e V 

                                                 
9 “Art. 19 – Conceder-se-á licença: […] II – por motivo de doença em pessoa da família, com vencimento e 

vantagens integrais nos primeiros 12 (doze) meses; e, com dois terços, por outros 12 (doze) meses, no 
máximo […] V – sem vencimento, para acompanhar o cônjuge eleito para o Congresso Nacional ou 
mandado servirem outras localidades semilitar, servidor público ou com vínculo empregatício em empresa 
estadual ou particular;”  

 “Art. 33 – O poder Executivo disciplinará a previdência e a assistência ao funcionário e à sua família, 
compreendendo: I salário-família; II – auxílio-doença; III – assistência médica, farmacêutica, dentária e 
hospitalar; IV – financiamento imobiliário; V – auxílio-moradia; VI – auxílio para a educação dos 
dependentes; VII – tratamento por acidente em serviço, doença profissional ou internação compulsória para 
tratamento psiquiátrico; VIII – auxílio-funeral, com base no vencimento, remuneração ou provento; IX – 
pensão em caso de morte por acidente em serviço ou doença profissional; X – plano de seguro compulsório 
para complementação de proventos e pensões. Parágrafo único – A família do funcionário constitui-se dos 
dependentes que, necessária e comprovadamente, vivam as suas expensas.” 
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do art. 19 e ao art. 33 do Decreto-lei nº 220/75 e ao artigo 1.723 do CC/02. Requereu-se, 

ainda, que a dada interpretação resultasse na não proibição do regime jurídico da união estável 

entre heteroafetivos às uniões homoafetivas. 

 Especificamente quanto à legislação fluminense, objeto da ADPF nº 132, o relator do 

processo salientou que o art. 1º da Lei nº 5.034/2007 já equipara à condição de companheiros 

os parceiros homoafetivos que mantenham relacionamento nos moldes da união estável 

heteroafetiva. No entanto, tal equiparação limitou-se ao gozo dos benefícios previdenciários, 

conforme prevê o art. 2º da mesma lei. Assim, houve a perda do objeto da ADPF quanto aos 

direitos previdenciários. 

 O julgamento da ADPF 132 se deu nos dias 4 e 5 de maio de 2011, em conjunto com a 

ADI 4277, tendo por relator o Ministro Ayres Britto. Por votação unânime, a ação teve 

declarada a perda parcial de seu objeto, sendo convertida em ADI e recebida em par com a 

ADI 4277 (com base em precedentes como a ADPF-QO 72 e a ADPF 178). Considerou-se a 

convergência de objetos e o mais amplo regime jurídico da ADI para subsumir os pedidos 

insertos da ADPF na ADI, mesmo porque a própria ADPF trouxe o pedido subsidiário de seu 

recebimento como ADI.  

 De igual modo, entendeu-se que os fundamentos da ADPF em tela foram francamente 

encampados pela ADI 4277. Fundamentos utilizados tanto para a interpretação conforme dos 

incisos II e V dos artigos 19 e 33, Decreto-Lei nº 220/1975 quanto para o art. 1.723 do CC/02, 

este último, o centrado objeto da ação.  

 
4.2.2. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4277 
 
 Posteriormente, a ADI nº 4277 foi proposta em 22 de julho de 2009 pela Procuradoria-

Geral da República. De modo similar à ADPF nº 132, teve por objetivo o reconhecimento da 

união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, e a concessão dos mesmos 

direitos e deveres dados às uniões heteroafetivas. 

 Em razão da regra de prevenção e do julgamento simultâneo de processos em que haja 

coincidência total ou parcial de objetos (art. 77-B RI/STF), foi distribuída a ADI 4277 para 

relatório e julgamento conjunto, aplicando ao caso o art. 12, da Lei 9.868/1999. 
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 Segundo a Recorrente, o artigo 1.723 do CC/0210, ao trazer a expressão “homem e 

mulher” para caracterizar a união estável, concretizaria um preconceito, não reconhecendo às 

uniões entre pessoas do mesmo sexo tratamento igual ao conferido aos casais heterossexuais. 

Ademais, argumenta que a redação do artigo 226, §3º, da CFRB/8811, que também traz a 

expressão “união estável entre homem e mulher”, não impediria o reconhecimento da união. 

 O julgamento da ADI em comento se deu em conjunto com a ADPF 132, nos dias 4 e 

5 de maio de 2011, com a procedência da ação e consequente reconhecimento da união 

estável entre casais do mesmo sexo. 

 

4.2.3. Argumentos utilizados 
 No que concerne aos argumentos trazidos no julgamento da ADI nº 4.277, devido a 

significativa extensão da decisão, serão estudados apenas os pontos mais relevantes à 

comparação que se propõe realizar. Para tanto, convém delinear três eixos principais da 

extensa argumentação desenvolvida pelo relator da ação, Ministro Ayres Brito, e pelos votos 

dos demais ministros do STF que fundamentam a decisão. São eles: a ausência de vedação na 

CRFB/88; a compatibilidade com os fundamentos constitucionais e a aproximação de outras 

formas de entidades familiares. A seguir, cada ponto será sucintamente explanado. 

 
4.2.3.1. Ausência de vedação no texto constitucional 
 Inicialmente, pontuou-se que o tratamento normativo dado pela Lei Maior em relação 

à diversidade de gênero não a coloca como fator de diferenciação jurídica. Há, nesse sentido, 

a proibição constitucional de discriminação das pessoas em razão do sexo, seja no nível de 

gênero, seja quanto à orientação sexual de cada um. Dessa feita, esclareceu-se que nas quatro 

vezes em que o vocábulo “sexo” aparece na Constituição de 88 (inciso IV, art. 3º; XLVIII, art. 

5º; XXX, art. 7º; II, §7º, art. 201) objetiva-se a mera distinção entre as duas espécies do 

gênero humano, masculina e feminina. 

 Indo além: mais do que não discriminação em função do gênero e da sexualidade, 

haveria uma liberdade para dispor desta. O silêncio intencional da Carta de 1988 sobre o uso 

                                                 
10  “Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 

convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”  
11 BRASIL. Constituição Federal, 05 de outubro de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. 

Diário Oficial da União, p. 1, 06.10.1988, Seção 1. “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial 
proteção do Estado. [...]§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem 
e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.” 
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do sexo dos indivíduos estaria abarcado pela norma geral negativa kelsiana, segundo a qual o 

que não estiver juridicamente proibido ou obrigado está juridicamente permitido (regra 

inclusive positivada no art. 5º, II, da Constituição de 88).  

 Dessa forma, as normas constitucionais não excluiriam qualquer modalidade do uso 

concreto da sexualidade de cada um, antecipando a licitude da conduta referente à preferência 

sexual, seja ela qual for. Mesmo porque no campo da sexualidade a presença da natureza é 

notavelmente forte e não caberia ao Direito regular o irregulamentável, a não ser quando a 

sexualidade é usada para negar a de outrem, como no estupro. 

 
4.2.3.2. Compatibilidade com fundamentos constitucionais 
 Como afirmado pelo ministro Fux, poder-se-ia dizer que os inúmeros princípios 

constitucionais, quase a Constituição como um todo, conspiram em favor dessa equalização.  

O reconhecimento da união homoafetiva seria uma emanação do princípio da dignidade da 

pessoa humana (III, art. 1º, CRFBB/88), em especial o direito à liberdade (art. 5º, II, 

CRFB/88), à intimidade e vida privada (art. 5º, X, CRFB/88). 

 Ainda como emanação da dignidade da pessoa humana, citou-se o princípio do 

reconhecimento, especialmente aplicado às minorias que não possuem posição majoritária, 

como os homossexuais hodiernamente. Nesse ponto, destacou-se o caráter tipicamente 

contramajoritário dos direitos fundamentais, que podem, inclusive, restringir a soberania 

popular. O Supremo, ao confirmar a prevalência desses direito, mesmo contra a visão da 

maioria, exerce seu papel de guardião da Constituição Federal.  

 Outra regra constitucional corroboradora da união homoafetiva estaria insculpida no 

art. 3º da CRFB/88, sobre os objetivos fundamentais da República. O dispositivo traz a clara 

opção constitucional pela igualdade material, com o compromisso de mitigar as desigualdades 

sociais, fundadas inclusive no preconceito (art. 3º, IV, CRFB/88). Tal igualdade também é 

defendida pelo próprio art. 5º, caput, da CRFB/88.  

 Assim, como anotado pela ministra Carmem Lúcia, seria impensável assegurar 

constitucionalmente a liberdade e igualdade e, no mesmo diploma, trazer regra contraditória 

em que se tolha a liberdade e se desiguale sua cidadania em função da opção sexual. 

 Ressaltou-se, ainda, a necessária observância da segurança jurídica (caput, art. 5º, 

CRFB/88), a qual seria reforçada pelo reconhecimento da união homoafetiva. A definição 

dessa situação geraria certeza e previsibilidade, permitindo aos homossexuais planejar suas 
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vidas de acordo com as normas vigentes e, em última instância, protegendo seus direitos 

fundamentais. A união homoafetiva existe e gera efeitos jurídicos vários, merecendo, portanto, 

tratamento pelo direito. 

  Por fim, salientou-se que a própria Constituição entende o rol de direitos fundamentais 

como não limitativo aos expressamente elencados (art. 5º, §2º, CRFB//88), podendo-se prever 

outros a partir do regime e dos princípios constitucionais ou de tratados internacionais 

assinados pelo Brasil. Nessa linha, poder-se-ia entender a liberdade para dispor da própria 

sexualidade não apenas em conformidade com os demais direitos constitucionais mas, ela 

mesma, como um direito fundamental do indivíduo. 

 
4.2.3.3. Aproximação das finalidades de outras formas de entidades familiar 
 A respeito do tratamento constitucional do instituto “família”,12 defendeu-se uma 

interpretação não reducionista do mesmo. Nos diversos dispositivos constitucionais que se 

referem à família(como o art. 7º, IV ou XII, art. 5º), pressupõe-se apenas um conjunto 

doméstico autônomo, sem distinção em razão do gênero dos casais ou de qualquer 

formalidade. O amor seria, assim, elevado a principal elemento formador da entidade familiar, 

a qual não estaria mais vinculada a um critério biológico. 

 Logo, a família deixa de ter um valor intrínseco a ela. Não merece tutela pelo simples 

fato de existir, mas por constituir um núcleo de desenvolvimento da personalidade dos filhos e 

de promoção da dignidade de seus integrantes. Deve, portanto, ser valorada de maneira 

instrumental, tendo importância apenas no que protege e promove os direitos fundamentais.  

 Observa-se, ainda, que não existiria qualquer hierarquia ou diferença de qualidade 

jurídica entre as formas de constituição de um núcleo doméstico representadas pelas 

expressões “família”, utilizada no caput do referido art. 226, e “entidade familiar”, encontrada 

no §3º, que seriam sinônimas. Há, sim, diferenciação entre as duas figuras de direito do 

casamento civil e da união estável, no entanto, o resultado a que ambas chegam é idêntico: 

uma nova família ou “entidade familiar”, independente da constituição por pares homo ou 

heteroafetivos. 

                                                 
12 “Núcleo doméstico independente de qualquer outro e constituído, em regra, com as mesmas notas factuais 

da visibilidade, continuidade e durabilidade” - BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4277/DF – 
DISTRITO FEDERAL. Relator: Min. AYRES BRITTO. Brasília, 05 de maio de 2011. Tribunal Pleno. 
Diário de Justiça Eletrônico, 14.10.2011, vol. 02607-03, p. 00341. Ministro Ayres Britto, página 39 
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 É claro, portanto, o deslocamento da proteção constitucional do casamento para as 

relações familiares em si. A partir dessa perspectiva, deve-se interpretar os institutos contidos 

no art. 226 da Constituição de 1988. 

 
4.2.3.4. Conclusões 
 Com base nos argumentos expostos, fez-se à análise da constitucionalidade do art. 

1.723 do CC/02, objeto da ADI em comento. Por reproduzir o texto constitucional do §3º do 

art. 226 da CRFB/88, interpretou-se primeiramente a própria norma do dispositivo 

constitucional para concluir sobre a aplicabilidade do art. 1.723. 

 Nesse âmbito, esclareceu-se que, embora o art. 226, §3º traga expressamente a 

referência à  “união estável entre o homem e a mulher”, à dualidade de gêneros não tem o  

reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo. Em verdade, a referência foi posta no 

intuito de proteção da mulher, tendo em vista o escopo constitucional de alicerçar relações 

sem hierarquia entre as duas espécies de gênero no âmbito das sociedades domésticas. Por 

outro ângulo, o dispositivo teria cunho emancipatório, incluindo a união estável no conceito 

de família, sendo perversa a interpretação restritiva do mesmo.  

 Ademais, como já demonstrando, os princípios constitucionais apontam para uma 

igualdade entre os gêneros, os quais, independente de seu modo de vida, tem direito 

fundamental à liberdade, em todos os seus aspectos, incluindo a escolha sexual, sentimental e 

de convivência com outrem. Como afirmado pela ministra Carmem Lúcia, “Para ser digno há 

que ser livre”, e o que é indigno levaria ao sofrimento imposto, o que é antidemocrático. 

 A mesma lógica se estende ao art. 1.723, CC/02, o qual também traz a referência de 

“homem e mulher” para conceituar a união estável. Frente à possibilidade de interpretação 

discriminatória, o STF concedeu interpretação conforma a Constituição, para o 

reconhecimento da união homoafetiva como “entidade familiar”. Exclui-se, assim, qualquer 

significado que impeça o reconhecimento da mencionada união, que deve se submeter as 

mesmas regras da união heteroafetiva.  

 Anota-se que nesse ponto houve divergências laterais dos Ministros Ricardo 

Lewandowski, Gilmar Mendes e Cezar Peluso, os quais manifestaram-se pela impossibilidade 

do enquadramento da união homoafetiva nas espécies de família estabelecidas pela 

Constituição. Apesar do desacordo, reconheceram a união entre pessoas do mesmo sexo como 

uma nova forma de entidade familiar. Sobre o impasse, o relator observa que a matéria é 
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aberta à conformação legislativa, sem prejuízo do reconhecimento da imediata auto-

aplicabilidade da Constituição. 

 Observou-se ainda que as uniões estáveis homoafetivas possuiriam não só os mesmos 

benefícios das uniões heteroafetivas mas também os mesmos ônus, havendo a necessidade de 

comprovação da convivência continua, duradoura e com o escopo de constituição de uma 

entidade familiar; além da publicidade (requisito que pode ser temperado, vez que é 

compreensível o segredo de muitos relacionamentos). 

 
4.3. CASOS NA FRANÇA  
 De acordo com o quadro de disposições validadas pelo Conselho Constitucional 

francês,13 atualizado em 3 de fevereiro de 2016, houve o julgamento de duas Questões 

Prioritárias de Constitucionalidade a respeito do casamento homoafetivo, quais sejam, a QPC 

nº 92 e a QPC nº 353. Observa-se que houve uma série de decisões do CC francês anteriores à 

promulgação da referida lei. Contudo, como o objetivo do estudo é analisar o novo instituto 

da QPC, limitar-nos-emos ao exame das decisões tomadas em sede do mesmo. 

 
4.3.1. QPC nº 9214 
 O Conselho Constitucional foi provocado em 16 de novembro de 2010 pela Corte de 

Cassação (primeira Seção Civil, processo [arrêt] nº 1088 de 16 de novembro de 2010), por 

uma QPC posta pelas senhoras Corinne C. e Sophie H., sobre a conformidade dos direitos e 

liberdades que a Constituição garante com os artigos 75 e 144 do Código Civil. 

 O artigo 75 do Código Civil francês15 é relativo às formalidades da celebração do 

casamento. Sua última alínea dispõe que o oficial deve receber de cada parte a declaração de 

que querem se tornar marido e mulher e, em seguida, pronunciará que estão unidos pelo 

                                                 
13 CONSELHO CONSTITUCIONAL. Tableau des dispositions validées par le Conseil constitutionnel [Quadro 

das disposições validadas pelo Conselho Constitucional [tradução nossa]. Disponível em: 
<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-
constitutionnalite/ressources/fichier-positif/tableau-des-dispositions-validees-par-le-conseil-constitutionnel-
trie-par-disposition.142590.html>. Acesso em: 09.03.2016, 15:50. 

14  FRANÇA. Conselho Constitucional. Décision nº 2010-92 QPC. Paris, 28 de janeiro de 2011. Jornal Oficial, 
28.02.2011, p. 1894, texto nº 83. Disponível 
em:<http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/root/bank/download/cc2013669dc.pdf>. 
Acesso em: 05/07/2015. 

15 “Article 75 - [...]Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre 
pour époux : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-
champ.” 
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casamento. Já o artigo 144 do mesmo diploma legal16, sobre a idade nupcial, afirma que o 

homem e a mulher não podem se casar antes dos dezoito anos de idade. 

 O Conselho teve que se pronunciar, em definitivo, sobre quatro alegações, segundo as 

quais os artigos 75 e 144 do Código Civil violam: o art. 66 da CRF/58; a liberdade de 

casamento; o direito de levar uma vida familiar normal e a igualdade diante da lei. 

 A respeito da violação ao artigo 66 da Constituição, que confia à autoridade judiciária 

a proteção da liberdade individual, considerou-se sem fundamento a acusação. Isso porque 

haveria uma distinção entre liberdade individual e liberdade pessoal, e a liberdade de 

casamento, resultante dos artigos 2º e 4º da DDHC/1789, estaria abrangida pela segunda. 

Dessa feita, as disposições contestadas não afetam a liberdade individual. 

 Em segundo lugar, reputou-se que, a despeito da existência da liberdade de casamento, 

ela não restringe a competência do legislador (art. 34, CRF/58), que pode fixar as condições 

de sua celebração, desde que não prive as garantias legais das normas constitucionais. No 

caso em exame, a diferença legal estabelecida pelo Legislativo seria também constitucional. 

 Quanto ao direito a vida familiar normal, o Conselho ressaltou a definição dada em 

sua decisão nº 39/2010, como uma proteção contra medidas que impeçam, de forma direta ou 

indireta, a condução de uma vida em família (o que adviria do preâmbulo da CRF/46, alínea 

X). Dessa feita, o mencionado direito relaciona-se aos efeitos concretos sobre a vida familiar, 

não sendo um mero status jurídico.  

 Nessa linha, o Conselho entendeu que o direito de levar uma vida familiar normal não 

implica o direito de se casar. Os casais homoafetivos teriam a liberdade de viverem em união 

estável (concubinage17), (artigo 515-8 do Código Civil), ou de se beneficiar do pacto civil de 

solidariedade (PACS18) (artigos 515-1 e seguintes), mas, por decisão do Legislativo, não 

poderiam se casar. 

 A respeito da violação do artigo 6º da Declaração de 1789, sobre o princípio da 

igualdade, considerou-se que o mesmo foi respeitado pelo legislador quando entendeu que o 
                                                 
16 “Article 144 - L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus.” 
17 União de fato, estável e contínua entre 2 pessoas do mesmo sexo distinto. A prova da união pode ser feita por 

todos os meios, como certificado de concubinage ou testemunhas. Mais informações em: 
<https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N143>, Acesso em: 15.03.2016, 14:20. 

18 Pacto Civil de Solidariedade [Pacte Civil de Solidarité]. Forma de união civil consistente em um contrato 
que possibilita a organização da vida em comum de casais do mesmo sexo ou de sexos diferentes, todos 
maiores de 18 anos, No entanto, os efeitos são mais reduzidos dos que os possível no casamento. Mais 
informações em: <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N144.> Acesso em: 15.03.2016. 
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casamento seria a união de um homem e uma mulher. Isso porque quanto às regras de direito 

de família, o legislador, no exercício da competência que lhe foi atribuída pelo artigo 34 da 

CRF/58, poderia conceber uma diferença de tratamento sobre essa distinção fática. Pontuou-

se que não pertenceria ao Conselho Constitucional a tarefa de substituir a apreciação do 

legislador a respeito dessa diferença fática e que, por isso, a acusação de violação ao art. 6º da 

Declaração de 1789 deve ser rejeitada.  

 Em 28 de janeiro de 2001, a decisão foi dada no sentido de que a acusação de violação 

à liberdade de casamento deve ser rejeitada e que as disposições contestadas não são 

contrárias a nenhum outro direito ou liberdade que a Constituição garante. Considerou-se, 

assim, que a última alínea do artigo 75 e o artigo 144, ambos do Código Civil francês, são 

conformes à Constituição. 

 
4.3.2. QPC nº 35319 
 Com o advento da lei que abriu o casamento às pessoas do mesmo sexo, o Conselho 

Constitucional francês foi provocado em 18 de setembro de 2013 pelo Conselho de Estado 

(decisão nº 369834 de 18 de setembro de 2013), por uma QPC posta por Franck M., Jean 

Michel C., Philippe B., Xavier L., Jean-Yves C., Michel V. e Clotilde L. A questão era relativa 

à conformidade com a Constituição dos artigos 34-1120, 7421 e 16522 do Código Civil francês, 

modificados pela nova lei, e do artigo L. 2122-1823 do Código Geral das Autoridades Locais. 

                                                 
19 FRANÇA. Conselho Constitucional. Décision nº 2013-353 QPC. Paris, 18 de outubro de 2013. Jornal 

Oficial, 10.10.2013, p. 17279, texto nº 33. Disponível em:<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank/download/cc2013353qpc.pdf>. Acesso em: 27/05/2015. 

20 “Article 34-1 - Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs 
fonctions sous le contrôle du procureur de la République ” 

21 “ Article 74 -Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux, ou l'un de leurs 
parents, aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la 
publication prévue par la loi ” 

22 “Article 165 - Le mariage sera célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par l'officier de l'état 
civil de la commune dans laquelle l'un des époux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence 
à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la 
dispense prévue à l'article 169 ci-après” 

23 “Article L. 2122-18 - Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en 
l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation 
à des membres du conseil municipal.” 
“ Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 
141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme 
de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en 
situation d'incompatibilité.” 
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 Diante da mudança legislativa, houve a recusa de alguns prefeitos em celebrar tais 

uniões, seguida de uma circular do Ministro do Interior, em 13 de junho de 2013, sobre as 

consequências da recusa ilegal em celebrar o casamento por um oficial de Estado Civil. Por 

ocasião do pedido de anulação dessa circular, os requerentes apresentarem a presente QPC, 

arrazoando que a abertura do casamento aos casais do mesmo sexo colide com as convicções 

pessoais de muitos prefeitos. 

 No mérito, os requerentes sustentaram a ausência de previsão de uma “cláusula de 

consciência” aos funcionários do registro civil que possibilite a não adesão ao casamento nos 

moldes trazidos pela nova lei. Subsidiariamente, argumentaram que estariam igualmente 

inobservadas o princípio do pluralismo de correntes de ideias e opiniões (art. 4º, CRF/58) 

assim como o princípio da livre administração das coletividades territoriais (art. 72, CRF/58). 

 Para sua fundamentação, o Conselho Constitucional francês considerou, de um lado, o 

art. 10 da DDHC de 1789 e a alínea V do preâmbulo da CRF/46, relativos à liberdade de 

consciência, por outro, os artigos 75 e 165 do Código Civil francês, já aqui reproduzidos. 

Com base nos mencionados dispositivos, o CC não reconheceu na hipótese a necessidade de 

cláusula de consciência como garantia da liberdade de consciência.  

 Pontuou-se que o respeito da lei é inerente à função do referido oficial. Ao celebrar o 

casamento nos moldes legais, o oficial de estado civil age em nome do Estado para cumprir 

uma missão de serviço público, que consiste em assegurar a aplicação e respeito da lei em 

matéria de estado civil (artigos L 2122-27 e L. 2122-32 do Código Geral de Autoridades 

Locais). 

 Em segundo lugar, o CC avultou o princípio da neutralidade do serviço público, o qual 

se opõe à eventual abstenção de um prefeito por motivos filosóficos ou religiosos, para 

realizar um ato que é legalmente obrigado, cumprindo sua função. 

 Em terceiro lugar, o ato do oficial é jurídico e não envolve a consciência de seu autor, 

diferentemente do que ocorre em um ato de diagnóstico ou terapia médica, como um aborto. 

As condições e modalidades de celebração do casamento foram definidas na lei de modo 

preciso, não se deixando lacuna à apreciação pessoal. O oficial de estado civil não atua em 

                                                                                                                                                         
“ Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se 
prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions” 
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função de uma arte profissional e nem se exprime em nome pessoal, mas deve conduzir-se 

como um instrumento em nome da lei.  

 Nesse sentido, a missão do oficial de estado civil é definida no art. 75 do Código Civil, 

o qual pontua o cumprimento das formalidades prescritas pela lei. Tal tarefa seria indiferente à 

identidade ou à alteridade sexual. Assim, quanto às funções do oficial de registro civil na 

celebração do casamento, sua liberdade de consciência não teria sido violada. 

 Do mesmo modo, o argumento subsidiário da violação à livre administração das 

autoridades locais foi rejeitado. Na medida em que os oficiais de estado civil exercem tal 

função na qualidade de agente do Estado, a livre administração não está diretamente 

envolvida no caso. Nesse sentido, na QPC nº 2011-210, de 2012, o CC esclareceu que a 

instituição de sanções pelo descumprimento das obrigações relativas à função de prefeito não 

viola a livre administração das autoridades locais. 

 Por fim, o argumento quanto à inobservância do princípio do pluralismo de ideia e 

opiniões também revelou-se inoperante, vez que as disposições legislativas contestadas 

apenas fixam condições de celebração do casamento. A esse título, não se pode argumentar 

que os oficiais de estado civil deveriam dispor da possibilidade de exprimir suas opiniões 

políticas ou pessoais, por meio da palavra, de atos ou de abstenções.  

 Assim, em 1º de outubro de 2013, o CC julgou que os artigos 34-1, 74 e 165 do 

Código Civil, bem como o artigo L. 2122-18 do Código Geral das Autoridades Locais, não 

violam nenhum direito ou liberdade garantida pela Constituição e são conformes a mesma. 

 
5. TRATAMENTO LEGAL 
 
 Convém esclarecer os dispositivos constitucionais e diplomas legais que regem os 

mecanismos de controle repressivo de constitucionalidade, os quais constituirão a base 

normativa de muitas das comparações que serão aqui realizadas. 

 No Brasil, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI, possui previsão constitucional 

no art. 102, I, a da CRFB/88, o qual prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para 

processar e julgar originariamente a ADI de lei ou ato normativo federal ou estadual. O 

mesmo dispositivo, em seu parágrafo 2º, trata dos efeitos da decisão definitiva de mérito 

proferida pelo STF em sede de ADI. Ainda no plano constitucional, a legitimidade ativa para a 
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propositura da ADI tem previsão nos incisos I a IX do art. 103, CRFB/88 e parte de seu 

procedimento é fixado nos §§ 1º e 3º do mesmo dispositivo. 

 Infraconstitucionalmente, a Lei nº 9868, de 10 de novembro de 1999, dispõe sobre o 

processo e julgamento da ADI e da Ação Declaratória de Constitucionalidade perante o 

Supremo Tribunal Federal. Destacam-se ainda os artigos 169 a 178 do Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal, RISTF. 

 No sistema francês, a reforma constitucional de 23 de julho de 2008 inseriu na 

Constituição o artigo 61-1 e modificou o artigo 62, criando a QPC. Por não possuir 

aplicabilidade imediata, os mencionados dispositivos apenas passaram a vigorar a partir de 

01.03.2010, por força da Lei orgânica nº 1.523, de 10 de dezembro de 2009, especificamente 

seu art. 5º. Tal diploma alterou a lei orgânica sobre o Conselho Constitucional (Ordonnance 

1.067 de 58) e disciplinou a QPC em seus artigos 23-1 a 23-7. 

 Dois decretos de aplicação foram feitos nos termos do art. 4º da Lei Orgânica 

1.523/2009. O decreto nº 148, de 16 de fevereiro de 2010, especificou os procedimentos para 

a implementação da reforma nos tribunais franceses. Já o decreto nº 149, também de 16 de 

fevereiro de 2010, preocupou-se com a continuidade de apoio judiciário em caso de exame da 

QPC pelo Conselho de Estado, a Corte de Cassação e o Conselho Constitucional.  

 O art. 4º da Lei Orgânica 1.523/2009 remete, quanto ao processo diante do Conselho 

Constitucional, ao art. 56 da Ordonnance nº 1.067/58 de 7 de novembro de 1958. Esse artigo 

prevê que o Conselho complementa por seu regulamento interno as regras de procedimento 

aplicáveis a ele. Para esta finalidade, o Conselho adotou em 4 de fevereiro de 2010 uma 

decisão24 na qual se pronuncia a respeito do procedimento a ser seguido para as QPCs,  

publicada no Jornal Oficial em 17 de fevereiro de 2010. A mesma foi inspiradanas regras já 

aplicáveis a ele, notadamente o regulamento do processo perante o Conselho Constitucional 

para o contencioso da eleição de deputados e senadores (GUILLAUME, 2010, p. 2).  

 Por fim, cabe pontuar uma mudança, já notada quanto a esse primeiro aspecto, trazida 

pela QPC. TURPIN (2003, p. 677), observa que o procedimento constitucional francês 

configurou-se de modo precipuamente costumeiro. Isso porque não se inferiam regras 

detalhadas nem da Constituição nem da Lei Orgânica do Conselho, as quais restringiam-se a 
                                                 
24 FRANÇA. Conselho Constitucional. Décision nº 2010-601. Paris, 04 de fevereiro de 2010. Jornal Oficial,  

10.02.2010, p. 2327, texto nº 2. Disponível em:<http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2010-601-
dc/decision-n-2010-601-dc-du-04-fevrier-2010.47434.html>. Acesso em: 15/03/2016 
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indicar os prazos de decisão e a necessidade de nomeação de um relator (art. 61, CRF/58 e art. 

18 da Ordonnance de 07.11.1958). Tal lacuna fazia com que o Conselho autocriasse o 

procedimento pela prática decisória do órgão interessado. No entanto, como demonstrado a 

cima, o panorama foi alterado em parte em 2010, com a promulgação da Lei Orgânica nº 

1.523, que regulamenta a QPC. 

 
6. PRINCIPAIS PONTOS DE COMPARAÇÃO QUANTO AO PROCESSO 
 
 A leitura das decisões comparadas clarifica uma série de pontos de interseção e 

divergência no procedimento seguidos pelas cortes constitucionais. Propomos a análise mais 

detida das principais questões. 

 
6.1. CONTRADITÓRIO 
 Do exame das decisões, destaca-se de imediato o contraditório diferenciado no 

procedimento dos dois países, nos moldes do processo objetivo, embora cada qual apresente 

suas peculiaridades. Para uma melhor compreensão do tema, cabe, inicialmente, uma breve 

exposição sobre o processo objetivo. 

 Nesse campo, não se discute uma lide em particular e seus correlatos direitos 

subjetivos, mas uma lei em tese, no caso, a Constituição. Ademais, há um caráter meramente 

formal das partes, sem que haja uma verdadeira pretensão resistida entre elas. O polo passivo 

tão somente apresenta informações que comprovem a constitucionalidade da lei ou ato 

normativo questionado. Sobre o tema, nos ensina CANOTILHO: 

 
 

No obstante se ter falado de legitimidade processual activa e de legitimidade 
processual passiva, o processo abstracto de controlo de normas não é um processo 
contraditório, na qual as partes litigam pela defesa de direitos subjectivos ou pela 
aplicação de direito subjectivamente relevante. Trata-se fundamentalmente de um 
processo objectivo sem contraditores, embora os autores do acto normativo 
submetido a impugnação possam ser ouvidos (daí a utilidade de se falar em 
legitimidade processual passiva). (1993, p. 1068) 
 
 

 Tais características trazem naturais reflexos para o contraditório de um processo 

objetivo, materializado, por exemplo, nas ações do controle concentrado de 

constitucionalidade brasileiras. Especialmente quanto à ADI, a Lei nº 9.868/99, que regula a 
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mencionada ação, evidencia o contraditório nos moldes objetivos em muitas de suas 

disposições.  

 Inicialmente, destaca-se o dever do relator em demandar informações aos órgãos ou 

autoridades das quais emanou a lei ou ato normativo impugnado (art. 6º, L. 9.868/99). De 

acordo com o site oficial do STF25, seria esse o procedimento para se estabelecer o 

contraditório. Outrossim, deve-se ouvir o Advogado-Geral da União, que, a princípio, 

defenderá o ato impugnado26, bem como o Procurador-Geral da República, que dará seu 

parecer (art. 8º, L9868/99). 

 A objetividade do processo tem ainda efeitos sobre eventuais terceiros interessados. 

Não se admite a assistência jurídica ou intervenção de terceiros (art. 7º, L 9868/99 c/c 131, 

§3º e art. 169, §2º da RISTF), à exceção do amicus curiae, espécie de intervenção especial 

que colabora para a legitimação das decisões do STF. Não sendo um terceiro interessado; o 

litisconsórcio é admitido apenas entre os próprios legitimados ativos, sem a possibilidade de 

ingresso do cidadão comum. 

 Por outro ângulo, veda-se expressamente a desistência da ação (art. 5º, caput, L 

9868/99), a recorribilidade da decisão prolatada (ressalvada a interposição de embargos 

declaratórios) e sua rescindibilidade (art. 26, L 9868/99).  

 Observa-se, por fim, a mitigação do princípio da congruência a partir da incidência da 

teoria da inconstitucionalidade por arrastamento. Destaca-se nesse desiderato a ADI 323627, 

de relatoria da ministra Ellen Gracie, no qual se esclarece que alguns artigos ou atos não 

impugnados podem ser também declarados inconstitucionais por força da 

inconstitucionalidade do dispositivo impugnado. 

 No ordenamento francês, apesar de a QPC advir de um processo subjetivo, não deixa 

de concretizar um controle abstrato, na medida em que se propõe a discutir a 

                                                 
25 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Glossário, item sobre a Tramitação. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?letra=A&id=124>. Acesso em: 19.02.2016, 16:50. 
26 LENZA, 2012, página 327. “Temos percebido, contudo, algumas situações nas quais o AGU, segundo 

orientação do STF, não está obrigado a defender tese jurídica se sobre ela esta Corte já fixou entendimetno 
pela sua inconstitucionalidade” (vide ADI 1.616/PE, ADI 2.101/MS, ADI3.121/SP e ADI  3.415/AM. Ainda, 
evoluindo a jurisprudência firmada na ADI 71, a partir da interpretação sistemática, na ADI 3.916, entendeu 
o STF que  AGU tem o direito de manifestação”. 

27 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3236/DF – DISTRITO FEDERAL. Relator: Min. ELLEN 
GRACIE. Brasília: 18 de agosto de 2005. Tribunal Pleno Diário de Justiça Eletrônico, 24.08.2005. 
Disponível em: http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14788509/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-
3236-df-stf. Acesso em: 05.11.2015, 15:00. 
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constitucionalidade de uma norma em tese (ORTU, 2015). Esse duplo aspecto do controle tem 

claros reflexos no contraditório do processo, o qual é disciplinado por uma série de 

dispositivos em consonância com o processo objetivo.   

 O princípio do contraditório é particularmente implementado pelo Conselho na fase de 

instrução. Com o recebimento do processo, o Conselho notifica o Presidente da República, o 

Primeiro-Ministro, os Presidentes da Assembleia Nacional e do Senado, além das partes do 

processo originário, sobre a existência de um recurso e do conjunto de documentos que 

instruem o processo (art. 1º, Regulamento Interno sobre o procedimento seguido para a QPC). 

Ademais, os relatores, nomeados para cada caso em função de seus domínios de interesse, são 

encarregados de organizar de modo informal o contraditório, formulando um dossiê com as 

alegações das partes e o apresentando a cada uma (art. 7º, Regulamento Interno). 

 As características da QPC influenciam também na intervenção de terceiros. 

Introduzida pela via jurisprudencial, a regra sobre o tema evidencia a necessidade de abrir o 

debate contraditório às pessoas interessadas nas consequências gerais e abstratas da decisão e 

também às participantes do litígio em concreto, interessados em seu efeito imediato (ORTU, 

2015). Dessa feita, o Conselho francês abriu suas portas a várias categorias de intervenções: 

terceiros que tenham posto uma QPC idêntica que não foi reenviada ao Conselho, terceiros 

(pessoas jurídicas) que tenham interesse para além do litígio privado em questão e terceiros 

que podem ser influenciados pela decisão do caso concreto.  

 Assim, pode-se falar em dois tipos de intervenção, referentes, de um lado, ao exercício 

do direito de defesa de terceiros em situações jurídicas subjetivas e, de outro, a intervenção de 

amicus curiae, capaz de colaborar argumentativamente com os juízes constitucionais. 

Corroborando o aspecto objetivo dessas intervenções, o Conselho não faz distinções expressas 

entre elas (ORTU, 2015) 

 Ainda sobre o contraditório, destaca-se o art. 23-10 da Lei Orgânica nº 1.523, o qual 

informa que as partes podem, em audiência realizada antes do julgamento, apresentar suas 

razões. A QPC nº 92 teve sua audiência pública realizada em 18 de janeiro de 2011, ao passo 

que na QPC nº 353 as partes foram ouvidas em audiência no dia 08 de outubro de 2013. 

 Outro ponto que se deve ressaltar é a ausência de vinculo do Conselho com o pedido 

dos legitimados. Pode, assim, decidir ultra petita, promovendo uma completa análise da 

constitucionalidade da norma submetida ao seu controle, mesmo que haja apenas o 
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questionamento parcial. Ademais, não se admite a desistência da representação e a extinção 

do processo objetivo no qual se interpôs a QPC não tem consequências sobre o seu 

julgamento (art. 23-9, LO 1067/58, modificada pela LO 1523/09). Questão ainda relevante é a 

impossibilidade de recurso ou de contestação das decisões do Conselho(art.62, CRF/58). 

 Cabe ainda destacar a concretização de mais uma característica do processo objetivo a 

partir da QPC nº 92. No referido recurso, a Corte de Cassação justificou o envio do mesmo ao 

Conselho em função da evolução dos costumes e do reconhecimento do casamento 

homoafetivo em legislações estrangeiras. Dessa forma, materializou-se pela primeira vez a 

possibilidade reconhecida pelo Conselho28 de os Tribunais Superiores enviarem QPCs que, 

embora não preenchessem os critérios legais de envio (art. 23-2, Lei Orgânica 1.523), 

dissessem respeito a uma nova interpretação da norma constitucional que merecesse ser 

decidida pelo Conselho. Apesar da ausência de previsão legal, a abertura de uma tal 

possibilidade materializa ainda mais a feição objetiva da QPC, fortalecendo o contraditório 

nos moldes objetivos previstos. 

 Sobre o tema, vale por fim esclarecer que, apesar das particularidades de um 

contraditório em que se mesclam aspectos subjetivos e objetivos, a observação do princípio 

do contraditório perante o Conselho representou grande inovação para o sistema francês. Isso 

porque, segundo Soraya Lunardi (2011, p. 15), a principal característica do processo na 

França sempre fora a ausência de um contraditório nos moldes do devido processo legal, o 

que fez parte da doutrina afirmar que o Conselho não possuia caráter de jurisdição (DRAGO, 

2003; CAPPELLETTI, 1999; SAMPAIO, 2002, apud LUNARDI, 2011, p. 15)29. No entanto, 

a mesma autora destaca que o procedimento da QPC relativizou essa regra. 

 Nota-se, assim, que a despeito das distinções marcantes dos processos subjetivo e 

objetivo, a ADI e a QPC apresentam configurações semelhantes quanto ao contraditório 

permitido às partes. A incorporação à QPC de regras típicas do processo objetivo, em um 

                                                 
28 FRANÇA. Conselho Constitucional francês. Décision nº 2009-595. Paris, 11 de dezembro de 2009. Jornal 

Oficial, 11.12.2009, p. 21381, texto nº 2. Disponível: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2009/2009-595-dc/decision-n-
2009-595-dc-du-3-decembre-2009.46691.html. Acesso em: 09.03.2016, 21:20.  

29 DRAGO, Guillaume. Justice constitutionnelle [Justiça Constitucional]. In: ALLAND, Denis; RIALS, 
Stéphane (orgs.). Dictionnaire de la culture juridique. Paris: Presses Universitaires de France, 2003, pp. 902-
907; CAPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. Trad. 
Plínio Gonçalves. 2 ed. Porto Alegre: Fabris, 1999, p. 99; e SAMPAIO, José Adérico Leite. A constituição 
reincentada pela jurisdição constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 44. 
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processo de abstrativização do controle difuso, a torna ainda mais próxima das ações de 

controle concentrando, demonstrando uma interessante fusão entre as formas de controle de 

constitucionalidade. 

 
6.2. A PUBLICIDADE DAS DECISÕES 
 A publicidade das decisões é mais um dado facilmente aferido pela análise dos 

julgamentos e que revela uma importante divergência entre o sistema brasileiro e o francês. 

No Brasil, o princípio da publicidade é tido como um direito dos cidadãos e um dever do 

Estado. Nesse sentido, o artigo 93, IX, CRFB/88 traz a garantia geral do dever de motivação e 

publicidade das decisões: 

 
 

Art. 93 - […] IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [grifos nossos], 
podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus 
advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à 
intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à 
informação;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
 

 Complementando o dispositivo constitucional, o art. 5º, LX, CF/88 limita as hipóteses 

nas quais a lei poderá restringir a publicidade dos atos processuais, o que apenas ocorrerá para 

a defesa da intimidade ou do interesse social. 

 Em consonância com a Constituição, a publicidade nas decisões do STF é garantida 

em todas as fases do processo, por diferentes mecanismos. Como exemplo, a legislação prevê 

a possibilidade de o relator do caso convocar audiências públicas30, para que especialistas e 

entidades interessadas deem sua opinião antes do julgamento do feito (art.9º, §1º, Lei 

9.868/99; art. 154, II e parágrafo único, RISTF). Outra questão é a transmissão ao vivo das 

sustentações orais, debates e proclamação dos votos em TV aberta e pelo canal do Tribunal no 

youtube (artigos 93 e 96 do RISTF).  

 Ademais, o § 7º do art. 96, RISTF, traz a possibilidade de o relator autorizar, antes 

mesmo da publicação, a divulgação, em texto ou áudio, do teor do acórdão. Tamanha 

                                                 
30 Sobre o tema, LENZA (2012, p. 32) destaca que, apesar da previsão na Lei de 1999, somente em 20.04.2007 

realizou-se a primeira audiência pública, por ocasião do julgamento da ADI 3. 510, sobre a utilização de 
células-tronco de embriões humanos em pesquisas e terapias. Na ADI 4277, ora estudada, não houve 
audiência pública. 
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exposição fez com que os votos também se tornassem mais longos31, com a produção de 

extensos acórdãos recheados de divagações e lições doutrinárias. 

 Tais dispositivos, assim como outros previstos na própria legislação 

infraconstitucionais (como o art. 155 e art. 444 do CPC/73, artigos 11, 189 e 368 NCPC e o 

art. 792 do CPP), trazem a regra do ordenamento jurídico brasileiro da publicidade das 

decisões tomadas pelo Judiciário. Por outro lado, põe-se como exceção o julgamento em 

sessão secreta (art. 98, RISTF). 

 Na França, a publicidade é tratadade modo bem distinto. No processo constitucional 

francês, a publicidade é vista em certos momentos da fase de instrução. Cita-se como exemplo 

as audiências, em regra, públicas no procedimento da QPC (art. 8º da Lei orgânica nº 2009-

1523, assim como o art. 23-10 da Ordonnance de 7 de novembro de 195 e art. 6º do 

Regimento Interno sobre a QPC). Permite-se a presença das partes e seus representantes na 

sala de audiência e o público pode assisti-la por retransmissão audiovisual em uma sala do 

Conselho. 

 Importante mencionar que a audiência pública já é uma inovação para o Conselho, que 

decidia desde 1959 a portas fechadas, apenas aceitando as observações orais 

excepcionalmente (como no caso do art. 17, segunda alínea, do regulamento aplicável ao 

contencioso de eleição de deputados e senadores, de competência do CC). Assim, o citado art. 

23-10 promoveu grande inovação ao incorporar o princípio do caráter público da audiência 

(GUILLAUME, 2010, p. 13). 

 No entanto, em um segundo momento, a divulgação do julgamento é 

significativamente restrita, sem possibilidade de audiência e em conferências internas (art. 11, 

Regimento Interno da QPC). Como ilustração desse refreamento, cita-se o art. 3º da 

Ordonnance de 7 de novembro de 1958, sobre a lei orgânica do Conselho, o qual traz a 

obrigação de seus membros em manter silêncio quanto as deliberações e aos votos. Não 

devem igualmente tomar qualquer posição pública sobre as questões que foram ou que podem 

                                                 
31 Conforme constatado em pesquisa realizada em doutorado orientado por Luís Roberto Barroso. Dado citado 

em BARROSO, Luís Roberto. Contramajoritário, representativo e Ilumista: os papéis das cortes 
constitucionais nas democracias contemporâneas. In: PAINEL SOBRE CORTES CONSTITUCIONAIS EM 
NOVAS DEMOCRACIAS, 2015, Universidade de Nova York. Disponível em: 
http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2015/12/O-papel-das-cortes-constitucionais.pdf. 
Acesso em: 28.02.2016, 10:40. 
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ser objeto de decisão do Conselho e nem fornecer consultações sobre as mesmas. Fala-se, 

inclusive, em um princípio do segredo das deliberações e votos (LAMOTHE, 2001, p. 10). 

 Importa ainda esclarecer que o segredo das decisões é apenas temporário. As 

deliberações do Conselho sempre foram secretas em função do silêncio da Lei Orgânica de 7 

de novembro de 1958 quanto ao acesso aos arquivos do Conselho e também porque a Lei de 3 

de janeiro de 1979, sobre os arquivos públicos, não poderia ser aplicada ao caso, por não ser 

lei orgânica. No entanto, em decisão de 27 de junho de 2001, o próprio Conselho fixou o 

período de 60 anos de intervalo, ao final do qual os arquivos estariam livremente 

comunicáveis.  

 O período foi ainda mais reduzido depois da reforma de 1º de janeiro de 200932, 

trazida pela Lei Orgânica nº 2008-695, que modificou o art. 58 da Ordonnance de 7 de 

novembro de 1958. A partir de então, estabeleceu-se o período de 25 anos para acesso aos 

arquivos. Ao final desse lapso temporal, as deliberações do Conselho ficam acessíveis. Assim, 

existe um segredo da deliberação, mas ele é apenas temporário (BIHAN, 2010). 

 Observe-se que a decisão final não deixa de ser publicada e devidamente motivada 

(art. 12, Regulamento Interno da QPC), mas não são indicadas eventuais opiniões divergentes 

ou publicado o relatório, o que explica a brevidade dos julgamentos disponibilizados ao 

público. As informações sobre o resultado do julgamento devem desde logo ser fornecidas, 

além do seu alcance, textos aplicáveis, referências da doutrina e da jurisprudência utilizados. 

Assim, apesar da publicidade restrita, dá-se grande importância à comunicação das decisões, o 

que é particularmente visível no site oficial do Conselho, o qual traz informações precisas das 

decisões de modo acessível. 

 A mitigação da publicidade é visível na extensão das decisões das QPCs quanto à 

homoafetividade, especialmente se comparadas com as do Brasil. A ADI nº 4277, conforme 

documento exposto no site oficial do STF, teve sua decisão desenvolvida em 270 (duzentos e 

setenta) páginas. Por outro lado, a decisão da QPC nº 92 estendeu-se por 2 (duas) páginas, 

enquanto a de nº 353 possui 3 (três) páginas.  

 As decisões francesas trazem apenas uma justificativa sucinta da decisão final da 

corte, ao passo que as decisões do STF pormenorizam os votos de cada ministro e cada 
                                                 
32 CONSELHO CONSTITUCIONAL. Février 2009: Overture des archives [Fevereiro de 2009: Abertura dos 

arquivos]. Disponível em: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/a-la-
une/fevrier-2009-ouverture-des-archives.42183.html. Acesso em: 15.11.2015, 20:50. 
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argumento utilizado, por vezes repetindo citações e referências já antes feitas no próprio 

julgamento. 

 Amenizando tamanha restrição, o CC francês ainda disponibiliza comentários sobre 

suas decisões, que não o vinculam e não possuem autoridade de coisa julgada. São utilizados 

objetivando expor e explica a solução adotada pelo Conselho sem distância crítica, trazendo 

inclusive informações que esclarecem a abordagem do juiz. No entanto, também seguem a 

linha sucinta dos veredictos, apresentando-se em 12 páginas na QPC nº 9233 e em 10 páginas 

na QPC nº 35334. 

 Apesar de restrito, o recurso às explicações escritas de suas decisões demonstram a 

tendência recente do CC francês de elucidação de suas fontes de referência e vínculo com o 

direito escrito. A medida é utilizada como forma de provar a legalidade de suas decisões, 

evitando acusações de criação do direito constitucional sem embasamento legal e de 

enriquecimento do bloco de constitucionalidade. Em virtude desse pensamento, a tendência a 

privilegiar as fontes escritas é justificada, demonstrando que sua tarefa é interpretativa e não 

criativa (BIHAN, 2010).  

 Sob a ótica da jurisdição constitucional, a escolha pelo segredo ou pela publicidade 

das deliberações do Tribunal Constitucional tem seus ônus e bônus. Barroso (2015, p. 4) 

visualiza muitos benefícios ao país: a visibilidade dos intensos debates perpetrados pelo STF 

e seu caráter didático faz bem ao sistema de justiça em geral e contribui para o conhecimento 

doutrinário e jurisprudencial. Ademais, a publicidade das decisões possui função política, 

tendo por destinatários “... não apenas as partes e o juiz competente para julgar eventual 

recurso, mas quisquis du populo, com a finalidade de aferir-se em concreto a imparcialidade 

do juiz e a legalidade de justiça das decisões” (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 

1996, p. 69).  

 Por outro lado, a publicidade extrema adotada pelo STF é por vezes criticada, 

argumentando-se que a visibilidade dificulta a formação de consensos e traz o risco de 

politização indevida, vez que os ministros ficam mais suscetíveis à opinião pública. Nessa 

                                                 
33 FRANÇA. Conselho Constitucional. Decision nº 2010-92. Commentaires. Les Noveaux cahiers du Conseil 

constitutionnel, Cahier nº 32. Disponível em: <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank/download/201092QPCccc_92qpc.pdf.>. Acesso em: 20.10.2016, 15:00. 

34 FRANÇA. Conselho Constitucional. Décision nº 2013-353 QPC. Commentaire. Disponível em: 
<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank/download/2013353QPCccc_353qpc.pdf>. Acesso em: 20.10.2016, 15:30. 
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linha, o segredo da deliberação assegura a autoridade moral das decisões e independência dos 

juízes, que podem decidir com um maior distanciamento das pressões políticas e populares 

(LAMOTHE, 2001, p.2835). Especificamente na França, pauta-se, ainda, “na tradição 

jurisdicional francesa segundo a qual uma decisão de justiça é sempre uma obra colegiada da 

jurisdição”36.  

 Com prós e contras em cada escolha, a opção pela publicidade ou restrição acaba 

sendo subjetiva, levando em conta as particularidades e necessidades de cada país. O Brasil 

optou pela maior publicidade, a França, apesar de restrita se comparado ao nosso país, vem 

demonstrando uma tendência a relativizar o segredo das decisões, o que foi fortalecido com a 

chegada da QPC. 

 
6.3. DURAÇÃO DOS PROCESSOS 
 Outro ponto de distanciamento na prática dos tribunais constitucionais estudados diz 

respeito a duração do processo. A ADI 4277 foi proposta em 22 de julho de 2009, sendo 

julgada nos dias 4 e 5 de maio de 2011. Cabe lembrar que no mesmo julgamento a ADPF 132, 

proposta em 25 de fevereiro de 2008, foi conhecida como ADI e julgada em conjunto com a 

ADI 4277. As ações analisadas duraram, portanto, pouco menos de 2 anos (ADI) e pouco 

mais de 3 (ADPF convertida) para obter um julgamento final. 

 Já a QPC nº 92 foi proposta em 16 de novembro de 2010, com decisão proferida em 

28 de janeiro de 2011, enquanto a QPC nº 353 foi proposta em 18 de setembro de 2013 e 

decidida um mês depois, em 18 de outubro de 2013. Diante de uma diferença tão significativa 

quanto ao lapso temporal entre a propositura e a decisão das ações, é válida uma reflexão mais 

detida sobre o tema. 

 O próprio procedimento das ações objetivas dificulta a celeridade da ADI, 

possibilitando um grande número de processos submetidos ao STF. Dentre as questões que 

influenciam a morosidade das decisões, é de grande relevo o vasto rol de legitimados para a 

                                                 
35 « Le secret du délibéré a pour objet d'assurer l'indépendance des juges et l'autorité morale de leurs 

décisions », extraída de decisão do Conselho de Estado francês, Légillon, 17 de novembro de 1922, apud 
LAMOTHE, Dutheillet de. Les modes de décision du juge constitutionnel [Os modos de decisão do juiz 
constitucional], p. 18. In: Seminário Internacional de Justiça Constitucional, 2001, Universidade Católica de 
Louvain. Disponível em: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/modes.pdf Acesso em: 20.02.2016, 15:00. 

36 “La tradition juridictionnelle Française selon laquelle une décision de justice est toujours l'oeuvre 
collégiale de la juridiction.” (LAMOTHE, 2001, p. 18) 
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propositura das ações de controle concentrado (art. 103. CRFB/88). Em função da amplitude 

do direito de propositura, quase toda questão de relevo pode ser questionada perante o STF. 

 Por outro lado, o procedimento da ADI prevê a propositura da ação originariamente no 

STF, sem que haja prévia discussão ou juízo de admissibilidade em outros graus de jurisdição. 

Tal regra faz com que o número de processos que chega ao STF seja muito alto e a quantidade 

de decisões sem julgamento de mérito por inadmissibilidade seja bastante expressiva. Sobre o 

tema, vale analisar um gráfico comparativo sobre o resultado das decisões: 

Gráfico 1: Resultado das decisões em ADI e QPC 
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Fonte: site oficial do STF e do Conselho Constitucional37 
 Veja-se que quase metade das decisões do STF são de não julgamento ou outras 

decisões que não adentram no mérito, ao passo que decisões nesse sentido representam apenas 

6% dos julgamentos na QPC. Tal representação sugere que o prévio juízo de admissibilidade 

diminui o número de processos a serem analisadas pelo tribunal constitucional e aumenta as 

decisões de mérito. 

 Outra questão que contribui significativamente para a lentidão dos processos no STF é 

o fato de o tribunal cumular muitas funções ordinárias (art. 102, I, a a r), recursais ordinárias 

(art. 102, II) e recursais extraordinária (art. 102, III), todas previstas na atual Carta de 1988. 

Dessa feita, o STF não funciona apenas como corte constitucional, dividindo grande parte de 

seu tempo com sua função de suprema corte, servindo como instância recursal, extraordinária, 

além de julgar em primeira instância uma série de ações, a depender da autoridade envolvida 

no caso.  

 Vale aqui reproduzir mais dois gráficos que demonstram como a cumulação de tantas 

funções acaba abarrotando o STF e tomando a maior parte de seu tempo: 

Gráfico 2: A carga de trabalho do STF por ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Projeto Supremo em Números38 

                                                 
37 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Estatísticas do STF. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=adi. Acesso em: 14.12.2015, 
07:00.  

 CONSELHO CONSTITUCIONAL. Vidéo, découvrir la QPC [Video "Descobrindo a QPC"]. Disponível 
em:  http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-
constitutionnalite/decouvrir-la-qpc/decouvrir-la-question-prioritaire-de-constitutionnalite-qpc.47106.html 
Acesso em: 14.12.2015, 07:50 

38 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Projeto Supremo em Números. Visualizações: A carga de trabalho do 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite/decouvrir-la-qpc/decouvrir-la-question-prioritaire-de-constitutionnalite-qpc.47106.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite/decouvrir-la-qpc/decouvrir-la-question-prioritaire-de-constitutionnalite-qpc.47106.html
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 Nota-se que a partir de 1988, ano de promulgação da Constituição atual, que trouxe a 

grande variedade de competências supramencionadas, o número de processos submetidos ao 

STF cresceu vertiginosamente. Tal fato sugere uma das causas da demora nas decisões o 

Tribunal. 

 Outro dado interessante é trazido pelo seguinte gráfico: 

 

Gráfico 3: A carga de trabalho do STF por tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 
O = originários 

R = recursais 

Fonte: Projeto Supremo em Números39 
 A representação demonstra que grande parte do volume de trabalho do STF é ocupada 

por ações recursais, referentes a seu papel como Suprema Corte. As ações de controle 

concentrado de constitucionalidade, de competência originária do STF, acabam relegadas à 

pequena parcela dos processos que o STF precisa dar conta. Com tantos processos de 

competência de um mesmo tribunal, a celeridade torna-se tarefa quase impossível. 

 Quanto ao tratamento legal do tema, os dispositivos pertinentes à ADI na CRFB/88 e a 

lei nº 9.868/99, trazem uma série de prazos para as diligências que devem ocorrer ao longo do 

procedimento da ação (como o art. 6º, parágrafo único, art. 8º ou art. 9º, §3º, L9868/99), mas 

não há previsão de um prazo máximo para a mesma.  

                                                                                                                                                         
STF. Disponível em: http://www.fgv.br/supremoemnumeros/visualizacoes/cfilter-stf/index.html. Acesso em: 
11.03.2016, 09:40.  

39 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Projeto Supremo em Números. Visualizações: A carga de trabalho do 
STF. Disponível em: http://www.fgv.br/supremoemnumeros/visualizacoes/cfilter-stf/index.html. Acesso em: 
11.03.2016, 09:40.  
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 Diante de tais peculiaridades procedimentais que atrasam ainda mais o processo, a 

única opção possível acaba sendo retardar o julgamento da matéria, o que por vezes é feito 

pelo STF. Como reflexo dessa opção, entre 1988 e 2013, o tempo médio para julgamento de 

uma ADI no STF foi de 5 (cinco) anos (FALCÃO; HARTMAN; CHAVES, 2014, p. 113), 

chegando há mais de 20 anos para o julgamento definitivo em alguns casos40.  

 A demora no julgamento tem como uma das causas o desrespeito aos prazos previstos 

no Regimento Interno do STF. Como exemplo, embora o RISTF preveja o prazo de 30 (trinta) 

dias para os pedidos de vista, eles duram em média 346 dias (FALCÃO, HARTMAN e 

CHAVEZ, 2014, p. 93). Outro exemplo é o período excessivamente prolongado em que os 

processos ficam parados aguardando providências do relator, com média de 150 dias 

(FALCÃO, HARTMAN e CHAVEZ, 2014, p. 105) para as ADIs. Por fim, mais um exemplo 

simbólico diz respeito ao prazo para publicação das ADIs: o RISTF fixa o prazo de 60 dias, 

mas a média no STF é de 368 [!] dias (FALCÃO, HARTMAN e CHAVEZ, 2014, p. 73). 

  Ciente do problema, vem-se adotando uma série de procedimentos para desobstruir a 

montanha de processos que se acumula. Alguns exemplos seriam a adoção do processo 

eletrônico, observância de padrões de eficiência e gestão administrativa nos gabinetes dos 

ministros, além de procedimento como o plenário virtual, a devolução de recursos múltiplos, 

sobrestamento de processos na origem e a Repercussão Geral nos Recursos Extraordinários. 

Um passo a frente, sugerido por Barroso (2012, p. 21), seria eliminar competências originárias 

e recursais que não se justificam, reservando progressivamente ao STF apenas o papel de 

corte constitucional. 

 No sistema constitucional francês o panorama é bem distinto. De acordo com o art. 1º 

do regulamento interno sobre o procedimento a ser seguido pelo Conselho quanto à QPC 

(GUILLAUME, 2010, p. 1) e o art. 23-10 da LO 1067/58, o Conselho dispõe de 3 (três) 

meses para responde a uma questão prioritária de constitucionalidade, e nos casos de urgência 

o prazo é reduzido para 8 (oito) dias. Tamanha rapidez é potencializada pelos mesmos 

parâmetros analisados para o STF, sendo relevante a análise dos mesmos. 

 Embora o rol de legitimados ativos da QPC envolva qualquer cidadão que, no bojo de 

um processo subjetivo, preencha as condições necessárias para sua propositura, o prévio juízo 

                                                 
40 Como a ADI nº 73, que durou de 1989 a 2013, com decisão final pela incompetência do STF (FALCÃO, 

HARTMAN e CHAVEZ, 2014, p. 135). 
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de admissibilidade realizado pelos tribunais superiores da França viabiliza a resolução da ação 

em um intervalo mais curto. A partir desse controle prévio, o número de ações que chegam ao 

Conselho é bem mais reduzido. 

 Conforme dados do site oficial do Conselho41, até 1º março de 2015, foram 1.504 

QPCs tratadas pela Corte de Cassação, sendo 258 reenviadas ao Conselho (18% das questão 

submetidas), ao passo que das 856 QPCs tratadas pelo Conselho de Estado, apenas 207 foram 

reenviadas ao Conselho (24% do total). Há, portanto, um filtro bem criterioso realizados pelos 

tribunais superiores, que enviam menos da metade das QPCs posta no país. 

 Outra questão otimizadora da rapidez na tomada de decisões relaciona-se às 

competências do Conselho francês, bem reduzidas em comparação com o STF. Em linhas 

gerais, o Conselho possui uma competência jurisdicional e uma competência consultiva. A 

jurisdicional diz respeito ao controle de constitucionalidade prévio e posterior (por meio da 

QPC), além do contencioso eleitoral e referendário. A consultiva torna o Conselho competente 

para emitir opiniões sobre certos assuntos quando consultado pelas principais autoridades 

políticas do país42. 

 É nítida, assim, a restrição do rol de competências do Conselho em relação ao STF, o 

que auxilia na redução do número de processos que chegam à instância constitucional. 

Ademais, a lista de legitimados ativos nas ações de controle preventivo, limitada ao 

Presidente da República, Primeiro-Ministro, Presidentes da Assembleia e Senado, além de 60 

deputados e 60 senadores (art. 54 e 61, CRF/58), auxilia ainda mais na diminuição do número 

de processos submetidos ao Conselho, aumentando sua agilidade para proferir decisões. 

 O caráter breve do prazo também é facilitado por previsões legais quanto ao 

procedimento da QPC. Cabe mencionar a regra quanto ao juízo de admissibilidade da QPC 

realizado pelos tribunais superiores: caso não se pronunciem sobre a questão em três meses, o 

processo será obrigatoriamente encaminhado ao Conselho Constitucional (art. 23-5 e 23-7, 

LO 1067/1958, modificada pela LO 1523/09) 

                                                 
41 CONSELHO CONSTITUCIONAL. Vidéo, découvrir la QPC [Video "Descobrindo a QPC"]. Disponível 

em:  http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-
constitutionnalite/decouvrir-la-qpc/decouvrir-la-question-prioritaire-de-constitutionnalite-qpc.47106.html 
Acesso em: 14.12.2015, 07:50. 

42 CONSELHO CONSTITUCIONAL. Présentation générale [Apresentação Geral]. Disponível em: 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/le-conseil-constitutionnel/presentation-
generale/presentation-generale.206.html. Acesso em: 11.03.2016, 10:50. 
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 Já no Conselho francês, o regulamento interno impõe modalidades de trocas eficazes, 

as quais não podem ser desorganizadas pela falta de diligência de uma parte ou o 

comportamento processual desleal. Como exemplo, as partes e as autoridades estatais devem 

prestar informações simultaneamente e o regulamento não fixa a duração desse prazo (art. 1º, 

Regularmento interno sobre a QPC), o que conserva a flexibilidade e capacidade de adaptação 

à variedade de situações e períodos do ano. Na prática, observa-se que a data fixada 

disponibiliza um período padrão de 20 dias para a presentação dessas observações iniciais. 

Garantindo a coercitividade de tais regras, o art. 1º do regulamento interno sobre a QPC 

impõe sanções por seu desrespeito, com a proibição de juntada das observações e documentos 

apresentados posteriormente a data fixada, sem possibilidade de adiamento (GUILLAUME, 

2010, p. 4). 

 Ademais, o Conselho pode apoiar-se nas produções relativas à QPC feitas 

anteriormente ante às jurisdições administrativas ou judiciárias (art. 23-7, LO1067/58, 

modificada pela LO 1523/09). Outro dispositivo que auxilia na eficiência da instrução das 

QPCs seria o art. 3º do Regulamento Interno sobre a QPC, determinando a desmaterialização 

das trocas com o Conselho de Estado e a Corte de Cassação, as partes e as autoridades do 

Estado intervenientes. Para garantir o contraditório nesse curto prazo, as notificações e trocas 

são feitas pela via eletrônica. Como se nota, essas e outras disposições que regulamentam a 

QPC corroboram a imperativo de celeridade dos processos na França. 

 A rapidez é muito bem ilustrada na QPC 92. Na ação, as observações produzidas pelo 

Primeiro-ministro, foram registradas em 8 de dezembro de 2010 e as observações produzidas 

pelos requerentes, em 14 de dezembro de 2010. No mesmo dia, foram registradas as 

intervenções produzidas pela Associação SOS Homofobia e a Associação de pais e futuros 

pais gays e lésbicas. Todas as partes (advogados dos requerentes, das associações 

intervenientes e do primeiro-ministro) foram ouvidas na audiência pública de 18 de janeiro de 

2011. 

 Essa gritante diferença temporal na duração dos processos de controle de 

constitucionalidade repressivo tem efeito em questões relevantes como a segurança jurídica e 

o respeito à própria dignidade da pessoa humana. Sobre o tema, e tendo em vista a sua 

importância, o princípio da razoável duração do processo foi inserido no Brasil, pela EC nº 

45/2004, através do inciso LXXVIII no art. 5º da CRFB/88, segundo o qual “a todos, no 
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âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios 

que garantam a celeridade de sua tramitação”. 

 Entretanto, doutrinadores como DIDIER (2012, p. 69) pontuam a inexistência de um 

princípio da celeridade no ordenamento brasileiro. O objetivo é que o processo demore o 

tempo necessário e adequado à solução do caso submetido ao órgão jurisdicional, e não 

necessariamente que seja rápido. Dessa feita, as garantias trazidas pelo direito ao devido 

processo legal podem atravancar a celeridade, mas não devem ser mitigadas em nome da 

rapidez. Fala-se, inclusive, em um “direito à demora na solução de conflitos” (DIDIER, 2012, 

p. 69). 

  Assim, como observado por Maurício Cunha (CUNHA; DOURADO; FIGUEIREDO, 

2015), a duração razoável do processo precisa ser compreendida em um contexto mais amplo, 

atentando-se à situação enfrentada por cada Estado, por seu ordenamento, estrutura do Poder 

Judiciário ou ainda a mentalidade dos julgadores. Nessa linha, uma razoável duração não 

advirá de um simples inciso inserido na Constituição, de reformas trazidas pelo Novo CPC ou 

de mera transposição dos mecanismos do direito comparado, como francês, para a realidade 

brasileira. É preciso pensar em soluções que se adéquem ao nosso contexto. 

 

6.4. EFEITOS DA DECISÃO 
 
 Embora não seja dado que se possa aferir da simples leitura dos julgamentos em 

análise, o efeito das decisões é questão relevante para o controle de constitucionalidade e 

revela um ponto de convergência entre o sistema brasileiro e o francês. Ademais, a questão  

materializa mais uma característica do processo objetivo compartilhada tanto pela ADI como 

pela QPC. 

 Em virtude das peculiaridades já estudadas do processo objetivo, as ADIs possuem 

eficácia erga omnes e vinculante (art. 102, §2º, CRFB/88), tendo força obrigatória para todo o 

Poder Executivo e Judiciário, sem atingir a função legiferante do Estado. Sobre o tema, cabe 

colacionar a crítica trazida por Lenio Luiz Streck43, o qual observa que tais efeitos advém de 

disposição legal e não constitucional. O art. 28, parágrafo único, da Lei 9868/99 ao prever tal 

                                                 
43 Supremo Tribunal Federal. ADI 4277/DF – DISTRITO FEDERAL. Relator: Min. AYRES BRITTO. 

Brasília, 05 de maio de 2011. Tribunal Pleno. Diário de Justiça Eletrônico, 14.10.2011, vol. 02607-03, p. 
00341. Ministro Gilmar Mendes, página 151. 
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regra, alargaria o espaço já estabelecido na Constituição. O jurista questiona, assim, se não 

haveria usurpação de competência do constituinte. 

 Quanto aos efeitos temporais, a regra é a de que a inconstitucionalidade declarada 

retroage à data de criação da norma. No entanto, em nome do interesse público e da segurança 

jurídica, é possível a modulação dos efeitos da decisão (art. 27, Lei nº 9868/99). O STF pode, 

nesse sentido, estabelecer que a lei inconstitucional deixará de produzir efeitos apenas dali 

para frente (efeitos ex nunc) ou em momento posterior. 

 Na QPC, embora se desenvolva no bojo de um processo subjetivo, em função da 

abstratização do debate, os efeitos de sua decisão de revogação da lei são muito semelhantes 

aos encontrados na ADI. Caso o Conselho declare a disposição questionada conforme a 

constituição, o julgamento recomeça perante o tribunal de primeira instância, caso a declare 

inconstitucional, a disposição é revogada. Nesse caso, a decisão tem eficácia erga omnes, 

vinculando todas as autoridades administrativas e judiciais (art. 62, CRF/58) 

 Apesar do efeito erga omnes referir-se às decisões de revogação da norma 

questionada, a decisão pela constitucionalidade acaba por também produzir esse efeito. Isso 

porque a prévia declaração de constitucionalidade da disposição pelo Conselho é um dos 

requisitos de admissibilidade analisados pelos tribunais superiores da França antes do envio 

da QPC ao Conselho [vide item 3.2 do presente estudo]. Assim, salvo mudanças 

circunstanciais, não se poderá mais questionar a constitucionalidade de lei já declarada 

constitucional. 

 Em relação aos efeitos temporais, de modo semelhante ao STF, a decisão produz 

efeitos a contar de sua publicação ou de outra data posterior fixada por esta decisão. Ademais, 

o Conselho fixa as condições e limites nos quais os efeitos que a disposição produziu podem 

ser questionados (art. 62, CRF/58).  

 Convém ainda observar que a coisa julgada não obsta o Conselho de decidir duas 

vezes sobre a constitucionalidade de um mesmo texto, vez que uma norma julgada 

constitucional no sistema preventivo pode ser questionada posteriormente por meio da QPC. 

 Assim, o presente ponto de comparação traz mais uma aproximação da QPC do 

processo objetivo e, consequentemente, da própria ADI brasileira, indicando um interessante 

mecanismo de redução das demandas que chegam ao Conselho. 



50 
 

 

 Feita a comparação dos principais pontos quanto ao procedimento da ADI e QPC, cabe 

o estudo de outras questões relevantes sobre o dois mecanismos de controle de 

constitucionalidade, o que será feito a seguir. 

 
7. PARÂMETRO DE CONTROLE 
 
 A respeito do tema estudado, é valida a análise das normas tidas como parâmetro para 

o controle de constitucionalidade nas decisões que ora se analisa. Tal comparação evidenciará 

uma distinção substancial entre os controles de constitucionalidade feitos no Brasil e na 

França. 

 Nesse âmbito, a ADI 4277 tomou por base os princípios constantes na CRFB/88, tais 

como o princípio da dignidade da pessoa humana, da proibição de discriminação odiosa, da 

igualdade e da liberdade. Levou em conta, ainda, disposições constitucionais como o art. 226, 

§3º da CRFB/88 para fundamentar sua decisão, além de outros utilizados ao longo dos votos e 

já aqui expostos. 

 Na França, a QPC nº 92 utilizou como parâmetro para o controle os artigos 34 e 66 da 

CRF/58, mas também os artigos 2º, 4º e 6º da Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789, e ainda o preâmbulo da Constituição francesa de 1946, alínea X. Já a QPC 

nº 353 considerou princípios garantidos na CRF/58, como o da livre administração das 

autoridades locais e do pluralismo de tendência de ideias e opiniões, mas também levou em 

conta o artigo 10 da DDHC de 1789 e a alínea V do preâmbulo da CRF/46. 

 A utilização desses dispositivos evidencia a divergência quanto ao parâmetro do 

controle de constitucionalidade, explicitando um bloco de constitucionalidade com conteúdo 

diverso em cada país. Nesse ponto, convém definir o conceito de bloco de 

constitucionalidade, tido como “o conjunto de normas que, junto com a constituição 

codificada de um Estado, formam um bloco normativo de nível constitucional” (LOPES; 

MORAES, 2008, p. 25).  

 Esclarece-se que, embora na França, a ideia da existência de um bloco já seja bastante 

consolidada, no Brasil, parte da doutrina nega sua existência. No entanto, pelas peculiaridades 

a seguir explanadas, o presente trabalho adotará um posicionamento favorável a existência de 

um bloco de constitucionalidade em nosso país. 
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 No Brasil, inicialmente, a doutrina e jurisprudência apenas utilizavam como parâmetro 

para a declaração de constitucionalidade as normas inseridas formalmente dentro da 

Constituição de 1988. Desse modo, prevalecia a restrição ao parâmetro direto de controle de 

constitucionalidade, concebendo-se o que se poderia chamar de bloco de constitucionalidade 

em sentido estrito (GUEDES, 2013). 

 Apesar dessa regra, com o tempo, consolidou-se no Brasil uma tendência ampliativa, 

ainda que tímida, da noção de bloco de constitucionalidade. Nesse sentido, a EC n 45/2004 

teria dilatado o bloco de constitucionalidade ao estender o status constitucional também aos 

tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos ratificados na forma do art. 5º, 

§3º, CRFB/88 (GUEDES, 2013). Essa compreensão ampliada do parâmetro leva parte da 

doutrina a entender que houve a adoção do bloco de constitucionalidade pelo país44.  

 Assim, hoje, pode-se dizer que o parâmetro para o controle da constitucionalidade 

abrange: as normas constitucionais originárias da Constituição de 88, tanto as explícitas como 

as implícitas (nos termos do art. 5º, §2º, CRFB/88), as emendas de revisão e emendas 

constitucionais, inclusive as que não foram incorporadas ao texto permanente (EC nº 8 e 9), as 

normas do texto constitucional transitório (ADCT) e os tratados de direitos humanos 

aprovados com quórum qualificado, na forma do art. 5º, §3º45. Importa esclarecer que o 

Preâmbulo não é considerado parâmetro do controle de constitucionalidade, vez que, segundo 

entendimento do STF46, o mesmo possui apenas natureza política, sem força normativa.  

 Por outro lado, o parâmetro francês é bem mais amplo e transcende a Constituição 

vigente. Segundo o Conselho Constitucional47, “os direitos e liberdades que a Constituição 

garante”, expressão trazida pelo art. 61-1, CRF/58, são os que figuram na Constituição de 

1958 e os textos que o preâmbulo da CRF/58 se refere. Assim, também são parâmetro a 

                                                 
44 Nesse sentido, LOPES, Ana Maria D'Ávila. Bloco de constitucionalidade e princípios constitucionais: os 

desafios do poder judiciário. Revista Sequência. Florianópolis: Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
em Direito da UFSC, nº 59, p. 43-60, dez. 2009. Disponível em: 
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/73_4.pdf. Acesso em 09.12.15, as 07:15 

45 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA. Controle de Constitucionalidade. Centro de 
conhecimento do TJCE. Disponível em: http://www7.tjce.jus.br/portal-conhecimento/wp-
content/uploads/2013/11/Controle_de_Constitucionalidade.pdf. Acesso em: 07.12.15, as 17:30. 

46 BRASIL.  Supremo Tribunal Federal. ADI 2076/AC – ACRE. Relator: Min. CARLOS VELLOSO. Brasília, 
15 de agosto de 2002. Tribunal Pleno. Diário de Justiça eletrônico, 08.08.2003, seção 1 

47 CONSELHO CONSTITUCIONAL. 12 questions pour commencer [12 questões para começar]. Página do 
site oficial do Conselho Constitucional esclarecendo as principais dúvidas sobre a QPC. Disponível em: 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-
constitutionnalite/decouvrir-la-qpc/12-questions-pour-commencer.47107.html#2. Acesso em 08.12, as 09:10. 



52 
 

 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, o Preâmbulo da Constituição de 

1946, os princípios fundamentais reconhecidos pelas leis da República (remetidos pelo 

Preâmbulo da Constituição de 1946) e a Carta do Meio Ambiente de 2004, pois seriam esses 

os documentos que retratariam os direitos fundamentais.  

 Sobre o tema, destaca-se a decisão 71-74 de 16 de julho de 1971 do Conselho 

Constitucional, conhecida como Liberté d'association, na qual o Conselho definiu e ampliou 

os parâmetros de controle. A decisão foi tida como uma verdadeira ruptura jurídica, vez que 

antes dessa data, pela ausência de conceituação da Constituição sobre os direitos individuais e 

sociais, o Conselho restringia-se a um controle da legalidade externa das leis, do respeito às 

regras de procedimento e competência. Foi, assim, criado o bloco de constitucionalidade 

francês, composto pelos documentos supramencionados, exceto a Carta da Terra, ainda não 

vigente à época. 

  A decisão de 1971 consagrou, desse modo, o papel autocriativo do Conselho e o alçou 

a uma função de destaque na vida constitucional (LUNARDI, 2011, p. 8). A partir do 

mencionado julgamento, ele mesmo se erigiu a guardião dos direitos e liberdades referidos no 

preâmbulo, realizando um controle de regularidade interno. Nesse sentido, Favoreu afirma 

que o juiz constitucional francês chegou, em menos de duas décadas, a realizar o que dois 

séculos não conseguiram, definindo um conjunto de normas que harmonizavam a 

modernidade com as tradições, ao qual os direitos fundamentais foram finalmente integrados 

(FAVOREU; RUBIO LLORENTE, 1990, p. 41).  

 A ampliação do rol de leis com status constitucional na França, ainda teria o propósito 

de contemplar eventuais violações a compromissos internacionais assumidos pela França 

(NOBRE, 2010, p.3).  

 Pode-se concluir, por fim, que a definição expressa dos parâmetros de controle 

desencoraja eventual ativismo judicial. No Brasil, por mais que o art. 5º, §2º, da CRFB/88 

revele um caráter mais protetivo da Constituição, abarcando outros direitos não expressos ou 

dos tratados internacionais dos quais o país é signatário, abre-se margem ao ativismo judicial, 

comportamento questionável em um Estado democrático e que será mais adiante estudado. 

Nesse panorama, a solução dada pelo Conselho francês ao definir direitos vagos, parece ser 

uma boa solução para diminuir a margem criativa do STF em suas decisões. 
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8. OBJETO DO CONTROLE 
 
 Outro ponto de relevante distinção entre o controle brasileiro e o francês diz respeito 

ao objeto em relação ao qual se exerce o controle de constitucionalidade. Buscando um 

conhecimento mais aprofundado, serão analisados não só o ato normativo passível de controle 

como também o vício que se pode fiscalizar.  

 No sistema brasileiro, o art. 102, I, a, da CRFB/88 delimita a atuação do STF em ADI 

quanto à lei, emenda ou ato normativo, federal ou estadual, sempre posteriores à Constituição 

de 88. Lembra-se que o controle de normas anteriores à CRFB/88 também pode ser realizado 

no ordenamento brasileiro, mas através do instrumento da ADPF. Quanto ao vício que se pode 

analisar, cabe uma breve lição sobre suas espécies relacionados ao parâmetro.  

 De acordo com Leonardo Sarmento (2015, p.274), a inconstitucionalidade quanto ao 

parâmetro pode ser de duas espécies: formal e material. O vício formal refere-se à 

inobservância de regra de competência legislativa ou de desrespeito ao processo legislativo 

devido. Por outro lado, o vício material ocorre quando há incompatibilidade de texto entre a 

lei questionada e a Constituição. Nesse âmbito, analisa-se a incompatibilidade do conteúdo, a 

violação a princípios e regras. 

 Na ADI 4277, questionou-se uma lei federal, qual seja, o Código Civil, em 

conformidade com a regra constitucional sobre o objeto. Por outro ângulo, houve a avaliação 

apenas dos vícios materiais de leis infraconstitucionais com a CRFB/88, sobre a possibilidade 

da união homoafetiva em face dos vários princípios constitucionais já citados. No entanto, 

nada impediria a análise de vício formal eventualmente constante em algum dispositivo que 

tocasse o tema discutido. Isso porque, no Brasil, o controle de constitucionalidade repressivo, 

em especial o concretizado por meio da ADI, pode analisar tanto vícios formais como 

materiais de inconstitucionalidade. 

 Assim, em nosso país, pode ser objeto de controle de constitucionalidade, qualquer lei, 

emenda ou ato normativo federal ou estadual que contrarie o texto formal da CRFB/88, suas 

Emendas Constitucionais ou os tratados sobre direitos humanos internalizados de acordo com 

o art. 5º, §3º, da CRFB/88, seja do ponto de vista material ou formal. 

 Na França, a reforma que inseriu a QPC concebeu seu objeto de modo distinto. 

Através do novo instituto, o controle pode ser feito em relação a todas as leis, independente da 
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data de sua promulgação, mesmo as anteriores à Constituição de 1958. Apesar dessa regra 

ampliativa, o Conselhou já afirmou reiteradamente sua incompetência para a fiscalização de 

Emendas constitucionais, invocando o caráter soberano do poder constituinte reformador48.  

 Por outro ângulo, o controle é restrito à proteção dos “direitos e liberdades que a 

Constituição garante”, conforme redação do art. 61-1, CRF/58. Essa composição significa que 

todos os direitos e liberdades que fazem parte do bloco de constitucionalidade francês podem 

ser invocados, sem que seja possível excluir alguns em função da ausência do caráter 

fundamental. De todo modo, existem as zonas cinzentas que a jurisprudência do Conselho 

esclarece na medida em que dá as decisões. 

 O dispositivo constitucional aponta para uma limitação quanto ao vício que pode ser 

controlado: apenas os vícios materiais de inconstitucionalidade podem ser invocados, e, ainda 

assim, apenas os vinculados a direitos e garantias assegurados pelo bloco de 

constitucionalidade. O objetivo da QPC na França, portanto, portanto, o foco em proteger os 

direitos de pessoas. 

 Sobre o tema, Soraya Lunardi esclarece que a QPC tem três objetivos principais, quais 

sejam, “afastar disposições legais inconstitucionais; permitir que os litigantes façam valer 

seus direitos protegidos pela Constituição, considerando especialmente o Preâmbulo e garantir 

a efetividade do texto constitucional no sistema jurídico”(LUNARDI, 2011, p. 9). Pode-se 

concluir, assim, que o instrumento da QPC tem menos preocupação com a mero respeito à 

hierarquia constitucional, concentrando sua atenção na efetividade da Constituição, em 

especial dos direitos e liberdades por ela garantidos. A observância a sua hierarquia viria 

como consequência. 

 Apesar da incontestável importância do controle de vício formal de 

constitucionalidade, tal possibilidade amplia, a toda evidência, o número de processos e a 

extensão das decisões a serem tomadas por uma Corte constitucional. Por outro ângulo, a 

restrição a vícios materiais relacionados a direitos fundamentais das pessoas, ao permitir 

maior celeridade e atenção da corte constitucional, harmoniza-se com o ideal último de nossa 

Constituição cidadã: o de proteger a dignidade da pessoa humana. Assim, a restrição trazida 

                                                 
48 FRANÇA. Conselho Constitucional. Décision nº 92-312 DC. Paris, 2 de setembro de 1992. Jornal Oficial, 

03.02.1992, p. 12095. Disponível em: <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1992/92-312-dc/decision-n-92-
312-dc-du-2-septembre-1992.8800.html>. Acesso em: 10.03.2016, 15:30. 
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pelo instituto da QPC é interessante alternativa para garantir a celeridade e concretização dos 

ideais constitucionais em nosso país.  

 
9. FEIÇÃO POLÍTICA 
 
 A feição política dos tribunais constitucionais e de suas decisões é ponto relevante na 

comparação que se realiza. Questões como o modo de nomeação de seus membros ou a 

legitimidade ativa demonstram um maior ou menor grau de envolvimento com a política. 

Ademais, a própria provocação desses tribunais para se pronunciarem sobre questões 

discutidas ordinariamente no campo político, como a legalização da união homoafetiva, 

demonstra a fluidez de fronteira entre política e justiça (BARROSO, 2012, p.1), sendo 

importante uma reflexão nesse sentido. 

 
9.1. NOMEAÇÃO DOS MEMBROS 
 
 Embora não seja questão cognoscível pela análise da ADI 4277, o modo como são 

nomeados os membros acaba estreitando o laço do STF com a vida política do país.  

 De acordo com a legislação atual, a nomeação dos 11 (onze) ministros do STF é feita 

apenas pelo Presidente da República, cuja escolha deve ser entre brasileiros natos (art. 12, 

§3º, IV, CRFB/88), escolhidos entre os cidadãos (art. 101, CRFB/88), levando em conta 

somente o critério da idade (entre 35 e 65 anos) e o notável saber jurídico e reputação ilibada 

(art. 101 da CRFB/88). Após a nomeação, há o processo de sabatina pela maioria absoluta do 

Senado Federal, fixado no art. 52, III, a, CRFB/88. O Ministro presidente é eleito por seus 

pares para um mandado de dois anos. 

 Discute-se, nesse ínterim, a necessidade de ser ou não bacharel em direito para a 

nomeação, vez que a lei exige notável saber jurídico mas não dispõe expressamente sobre a 

necessidade de um diploma de curso superior. A resposta sobre o tema veio em 1894, na 

discussão sobre a nomeação do Dr. Cândido Barata Ribeiro, formado em medicina. No caso, o 

Senado emitiu parecer contrário a sua nomeação, por inobservância do critério de notável 

saber jurídico (RODRIGUES, 2009, p. 1). Desde o parecer, passou-se a entender que a 

conclusão de uma faculdade de direito é requisito necessário para se tornar Ministro do STF. 

 Concebe-se, assim, um sistema de votação no qual o Poder Executivo é o único que 

pode indicar e nomear os ministros - para mandatos vitalícios, diga-se de passagem. A falta de 
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uma interferência eficaz dos Poderes Legislativo e Judiciário na escolha de seus membros 

acaba por produzir um sistema incoerente com a separação de poderes e com a neutralidade 

que se espera de um tribunal constitucional. 

 A nomeação dos membros do Conselho francês é um pouco mais atenta à separação de 

poderes. A composição de nove ministros nomeados e membros vitalícios é escolhida pelo 

Presidente da República, Presidente da Assembleia Nacional e pelo Presidente do Senado (art. 

56, CRF/58), na proporção de três para cada. Além desses, os Presidentes da República 

tornam-se membros de modo automático após o fim de seus mandados. Apesar dessa regra, 

apenas dois entre eles de fato participaram dos trabalhos, Vicent Auriol e René Coty 

(TURPIN, 2003, p. 672), também integrando algumas sessões d'Estaing e Chirac 

(WACHSMANN, 2010, apud LUNARDI, 2011, p. 549). 

 Um ponto de notável diferenciação é a designação do Presidente do Conselho 

Constitucional pelo próprio Presidente da República. Evidenciando a natureza política das 

nomeações, é comum que os Presidentes da República escolham para o mencionado cargo um 

dos membros que eles mesmos nomearam (LUNARDI, 2011, p. 6). 

 Outro elemento diferenciador é a ausência de qualquer exigência ou condição objetiva 

de conhecimento jurídico-constitucional. Prevalece a vontade política de quem os nomeia e 

não há possibilidade jurídica de controle da nomeação por outras autoridades50. Na prática, no 

entanto, a maioria dos membros é escolhida entre magistrados, advogados e professores de 

Direito Constitucional. 

 As configurações mencionadas demonstram a existência de alguns pontos de 

arrefecimento do caráter político, como, no Brasil, a escolha apenas de profissionais formados 

em Direito e do presidente do STF por seus próprios pares e, na França, a nomeação em parte 

pelo Legislativo. No entanto, de um modo geral, o sistema de nomeação nos dois países acaba 

sendo muito próximo da vida política. 
                                                 
49 WACHSMANN. Patrick. Sur la composition du Conseil constitutionnel. Jus politicum, n. 5, 2010. 

Disponível em: <http://www.juspoliticum.com/Sur-la-composition-du-Conseil.html>. Acesso em: 
20.02.2015, 16:00. 

50 Cabe reproduzir a seguinte passagem do texto de LUNARDI (2011, p. 5): “É indicativo do caráter 
abertamente político da nomeação que, em 23.02.2007, o Presidente da Assembleia Nacional, Jean-Louis 
Debré, nomeou um novo membro do Conselho Constitucional, sendo que, no mesmo dia, o Presidente da 
República, Jacques Chirac, nomeou o próprio Jean-Louis Debré como Presidente do Conselho 
Constitucional. Alguns meses depois, após o fim de seu mandato, o Presidente Jacques Chirac integrou-se 
ele também ao Conselho Constitucional, presidido pelo seu colega de partido e amigo pessoal que ele 
mesmo nomeou!”  
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9.2. LEGITIMIDADE ATIVA 
 
 Sobre a legitimidade, viu-se que a ADI nº 4277 foi proposta pela Procuradoria-Geral 

da República e a ADPF 132 teve como legitimado ativo o Governador do Estado do Rio de 

Janeiro. As duas autoridades fazem parte de um amplo rol de órgãos, agentes públicos e 

entidades privadas que podem propor as ações de controle concentrado, previsto no art. 103 

da CRFB/88 (assim como no art. 2º e 13 da Lei 9.868/99)51.  

 O direito de propositura pode ser exercido tanto por entidades federais (Presidente da 

República, Procurador-Geral da República, Mesa do Senado Federal e da Câmara dos 

Deputados), por entidades estaduais (Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal e Governadores dos Estados ou do Distrito Federal) ou ainda 

pelo Conselho Federal da OAB, partidos políticos com representação no Congresso Nacional, 

confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 

 Observe-se que a maior parte dos legitimados atuam diretamente no meio político e, 

portanto, levam problemas de caráter político para uma corte que, em tese, deve julgar 

unicamente com base em critérios jurídicos. No entanto, a amplitude do rol também permite a 

entidades não relacionadas à vida política manifestarem-se. Vale lembrar também da 

legitimidade popular permitida em controle difuso, especialmente por meio do Recurso 

Extraordinário, que, se por um lado sobrecarrega o STF, por outro auxilia no distanciamento 

do tribunal do campo político. 

 Também na França a introdução da legitimidade popular trouxe avanços. A 

legitimidade ativa do controle preventivo sempre fora restrita a autoridades políticas, quais 

sejam, o Presidente da República, Primeiro-Ministro, além dos Presidentes da Assembleia 

Nacional e do Senado. Na reforma constitucional de 74, o rol foi ampliado para abranger 60 

deputados ou 60 senadores (art. 54 e 61, CRF/58). A mudança, apesar de não eliminar o 

critério exclusivamente político da legitimação (LUNARDI, 2011, p.7), ampliou as chances 

de controle judicial com iniciativa da oposição.  

                                                 
51 A maioria dos legitimados são tidos como universais, não precisando demonstrar pertinência temática para a 

comprovação de sua legitimidade ativa. As exceções são a Assembleia Legislativa (ou Câmara Legislativa 
Distrital), o Governador de Estado e a Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, 
denominados legitimados especiais por terem que comprovar a pertinência do objeto da ação com os 
interesses que defendem. 
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 Abrindo ainda mais o sistema, a QPC trouxe a inovadora legitimidade popular, o que 

auxiliou na efetividade dos direitos garantidos pela Constituição e afrouxou em parte o laço 

do Conselho francês com a vida política do país. Nos dois casos estudados, as QPCs foram 

propostas por cidadãos comuns, dentro de um processo subjetivo, mas os temas questionados, 

quanto ao casamento homoafetivo, acabavam discutindo assuntos políticos.  

 Dessa forma, por mais que a legitimidade ativa ou o modo de nomeação dos ministros 

possa auxiliar em um distanciamento da vida política, muitos temas acabam fazendo com que 

os tribunais constitucionais tenham que se pronunciar sobre assuntos políticos. Tal panorama 

revela a existência do fenômeno da judicialização, a seguir estudado. 

 
9.3. A JUDICIALIZAÇÃO 
 
 Mais um ponto que se deve analisar quanto à feição política é o processo de 

judicialização. O fenômeno indica que certas questões de grande repercurssão política ou 

social estão sendo submetidas ao crivo do Judiciário e não às instâncias políticas tradicionais 

(BARROSO, 2012, p. 3). Com tal conceito, afere-se uma questão essencial: a judicialização 

não decorre da vontade do Judiciário, mas sim do constituinte (BARROSO, 2012, p. 17). 

Dessa feita, o presente item tem por escopo analisar a conjuntura do sistema de cada país, 

deixando a análise do comportamento dos tribunais para o item quanto ao ativismo judicial. 

 Sobre o tema, cabe desde logo destacar que o fenômeno da judicialização está 

relacionado em parte com a própria noção de Constituição. A constitucionalização de uma 

matéria significa transformar Política em Direito e, nessa vertente, as cortes constitucionais 

devem muitas vezes se pronunciar sobre assuntos de origem política. No entanto, a conjuntura 

de cada país pode fomentar ou mitigar ainda mais esse processo. Cabe, assim, uma reflexão 

sobre as peculiaridades dos países ora comparados. 

 Na ambiência política atual, o Brasil vive um momento de significativa judicialização 

das grandes questões políticas sociais e morais, com a marcante presença de um Judiciário 

forte e atuante, especialmente a Corte Constitucional. As causas dessa tendência remontam 

não apenas à vontade do constituinte mas também a própria história enfrentada pelo país. 

 Segundo Barroso (2012, p. 3), a primeira grande causa de judicialização seria a 

redemocratização do país, com ponto culminante na promulgação da Constituição de 1988. O 
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processo teve por consequência o fortalecimento e expansão do Poder Judiciário e o aumento 

da pretensão por justiça na sociedade brasileira.  

 Por outro lado, a judicialização é ainda potencializada por peculiaridades do modelo 

brasileiro, como seu sistema híbrido de controle de constitucionalidade, um dos mais 

abrangentes do mundo (MENDES, 2005, apud BARROSO, 2012, p. 4)52.. Cita-se, ainda, o 

extenso rol de legitimados e a publicidade de suas decisões (BARROSO, 2015, p. 2). 

 A ampla abrangência de nossa Constituição também pode ser apontada como fator 

para aumento da judicialização no país. Nossa Lei Maior é analítica e “desconfiada do 

legislador” (BARROSO, 2012, P. 4), tratando de uma grande variedade de temas que, na 

maior parte dos países, é reservada para a lei ordinária e para o processo político majoritário 

(BARROSO, 2015, p. 5). Como consequência lógica, o STF pode ser chamado para se 

pronunciar sobre uma diversidade muito grande de assuntos.  

 Por outro ângulo, o controle de constitucionalidade diante do STF é exercido, 

precipuamente, por ações de controle concentrado que materializam um processo objetivo. 

Visando a proteção da Constituição em face de uma lei em tese, tai ações objetivas muitas 

vezes aproximam a jurisdição da política, como na ADI 4277. Sobre o assunto, o Ministro 

MOREIRA ALVES53, ainda no tempo da Representação Interventiva, proferiu o seguinte 

ensinamento em seu voto: 

 

 
A Representação de Inconstitucionalidade, por sua própria natureza, se destina tão 
somente a defesa da Constituição vigente quando da sua propositura. Trata-se, em 
verdade, de ação de caráter excepcional com acentuada feição política pelo fato de 
visar ao julgamento, não de uma relação jurídica concreta, mas da validade da lei em 
tese, razão por que o titular dela – e árbitro da conveniência de sua propositura – é 
um órgão político [grifos nossos](o Procurador- Geral da República), e a 
competência exclusiva para processá-la e julgá-la cabe ao Supremo tribunal Federal, 
como cúpula de um dos poderes da União. [...] 
 
 

 Os apontamos do ministro evidenciam a proximidade de uma discussão sobre a 

constitucionalidade de uma lei em tese com os temas políticos do país. A mesma ideia é 

afirmada na fala de outro ministro, anos depois, por ocasião do julgamento sobre a 
                                                 
52 MENDES, Gilmar Ferreira, Jurisdição constitucional, 2005, p. 146. 
53 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Plenário. Rp 1016/SP – SÃO PAULO. Relator: Min. MOREIRA 

ALVES. Brasília, 20 de setembro de 1979. Diário da Justiça da União, seção 1, 26.10.1979 p. 10-26. 
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constitucionalidade das uniões homoafetivas. Luiz Fux, em seu voto na ADI 4277, asseverou 

que um tal julgamento aponta para uma “travessia que, talvez, o legislador não tenha querido 

fazer, mas que a Suprema Corte acenou”54.  

 Mais do que querer, talvez o legislador não tenha conseguido fazer. O tema dos 

direitos homoafetivos é objeto de diversos projetos de lei e propostas de emendas à 

Constituição desde o advento da Constituição de 1988 – alguns arquivados, outros em 

tramitação, mas nenhum aprovado.  

 Destaca-se, entre tantos, o Projeto de Lei nº 151/1995, de autoria da Deputada Marta 

Suplicy (PT/SP), por meio do qual se propunha garantir o reconhecimento da união estável 

entre pessoas do mesmo sexo. Depois do Substitutivo global apresentado pelo Deputado 

Roberto Jefferson (PTB/RJ), o projeto acabou sendo arquivado. Ainda em 1995, a mesma 

deputada apresentou a PEC nº 139/1995, que modificaria os artigos 3º e 7º da Constituição 

para, respectivamente, introduzir entre os objetivos da República o de promover o bem de 

todos sem preconceitos quanto à liberdade de orientação sexual, e vedar a diferenciação 

salarial, de exercício de funções e critérios de admissão em razão da orientação sexual. A PEC 

foi arquivada em 199955.  

 Tais dados ilustram de modo contundente a controvérsia política e a falta de uma 

deliberação consensual do Congresso. É exatamente nesse panorama que o STF foi chamado 

a dar a última palavra sobre a possibilidade ou não da união homoafetiva. Qualquer decisão 

sobre o tema não deixaria, portanto, de ser política. 

 Merece destaque nesse campo uma distorção enfrentada pelo país: muitas vezes, o 

debate judicial tem mais visibilidade e participação pública do que o debate no Legislativo. 

Como exemplo da problemática, Luís Roberto Barroso (2015, p.5) cita o caso das pesquisas 

com células-tronco embrionárias: quando aprovadas no Congresso, não foram precedidas de 

grandes debates públicos ou visibilidade sobre o tema, mas quando questionadas perante o 

STF, suscitaram grandes discussões na sociedade e nos meios de comunicação. O mesmo 

poder-se-ia dizer das uniões homoafetivas: o atravancamento dos projetos de lei e PECs não é 

                                                 
54 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4277/DF – DISTRITO FEDERAL. Relator: Min. AYRES 

BRITTO. Brasília, 05 de maio de 2011. Tribunal Pleno. Diário de Justiça Eletrônico, 14.10.2011, vol. 
02607-03, p. 00341. Ministro Gilmar Mendes, página 82. 

55 Para mais informações sobre esses e outros Projetos de Lei e Emendas à Constituição, voto do ministro 
Gilmar Mendes na ADI 4277, páginas 161 a 163. 
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fato de grande destaque para a maior parte da população, mas a decisão do STF sobre o tema 

mobilizou o país. 

 Do outro lado do oceano, o sistema francês, por muitos anos restrito ao controle a 

priori da constitucionalidade das leis, sempre sofreu críticas sobre sua proximidade com as 

instâncias políticas do país. A provocação do Conselho para decidir sobre a 

constitucionalidade da lei no momento anterior a sua promulgação trazia questão políticas 

para a confirmação do Conselho. Nesse contexto, no ano de 1999, Cappeletti (1999, apud 

LUNARDI, 2011, p. 10)56 escreveu sobre a notável caráter político da função exercida pelo 

Conselho, fortalecida por questões como sua composição, procedimento e diversas 

competências exercidas no controle preventivo. 

 No entanto, mesmo restrito ao controle preventivo, o controle de constitucionalidade 

francês já se desenvolvia no sentido de arrefecer a judicialização. Nessa vereda, o Conselho, 

por sua própria iniciativa, tratou de delinear os temas em que poderia atuar, através de sua 

famosa decisão de 1971. Se por um lado o julgamento reforçou seu papel de defensor dos 

direitos fundamentais, por outro, diminui sua potencial interferência no campo político, 

delimitando os temas sobre os quais poderia pronunciar-se. Tal papel ativo fortaleceu a 

posição institucional do Conselho e alterou opiniões doutrinárias, que deixaram de considerá-

lo como órgão político, reconhecendo-o como tribunal constitucional (NOBRE, 2010, p.2). 

 Reforçando seu controverso caráter jurídico e a tendência à diminuição da 

judicialização, em 2008, a mudança no sistema de controle francês trazida pela introdução da 

QPC alterou notavelmente o funcionamento de sua corte constitucional. O instrumento de 

controle repressivo trouxe a possibilidade de um contraditório entre as partes, ainda que 

limitado; permitiu a legitimidade de qualquer cidadão, desde que atendidos os requisitos 

necessários; distanciou a atuação do Conselho do momento de formação das leis, concedendo 

poderes para eventual anulação das já vigentes.  

 Nesse contexto, utilizando-se da QPC e na ausência de uma disposição legal expressa, 

o Conselho Constitucional foi provocado para pronunciar-se sobre a constitucionalidade do 

casamento entre pessoas do mesmo sexo, decidindo na QPC nº 92 pela necessidade de 

pronunciamento do próprio Legislativo. Assim, enquanto os juízes constitucionais já haviam 

                                                 
56 CAPPELLETTI,  Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. Trad. 

Plínio Gonçalves. 2 ed. Porto Alegre: Fabris, 1999, p. 29. 
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sido confrontados sobre o assunto, e reafirmando sua incompetência para legislar sobre o 

tema, o legislador nunca havia se pronunciado sobre a questão. 

 No entanto, o panorama foi alterado no ano de 2012, com a promulgação da lei que 

abriu o casamento às pessoas do mesmo sexo. Em 7 de novembro de 2012 a ministra da 

Justiça, Christiane Taubira, submeteu o projeto de lei para o casamento a todos ao processo 

legislativo. Após longos debates e audiências, o projeto de lei “Taubira” foi definitivamente 

adotado por 331 votos a favor contra 225, sendo promulgada a Lei nº 404/2013 pelo 

presidente François Holande em 18 de maio de 2012. Dessa feita, na França, em consonância 

com a propensão do país a diminuir a judicialização, a resposta aos questionamentos foi dada 

pelo próprio Legislativo, o que poupou o Conselho Constitucional de decidir sobre esta 

questão política. 

 Pode-se concluir, assim, que o grau de judicialização dos sistemas brasileiro e francês 

adveio do próprio panorama delineado pelo constituinte, com as peculiaridades de cada país. 

No entanto, o controle francês ao longo da história passou a restringir a judicialização, ao 

passo que o brasileiro acabou por fortalecer o fenômeno. Apesar de guardar certos riscos, o 

fenômeno acaba sendo usual nas cortes constitucionais, exatamente pela proximidade entre a 

Constituição e a política.  

 Cabe aqui uma observação final sobre o risco de politização da justiça constitucional. 

Como mencionado, por ser a Constituição um documento que transforma Política em Direito, 

a interpretação constitucional carrega uma inevitável dimensão política. Apesar disso, o que 

se tem é uma tarefa jurídica, sujeita a limitadores como a racionalidade, motivação das 

decisões, dogmática jurídica ou os princípios. Assim, se por um lado uma corte constitucional 

não pode ser indiferente às consequências políticas de suas decisões, até mesmo para evitar 

resultados injustos, por outro, deve restringir-se às possibilidades abertas pelo próprio 

ordenamento jurídico. Percebe-se, com isso, que o maior problema está no comportamento 

das cortes, questão refletida no próximo item.  

 
10. ATIVISMO JUDICIAL 
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“Não podemos resolver nossos problemas pensando do mesmo modo 

como pensávamos quando os criamos”57 (Albert Einsten)  

10.1. CONCEITO 
 
 Primo da judicialização (BARROSO, 2012, 6), o ativismo judicial é tema controverso 

e muito bem ilustrado nos julgamentos que ora se analisa. Cabe desde logo uma distinção 

entre os institutos: a judicialização decorre do modelo judicial que se adotou, o ativismo 

expressa uma postura do intérprete. Neste, tem-se uma participação mais ampla e intensa do 

Judiciário na efetivação dos valores constitucionais, com maior intervenção na atuação dos 

outros dois Poderes.Vale aqui colacionar os ensinamentos de Barroso (2012, p.6) sobre o 

tema: 

 
 

[...]o ativismo judicial é uma atitude, a escolha de um modo específico e proativo de 
interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance. Normalmente ele se 
instala em situações de retração do Poder Legislativo, de um certo descolamento 
entre a classe política e a sociedade civil, impedindo que as demandas sociais sejam 
atendidas de maneira efetiva. 
 
 

 O oposto do ativismo é a auto-contenção judicial, fenômeno no qual o Judiciário 

procura restringir sua interferência nas ações dos outros Poderes. Limita-se o campo de 

incidência da Constituição em benefício das instâncias políticas. Nessa linha, uma das 

posturas mais frequentes é a de esquivar-se da aplicação direta da Constituição a situações 

que não estejam em seu campo de atuação expresso, aguardando o pronunciamento do 

legislador ordinário. 

 O binômio ativismo-autocontenção (BARROSO, 2012, p. 9) judicial existe na maioria 

dos países que optaram pelo modelo de tribunais constitucionais competentes para o controle 

de constitucionalidade. A predominância de uma ou outra posição costuma ser pendular, a 

depender do grau de credibilidade dos demais poderes. O STF tem exibido em certas 

situações posição claramente ativista. O Conselho francês demonstra uma tendência de maior 

auto-contenção. O tema suscita muitas críticas e merece uma reflexão pormenorizada. 

 

                                                 
57 “We cannot solve our problems with the same 

thinking we used when we created them” 
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10.2. A POSTURA DOS TRIBUNAIS FRENTE A UNIÃO HOMOAFETIVA 
 
 Para facilitar a exposição do assunto, convém reavivar os caminhos percorridos por 

cada corte em seus julgamentos sobre a questão da homoafetividade.  

 O STF foi chamado a se pronunciar em um cenário no qual a Constituição era silente 

quanto ao assunto, o dispositivo constitucional sobre união estável fazia expressa menção a 

distinção de gêneros e tinha seu texto reproduzido pela lei civil. Utilizando-se argumentos 

como a ausência de vedação constitucional e compatibilidade com fundamentos 

constitucionais, interpretou-se extensivamente o artigo civil para englobar também as uniões 

entre pessoas do mesmo sexo. 

 De modo semelhante, o Conselho francês foi provocado na QPC 92 a manifestar-se 

sobre a constitucionalidade de artigos do Código Civil quanto à cerimônia do casamento, com 

expressa alusão à dicotomia de sexos. No entanto, a todas as teses levantadas sobre a 

inconstitucionalidade dos dispositivos, o Conselho rebateu lembrando que, na França, tais 

assuntos seriam de competência exclusiva do Legislativo. Dentro dessas funções, o legislador 

poderia sim conceber uma distinção de tratamento sobre a diferença fática quanto ao sexo, 

desde que não privasse as garantias constitucionalmente previstas. A proibição do casamento 

não impediria que casais do mesmo sexo tivessem uma vida familiar normal a partir de outros 

institutos como o PACS. Concluiu, assim, pela constitucionalidade dos dispositivos civis. 

 A QPC 353 foi discutida em circunstâncias diversas, quando o Conselho foi chamado 

a manifestar-se sobre a constitucionalidade de certos dispositivos introduzidos pela lei que 

abriu o casamento aos casais de mesmo sexo. As teses levantadas diziam respeito à 

inobservância da liberdade dos administradores públicos em celebrar ou não os casamentos, 

que estariam sendo imposto pela lei. Considerou-se que o respeito a lei é inerente à função 

dos oficiais e que, portanto, os artigos questionados seriam constitucionais. 

 A análise dos argumentos en passant já realça o posicionamento distinto dos dois 

tribunais em situações muito semelhantes: um realizou o trabalho em tese reservado ao 

legislador, o outro se limitou a reafirmar as normas e ressaltar a competência do Legislativo. 

Entretanto, houve uma clara questão em comum: a preocupação com o ativismo judicial. 

Nesse contexto, o relatório da ADI 4277, complementado pela obra de importantes 

doutrinadores, traz interessantes considerações sobre o tema que merecem uma breve 

reflexão. 
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10.3. A PREOCUPAÇÃO COM A SEPARAÇÃO DE PODERES 
 

 Um lado dos argumentos relativos ao ativismo judicial preocupa-se com a separação 

de poderes. A apreensão é nítida nos julgamentos do Conselho francês, enquanto o STF traz 

divergências sobre o assunto. 

 Uma primeira preocupação sobre o tema seria o risco para a legitimidade democrática 

(BARROSO, 2012, p. 10). Embora os membros componentes do Judiciário não sejam eleitos, 

desempenham um poder de certa forma político, podendo inclusive invalidar atos dos dois 

outros poderes. Ademais, sua atividade de aplicar a lei ao caso concreto não é puramente 

mecânica (EROS, 2005, apud BARROSO, 2012, p. 11)58, vez que cabe a juízes atribuir 

sentido a expressões indeterminadas, como dignidade da pessoa humana ou liberdade, como 

foi o caso dos julgamentos estudados. Dessa forma, tornam-se muitas vezes coparticipantes da 

criação do Direito (BARROSO, 2012, P. 11). 

 De mais a mais, uma interpretação extensiva poderia transformar o Tribunal 

constitucional em um órgão com poderes permanentes de alteração da Constituição. Tal 

comportamento ensejaria verdadeiro processo de alteração formal da Constituição, reservado 

ao Poder Constituinte derivado por meio das emendas constitucionais (STRECK; BARRETO, 

2009, p.1). Mitigar-se-ia, ainda mais, a separação de poderes. 

 Sob essa linha de raciocínio, poder-se-ia concluir que o risco à legitimidade 

democrática são diminuidos caso juízes e tribunais se restrinjam a aplicar a Constituição e as 

leis. Dessa feita, dentre as diversas formas de se interpretar a Constituição, deve prevalecer as 

escolhas do legislador,  e o magistrado deve ater-se a acatar e aplicar a lei votada pelo 

Congresso. 

 Todas essas preocupações parecem evidentes nos julgamentos das QPCs 92 e 353. O 

Conselho francês, a todo tempo, exerce um autocontrole, buscando interferir o mínimo 

possível na esfera legislativa e dando prioridade às soluções por ela fornecidas, sem adentrar a 

fundo no mérito sobre a justiça das mesmas.  

 Especificamente quanto ao STF, alguns ministros demonstraram inquietação quanto à 

impossibilidade de uma interpretação extensiva nos moldes como foi feita. Os ministros 

                                                 
58 EROS, Roberto Grau, Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2002, p. 64. 
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Gilmar Mendes e Carmem Lúcia ressaltaram que, por ser o texto civil mera reprodução do 

que prevê a Constituição, a técnica da interpretação conforme não seria viável, vez que não 

haveria outro entendimento senão o constante no próprio texto constitucional. Do contrário, 

realizar-se-ia uma “interpretação conforme muito extravagante”59  

 Os limites resultariam não só da expressão literal da lei como também da vontade do 

legislador. A questão do gênero na união estável foi alvo de amplos debates na Assembleia 

Constituinte, concluindo-se que seria restrita aos casais de sexo distinto. Veja-se a seguinte 

passagem dos trabalhos da constituinte: 

 
 

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI: - Finalmente a emenda do constituinte 
Roberto Augusto. É o art. 225 [sic], § 3º [...]Tem-se prestado a amplos comentários 
jocosos, seja pela imprensa, seja pela televisão, com manifestação inclusive de 
grupos gaysés do País, porque com a ausência do artigo poder-se-ia estar entendendo 
que a união poderia ser feita, inclusive, entre pessoas do mesmo sexo. Isto foi 
divulgado, por noticiário de televisão, no showástico, nas revistas e jornais. O bispo 
Roberto Augusto, autor deste parágrafo, teve a preocupação de deixar bem definido, 
e se no § º : ‘Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 
homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 
casamento’. Claro que nunca foi outro o desiderato desta Assembléia [...][Grifos 
nossos]. 
 
 

 Ainda na Assembleia Constituinte, o deputado federal José Genoíno propôs a inclusão 

da expressão “orientação sexual” no inciso IV, do art. 3º, sobre a vedação de preconceitos, o 

que foi derrotado em votação de setembro de 1987, com 32 votos a favor e 61 votos contra.60 

 Diante das escolhas do constituinte, Lewandowski conclui que não se poderia cogitar 

de uma mutação constitucional ou mesmo realizar uma interpretação extensiva do dispositivo, 

sob pena de violar a própria separação dos Poderes. Gilmar Mendes fala, inclusive, em um 

silêncio eloquente da Constituição, no sentido de vedar essa consequência. 

 Apesar da ressalva, Gilmar Mendes destaca que a prática demonstra que o Tribunal 

não confere maior significado à intenção do legislador ou evita investigá-la, se a interpretação 

conforme se mostra possível dentro dos limites da expressão literal do texto. Por isso, muitas 
                                                 
59 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4277/DF – DISTRITO FEDERAL. Relator: Min. AYRES 

BRITTO. Brasília, 05 de maio de 2011. Tribunal Pleno. Diário de Justiça Eletrônico, 14.10.2011, vol. 
02607-03, p. 00341. Página 96. 

60 BRASIL. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, 26 de setembro de 1987, p. 97-98. Brasília: Centro 
Gráfico do Senado Federal, 1987-1988. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/constituinte/9b%20-\%20SISTEMATIZA%C7%C3O.pdf>. 
Acesso em: 12.03.2016, 14:00. 
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vezes, a interpretação pode se transformar numa perigosa decisão modificativa dos sentidos 

originais do texto. 

 
10.4. A PREOCUPAÇÃO COM A EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 
 Apesar da coerência dos argumentos citados, há um outro viés do problema muito 

relevante. O reconhecimento das relações homoafetivas perpassa uma série de concepções 

culturais, filosóficas e religiosas que requerem tempo para a consolidação pela sociedade e a 

aprovação de uma legislação protetiva. Assim, Gilmar Mendes assevera que, se por um lado o 

Congresso saberia melhor encaminhar o tema, por outro, não há apenas um quadro de inércia 

instaurado, mas de falta de reconhecimento de direito fundamentais básicos das minorias. 

 Nesse contexto, Celso de Mello afirma que práticas de ativismo judicial tornam-se 

necessidade institucional. O desrespeito da Constituição por inércia de órgãos constituídos 

configura-se como aspecto da patologia constitucional, demonstrando desprezo à autoridade 

da Lei Maior. Lewandowski ressalta, no entanto, que não se procura com isso substituir a 

vontade do constituinte, mas apenas “reger uma realidade social superveniente a essa vontade, 

ainda que de forma provisória, até que o Parlamento lhe dê o adequado tratamento 

legislativo”61. 

 Nesse ponto, Gilmar Mendes afirma que, a despeito da crítica quanto à 

impossibilidade do Tribunal comportar-se como legislador positivo, a resposta dada pelo 

Supremo ao caso é, sim, de caráter positivo. Se o sistema apresenta uma falha no 

fornecimento dessa resposta e se o Judiciário é chamado, de certa forma, a substituir o próprio 

sistema político, a resposta só poderia ser de caráter positivo.  

 Tal posicionamento harmoniza-se com a mais progressiva linha jurisprudencial das 

decisões interpretativas com eficácia aditiva, adotada pelas principais Cortes Constitucionais 

do mundo. O abandono do dogma de legislador negativo pode ser positivamente determinante 

para a solução de antigos problemas relacionados à inconstitucionalidade por omissão.  

 Nesse aspecto, o Conselho francês ainda remaria contra a corrente, insistindo em seu 

mero papel negativo e apenas reafirmando as leis, sem adentrar a fundo no mérito das causas. 

                                                 
61 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4277/DF – DISTRITO FEDERAL. Relator: Min. AYRES 

BRITTO. Brasília, 05 de maio de 2011. Tribunal Pleno. Diário de Justiça Eletrônico, 14.10.2011, vol. 
02607-03, p. 00341. Página 108. 
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 Por outro ângulo, mesmo quando simplesmente se cassa uma lei por sua 

inconstitucionalidade, há legislação positiva, para manter uma conjuntura contrária ao que se 

tinha. Assim, mesmo o Conselho francês, como todo seu esforço para evitar adentrar em 

temas reservados ao Legislativo, muitas vezes acaba fornecendo uma resposta de caráter 

positivo. 

 

10.5. O PAPEL DESEMPENHADO POR CADA CORTE 
 

 Segundo Barroso (2015, p. 4), os tribunais constitucionais por todo o mundo exercem, 

pelo menos potencialmente, três grandes papéis: o contramajoritário, o representativo e o de 

vanguarda iluminista. Pela pertinência do tema para a melhor compreensão do ativismo 

judicial, é válida uma análise mais detida de cada uma dessas funções. 

 O papel contramajoritário refere-se ao poder de invalidação pelas cortes 

constitucionais de normas emanadas do Legislativo ou do Executivo.  Já o papel 

representativo é desempenhado tanto para atender a demandas sociais não solucionadas a 

contento pelo Legislativo como também para integrar o ordenamento nos casos de omissão 

inconstitucional do legislador. 

 Sobre o assunto, ensina Robert Alexy62 que não só o parlamento mas também o 

tribunal constitucional deve ser visto como representante do povo, mas de modos distintos: 

“O parlamento representa o cidadão politicamente, o tribunal argumentativamente”. O 

funcionamento do parlamento é permeado por perigos, como a imposição desmedida das 

maiorias, ou as relações de dinheiro e poder, que podem desencadear graves faltas. Em tais 

circunstâncias, o tribunal constitucional pode funcionar como instância de reflexão do 

processo político, sendo o local propício a discussões que resultam em convencimento 

examinado. Age, assim, em nome do povo, contra seus representantes políticos. 

 Por fim, em hipóteses excepcionais, devem os tribunais constitucionais desempenhar o 

papel iluminista, promovendo determinados avanços civilizatórios. Em tais circunstâncias, 

não se desempenha o papel contramajoritário, vez que não há a invalidação de uma lei, nem o 

papel representativo, por não representarem necessariamente o pensamento da maioria. 

                                                 
62 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4277/DF – DISTRITO FEDERAL. Relator: Min. AYRES 

BRITTO. Brasília, 05 de maio de 2011. Tribunal Pleno. Diário de Justiça Eletrônico, 14.10.2011, vol. 
02607-03, p. 00341. Citado no voto do ministro Gilmar Mendes, página 139. 
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 Segundo Barroso (2015, p. 8), seria este o papel desempenhado pelo STF na decisão 

de equiparação das uniões homoafetivas às uniões estáveis, abrindo o precedente para o 

casamento entre pessoas do mesmo sexo. Na mesma temática, o ministro destacou o processo 

atualmente submetido ao STF sobre o direito dos transexuais de serem tratados socialmente 

de acordo com sua identidade de gênero63. A proteção dessas minorias representa claro papel 

iluminista do STF. 

 Mas o papel de vanguarda iluminista harmoniza-se ao ativismo judicial. O 

posicionamento ativista do STF, ilustrado no caso estudado mas visível em muitos outros64, 

reflete a crise de representatividade, legitimidade e funcionalidade do Poder Legislativo na 

atual quadra histórica. Nesse panorama, Barroso assevera que o fenômeno trouxe para o país 

mais solução do que problema. No entanto, é antibiótico poderoso, cujo uso deve ser eventual 

e controlado, com prescrição para momentos históricos específicos (BARROSO, 2012, p. 19). 

A expansão do Judiciário é solução paliativa que não pode desviar a atenção do real distúrbio 

que assola a democracia brasileira, relativa à crise do Poder Legislativo. 

 De modo distinto, nas QPCs estudadas, o Conselho francês parece ter optado por 

desempenhar um papel de mero confirmador das decisões políticas do Legislativo. Não 

exerceu nem o papel contramajotirário, nem o representativo ou o iluminista. Talvez o menor 

recurso ao ativismo deva-se ao prestígio desfrutado pelos demais poderes. Nessa linha, o 

Legislativo francês, ao contrário do que se vê no Brasil, desponta como instância de onde 

emanam decisões progressistas e iluministas, inclusive com a elaboração da lei sobre o 

casamento homoafetivo, o que até hoje não foi confirmado pelo STF.  

 A compreensão de tais argumentos evidencia a corda bamba em que tentam se 

equilibrar as cortes constitucionais: é antidemocrático intervir excessivamente na esfera 

legislativa, mas também o é se manter inerte ao reconhecimento dos direitos da minoria. O 

Conselho francês pendeu para o lado da separação de poderes, o STF, para a concretização do 

                                                 
63 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 845779 SC, Relator: ROBERTO BARROSO. Julgamento 

interrompido por pedido de vista do Ministro Luiz Fux. Data de publicação: Diário de Justiça nº 240 de 
27.11.2015. 

64  Exemplo dos julgamentos em que autorizou a greve dos servidores públicos (MI nº 708, Relator: GILMAR 
MENDES, Data de Julgamento: 25.10.2007), sentenciou pela possibilidade de pesquisas com células-tronco 
embrionárias (ADI nº 3.510, Relator: AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 29.05.2008), ou permitiu a 
interrupção da gravidez de feto anencefálico (ADPF nº 54, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de 
julgamento: 11.04.2012). 
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direito das minorias. Saber quem está com a razão sempre será questão em aberto, a depender 

do pensamento predominantes em cada país e da legitimidade dos demais poderes. 

 Apesar da dificuldade em equilibrar os dois pontos de tensão, Barroso afirmar ser o 

conflito apenas aparente. Destaca os dois grandes papéis que a Constituição deve 

desempenhar: por um lado, fixar as regras do jogo democrático, garantindo o princípio 

majoritário e a separação de poderes, de outro, proteger direitos fundamentais, mesmo contra 

a vontade da maioria. O intérprete final da Constituição são as cortes constitucionais, que 

devem proteger tanto o jogo democrático como os direitos fundamentais, agindo como um 

fórum de princípios e de razão pública. A jurisdição constitucional bem exercida pode, assim, 

despontar como fomentadora do tão almejado equilíbrio. 

 
12. CONCLUSÃO CRÍTICA 
 

 Ao longo do presente estudo, buscou-se analisar os mais relevantes pontos de 

comparação entre o modelo constitucional brasileiro e francês, tendo por base as decisões 

quanto às uniões homoafetivas. As diferenças estudadas, em parte provenientes da realidade 

específica de cada país e em parte pelas próprias concepções distintas de democracia e do 

papel dos demais poderes, geraram distinções práticas que podem trazer boas soluções para os 

dois lados. 

 Na França, apesar dos inquestionáveis avanços trazidos pelo instrumento da QPC, 

pairam ainda algumas incertezas. Destaca-se o inevitável aumento dos casos julgados pelo 

Conselho e a consequente dúvida quanto à capacidade do órgão de realizar avaliações 

substanciais e fundamentadas das normas dentro dos breves prazos impostos pela 

Constituição e Lei Orgânica. Ademais, é nítida a postura do Conselho francês de 

autocontenção muito rigorosa, evitando declarar a inconstitucionalidade em relação a opções 

legislativas centrais (como a ausência de regulação da união homoafetiva), mas sem deixar de 

intervir na vida política do país. Haveria, assim, uma subutilização das possibilidades de 

controle de constitucionalidade (LUNARDI, 2011, p. 19-20). 

 Tais dificuldades e incertezas podem ser amenizadas pela experiência brasileira. A 

utilização de mais instrumentos dos processos objetivos poderia diminuir a insegurança sobre 

o cumprimento dos prazos e a expansão das hipóteses de controle de constitucionalidade 

repressivo poderia tornar mais efetivo o papel do Conselho. Outrossim, a postura proativa do 
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STF, em harmonia com a tendência das principais cortes constitucionais do mundo, poderia 

inspirar decisões mais protetivas no direito francês. 

 Por outro lado, a comparação realizada demonstra que também a França pode servir 

como importante fonte inspiradora para a melhoria do sistema de controle de 

constitucionalidade do Brasil. O sistema francês oferece um alto grau de celeridade e, por 

consequência, segurança jurídica, podendo oferecer alternativas para nossos principais 

problemas, como a morosidade, redundância de procedimentos que propiciam decisões 

conflitantes, a complexidade processual(LUNARDI, 2011, p. 21) ou mesmo arrefecer o 

ativismo judicial. 

 Como soluções, em uma visão geral, reafirma-se a importâncias dos instrumentos de 

processo objetivo nas ações de controle concentrado, mas destaca-se também sua utilização 

nos mecanismos de controle de constitucionalidade difuso, inerentes à QPC e trazidos pelas 

recentes reformas aos processos subjetivos, a exemplo da Repercussão geral no Recurso 

Extraordinário.  

 Em outro ângulo, a redução da publicidade, nos moldes franceses, é solução 

questionável em nosso país, que já sofreu tantos atentados à transparência das instituições ao 

longo de sua história. Porém mecanismos como o prévio juízo de admissibilidade exercido 

pelos tribunais francês e a restrição do Conselho a competências constitucionais podem ser 

bem-vistos e bem-vindos em nosso sistema. Vale ainda ressaltar o maior respeito da França 

pelas deliberações do Legislativo e, especialmente, a limitação do controle feito pela Corte 

constitucional às inconstitucionalidades materiais, o que poderia auxiliar na agilidade e 

efetividade dos direitos garantidos por nossa Constituição. 

 A comparação deixou claro o quão salutar é o debate universal de ideias sobre o tema, 

mas também o é a concepção de soluções particulares, que se adaptem à realidade de cada 

país. Cada povo carrega a sua própria história, circunstâncias, preocupações e os seus desafios 

(BARROSO, 2015, p. 10). Nesse ambiente, avulta-se o papel das cortes constitucionais como 

efetivadoras dos direitos constitucionalmente protegidos e, em última análise, como 

construtoras de pontes entre a sociedade e o Direito. 
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