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RESUMO 

O presente trabalho visa analisar a Teoria da Abstrativização no Controle Difuso de 

Constitucionalidade sob a ótica da Constituição Federal. Considerando os precedentes 

judiciais, percebe-se que a chamada Abstrativização do Controle Difuso vem permitindo ao 

Supremo Tribunal Federal o poder de conferir eficácia erga omnes às decisões proferidas 

nesse tipo de controle, deixando de restringir seus efeitos às partes envolvidas no litígio. 

Nesse sentido, a participação do Senado Federal, conforme previsto no artigo 52, inciso X, da 

Constituição Federal seria simplesmente a de garantir publicidade à decisão do Supremo. 

Trata-se de pesquisa bibliográfica acerca do fenômeno da abstrativização, abordando 

conceitos primordiais para o desenvolvimento do tema, como os tipos de controle de 

constitucionalidade no ordenamento jurídico pátrio e a posição do STF na Reclamação 4335 

do Acre. 

 

Palavras-chave: Controle de Constitucionalidade. Controle Difuso. Teoria da Abstrativização.  
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ABSTRACT 

The present work aims the study of the Abstractiveness Theory in the Diffuse Control in 

Constitutional Review, from the perspective of the Constitution. Considering some 

precedents, the Abstractiveness in Diffuse Control has been allowing to the Supreme Court 

the power to give effect erga omnes of judgments rendered in this type of Control, failing to 

restrict its effect to the parties involved in the dispute. Due to this, the participation of the 

Senate, as provided in Article 52, item X of the Federal Constitution would be simply to 

ensure publicity for the decision of the Supreme Court. This is literature about the 

abstractiviness phenomenon, addressing primary concepts for theme development, such as the 

types of constitutional control in the Brazilian legal order  

and the position of the Supreme Court in the Complaint 4335 of Acre.  

 

KEYWORDS: Constitutional Review. Diffuse Control.  Abstractiviness Theory.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objeto principal a explanação sobre a Teoria da 

Abstrativização no controle difuso, abordando seus principais aspectos, seus efeitos no 

ordenamento jurídico brasileiro e as discussões doutrinárias a respeito. 

No primeiro capítulo, será realizada uma abordagem geral sobre o controle de 

constitucionalidade no ordenamento jurídico pátrio, tratando da sua origem, do seu conceito, 

dos seus pressupostos, bem como das modalidades existentes. A partir dessa análise inicial 

discorrerá sobre como se dão os efeitos em cada tipo de controle de constitucionalidade às 

partes litigantes no processo e àquelas que não compõem o litígio. 

 No segundo capítulo, busca-se fazer uma abordagem mais específica ao modelo 

difuso do Controle de Constitucionalidade, revelando sua origem histórica através do caso 

Marbory vs. Madison, a introdução do modelo no ordenamento jurídico brasileiro, o efeito 

erga omnes no controle difuso, a competência do Senado Federal tendo em vista o art. 52, X 

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

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

4335-AC, na qual se questionou a decisão do juízo da Vara de Execuções Penais de Rio 

Branco (AC), negando a progressão de regime a dez condenados por crimes hediondos. Na 

ocasião, a decisão foi contrária ao que foi fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Habeas Corpus n° 82959/SP (Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 01/09/2006). 

À época, o HC foi impetrado para buscar a declaração de inconstitucionalidade do 

artigo 2°, §1º da Lei dos Crimes Hediondos, que impossibilitava a progressão de regime de 

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

deferiu o pedido entendendo que tal dispositivo violava o direito constitucionalmente 

garantido de individualização da pena.  

Contudo, a decisão do Juízo de Rio Branco de não garantir a progressão de regime 

foi fundamentada no fato de que a inconstitucionalidade do dispositivo legal se deu em 

controle difuso. Para que se garantisse a extensão dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal 

Federal, o Senado, através de Resolução, deveria suspender o diploma legal.  

Nesse sentido, será estudada a Teoria da Abstrativização do Controle Difuso de 

Constitucionalidade, oriunda dos votos dos Ministros do STF Eros Grau e Gilmar Mendes na 

referida Reclamação, que se posicionaram a favor da mutação do art. 52, X da CRFB/88, de 
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modo que a decisão do Egrégio Tribunal, no bojo do controle difuso, teria eficácia erga 

omnes, independente da atuação do Senado Federal.  

Ao final do presente estudo, busca-se fazer uma reflexão acerca da Teoria da 

Abstrativização, analisando sua compatibilidade com os preceitos oriundos de um Estado 

Democrático de Direito, principalmente o princípio da separação dos poderes e apontar as 

vantagens e desvantagens desse ativismo judicial.  
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CAPÍTULO I - O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL E NO 

DIREITO COMPARADO 

Neste primeiro capítulo, pretende-se realizar uma análise histórica acerca dos 

aspectos sobre o Controle de Constitucionalidade. Assim, será feita uma introdução sobre o 

princípio da presunção de constitucionalidade das leis, assim como do conceito e da evolução 

histórica do Controle de Constitucionalidade. 

1.1. Da Presunção de Constitucionalidade das Leis 

Através do Princípio da Presunção de Constitucionalidade das leis e atos 

normativos presume-se que todos os atos do Poder Legislativo, incumbido do papel de 

elaboração das normas, são constitucionais até que se prove o contrário. Dessa forma, no 

momento em que se promulga e sanciona uma lei, é garantida a ela uma presunção relativa 

(iuris tantum) de constitucionalidade
1
. 

Nesse contexto, surge, ao intérprete das leis, o dever de abster-se de declarar a 

inconstitucionalidade do ato normativo quando não for evidente sua inconstitucionalidade; em 

outras palavras, se houver outra possibilidade de interpretação razoável para considerar a 

norma válida, o intérprete deverá fazê-lo.  

Nesse sentido, encontram-se as lições de Luís Roberto Barroso: 

O princípio da presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, 

notadamente das leis, é uma decorrência do princípio geral da separação dos Poderes 

e funciona como fator de autolimitação da atividade do Judiciário, que, em 

reverência à atuação dos demais Poderes, somente deve invalidar-lhes os atos diante 

de casos de inconstitucionalidade flagrante e incontestável.
2
 

Conforme demonstrado, a presunção de constitucionalidade das normas decorre 

do princípio da separação dos poderes, que é constitucionalmente estabelecido. Demais disso, 

a própria Constituição delega poderes ao Legislativo, para que este possa editar as normas, 

sendo esse processo de elaboração normativa, feito em consonância com os preceitos 

constitucionais. 

Portanto, aquele que argui a inconstitucionalidade de qualquer norma perante o 

Judiciário, deverá provar o vício que alega, sobretudo, porque durante o processo legislativo a 

norma passa por controles prévios de constitucionalidade. 

                                                 
1
 DE MELLO, Celso Antônio Bandeira, Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 15ª Edição, 

2003: “é a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em 

contrário. Isto é: milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade; salvo expressa disposição 

legal, dita presunção só existe até serem questionados em juízo”.  
2
 BARROSO, Luís Roberto, Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática 

constitucional transformadora. 7ª ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 182-193 
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1.2. Pressupostos do Controle de Constitucionalidade 

São considerados pela doutrina como pressupostos para o controle de 

constitucionalidade a supremacia constitucional, a rigidez constitucional e, ainda, a existência 

de um órgão de controle. De acordo com Alexandre de Moraes
3
 (2014, p. 721) “a ideia de 

controle de constitucionalidade está ligada à Supremacia da Constituição sobre todo o 

ordenamento jurídico e, também, à de rigidez constitucional e proteção dos direitos 

fundamentais”. 

O pressuposto da supremacia constitucional revela o grau de superioridade das 

normas constitucionais, tendo em vista conter na Constituição todos os fundamentos 

históricos, lógicos e dogmáticos de qualquer Estado. Assim, qualquer lei ou ato normativo só 

é válido se for compatível com os artigos inseridos na Carta Magna que, em razão de sua 

hierarquia elevada, faz preponderar suas diretrizes. 

 Dessa forma, esclarece o Ministro do STF Luís Roberto Barroso
4
 (2011, p. 107) 

que “a Constituição, portanto, é dotada de superioridade jurídica em relação a todas as normas 

do sistema e, como consequência, nenhum ato jurídico pode subsistir validamente se for com 

ela incompatível”. 

 Decorrente da ideia da supremacia constitucional, encontra-se o outro 

pressuposto do controle de constitucionalidade, qual seja, rigidez constitucional. A rigidez 

constitucional é considerada outro pressuposto, pois, para ser vista como um parâmetro, a 

norma constitucional passa por um processo de elaboração mais complexo do que as 

infraconstitucionais, sob pena de não haver diferenciação formal entre ambas.  

Nesse sentido, a fim de demonstrar a aplicabilidade desses pressupostos, Ricardo 

Cunha Chimenti ensina: 

Dessa supremacia, oriunda não só do conteúdo da norma constitucional, mas 

também do processo especial que cerca a sua elaboração, decorre do princípio da 

compatibilidade vertical, segundo o qual a validade da norma inferior depende de 

sua compatibilidade com a constituição da República.
5
 

O último pressuposto é a existência de um órgão de controle que tenha como 

objetivo assegurar o respeito aos preceitos fundamentais. No caso brasileiro, por exemplo, o 

                                                 
3
 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, 2014, pag. 721. 

4
 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 

107 
5
 CHIMENTI, Ricardo Cunha, Curso de Direito Constitucional, São Paulo, 2009, p. 371.  
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constituinte originário estabeleceu que cabe ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a 

guarda da constituição
6
.  

Assim, o controle de constitucionalidade consiste no processo de compatibilidade 

de um ato normativo com a Constituição. Tal processo de compatibilidade, como visto, tem 

seu fundamento de validade na superioridade hierárquica da norma constitucional. Portanto, o 

controle é entendido como um instrumento de pesquisa com intuito de saber se as normas 

estão em concordância com as disposições constitucionais. 

1.3.  Modelos de Controle de Constitucionalidade 

Com o intuito de entender o modelo adotado no Brasil, torna-se essencial o 

entendimento de dois clássicos sistemas no direito comparado no que diz respeito à controle 

de constitucionalidade.  

Não obstante haver emblemáticos modelos no cenário internacional, como o 

sistema francês ou o alemão, o foco do presente estudo se restringirá a somente dois, quais 

sejam, o modelo norte americano (denominado judicial review), bem como no modelo 

austríaco (também chamado de modelo europeu). 

A importância do estudo desses sistemas consiste no fato de que o controle de 

constitucionalidade empregado no ordenamento jurídico nacional congrega as características 

do modelo europeu, como também do norte americano, motivo pelo qual é chamado de 

modelo misto ou híbrido.  

1.3.1. Modelo Norte Americano (Judicial Review) 

Em que pese haver emblemáticos casos
7
 ao longo da história acerca da verificação 

da compatibilidade das normas infraconstitucionais, a origem do controle de 

                                                 
6
 Prevê o art. 102 da CRFB/88, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 

cabendo-lhe: “I - processar e julgar, originariamente: a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal”. 
7
 PADILHA, Rodrigo. Direito Constitucional, 2014, p. 144, “Historicamente, o controle de constitucionalidade 

existe desde o séc. IV a.C., em Atenas, Grécia Antiga, por meio do instituto chamado graphé paranomom, que 

era uma espécie de arguição de inconstitucionalidade, em que todos os cidadãos eram responsáveis pela defesa 

da lei e da Constituição. Modernamente, o primeiro caso emblemático de controle de constitucionalidade de que 

se tem registro ocorreu em 1610, com o Dr. Bonham’s case, em que Sir Edward Coke, em seu voto, que restou 

vencido, ergueu-se contra a validade da lei aprovada pelo legislador que concedia superpoderes ao London 

College of Physicians. De acordo com a lei, o Conselho Londrino de Médicos concedia licença para exercício da 

medicina, punia quem a exercesse irregularmente e ainda tinha o direito de reter metade dos valores das multas 

aplicadas pelo exercício irregular da medicina. Thomas Bonham foi flagrado praticando exercício irregular da 

medicina e recorreu à Court of Common Pleas, da qual Sir Edward fazia parte. Em seu voto, Sir Coke decidiu 

que: “... quando um ato do Parlamento é contrário ao que é comumente tido como certo e razoável, ou é 

repugnante ou é impossível de ser executado, a common law limitará tal ato, atribuindo a ele a qualificação de 

nulo”. 



13 

 

constitucionalidade é reputada ao famoso caso Marbury vs. Madison, que foi apreciado na 

Suprema Corte Norte Americana no ano de 1803. 

À época, William Marbury, entre outros, foi nomeado pelo presidente John 

Adams para ocupar cargo de juiz federal. Ocorre que John Adams foi substituído pelo 

presidente Thomas Jefferson, que, logo após ter assumido o cargo, ordenou ao secretário 

James Madison que a posse aos beneficiários não fosse concedida. 

Naturalmente, com intuito de ter sua nomeação aprovada, Marbury impetrou o 

writ of mandamus com base na Lei Judiciária de 1789 que conferia à Suprema Corte o poder 

de conceder mandados. Contudo, analisando o caso, a Corte, através do Chief Justice John 

Marshal, negou o pedido argumentando que a referida lei seria inconstitucional uma vez que 

não havia disposição expressa na Constituição acerca da competência da Suprema Corte em 

julgar ação como essa.  

Sobre a decisão da Suprema Corte, tem-se a obra de Zeno Veloso que traz um 

trecho do voto de Marshall: 

Ou havemos de admitir que a Constituição anula qualquer medida legislativa que a 

contrarie, ou anuir que a legislatura possa alterar a Constituição por medidas 

ordinárias. Não há por onde se contestar o dilema. Entre as duas alternativas não se 

descobre meio-termo. Ou a Constituição é uma lei superior, soberana, irreformável 

mediante processos comuns, ou se nivela com os atos da legislação usual e, como 

estes, é reformável à vontade da legislatura. Se a primeira é verdadeira, então o ato 

legislativo contrário à Constituição não será lei; se é verdadeira a segunda, então as 

Constituições escritas são esforços inúteis do povo para limitar um poder pela sua 

própria natureza ilimitável. Ora, com certeza, todos os que têm formulado 

Constituições escritas, sempre o fizeram no objetivo de determinar a lei fundamental 

e suprema da nação; e conseguintemente, a teoria de tais governos deve ser a da 

nulidade de qualquer ato da legislatura ofensivo da Constituição. Esta doutrina está 

essencialmente ligada às Constituições escritas, e, assim, deve se observar como um 

dos princípios fundamentais da nossa sociedade. (cf. The Writings of John Marshall, 

late Chief-Justice of the United States, upon the Federal Constitution. Boston, 1839, 

p. 24-25, apud Pinto Ferreira).
8
 

A importância dessa decisão ocorre porque, a partir dela, foi aberto um precedente 

no poder judiciário americano, em todas as suas instâncias, de forma que se passou a exercer 

o poder de não aplicar uma lei que esteja em desacordo com a Constituição. 

Sobre a repercussão da simbólica decisão, Luís Roberto Barroso salienta:  

Marbury v. Madison, portanto, foi a decisão que inaugurou o controle de 

constitucionalidade no constitucionalismo moderno, deixando assentado o princípio 

da Constituição, da subordinação a ela de todos os Poderes estatais e da competência 

do Judiciário como seu intérprete final, podendo invalidar os atos que lhe 

contravenham. Na medida em que se distanciou no tempo da conjuntura turbulenta 

em que foi proferida e das circunstâncias específicas do caso concreto, ganhou maior 

dimensão, passando a ser celebrada universalmente como o precedente que assentou 

                                                 
8
 VELOSO, Zeno. Controle Jurisdicional de Constitucionalidade. 3 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 37-

38. 
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a prevalência dos valores permanentes da Constituição sobre a vontade 

circunstancial das maiorias legislativas.
9
 

A partir desse caso que se originou o chamado modelo difuso de controle de 

constitucionalidade, segundo o qual qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional no 

curso de um caso concreto.  

Contudo, a declaração de inconstitucionalidade só se torna possível no momento 

em que uma das partes litigantes levanta o conflito de uma norma com o texto constitucional. 

Dessa forma, convém notar que para a realização do julgamento do mérito da 

causa, se fará necessária a análise da questão constitucional, de modo que esta será 

considerada a causa de pedir processual.  

Assim, uma vez demonstrada, ou não, a compatibilidade da norma com a 

Constituição, no caso concreto, se torna necessário dizer que a decisão no controle incidental 

declarará a inconstitucionalidade apenas entre as partes integrantes do processo, ou seja, o seu 

efeito será inter partes. 

1.3.2. Modelo Austríaco 

O sistema austríaco tem a sua origem na constituição austríaca de 1920 e passou a 

ser adotado em diversos outros países europeus. Por tal razão é considerado o modelo 

europeu. 

Nesse sistema, inspirado na obra do ilustre jurista Hans Kelsen
10

, o controle se dá 

na forma concentrada, exercido por um Tribunal Constitucional, cuja competência está 

limitada para o julgamento da questão constitucional. Demais disso, trata-se de um órgão 

autônomo, independente dos demais poderes que, à titulo comparativo, em relação a sua 

natureza jurídica, seria semelhante ao Ministério Público, uma vez que ambos não estão 

vinculados a nenhum dos três Poderes. 

Para entender o funcionamento desse Tribunal, tem-se o ensinamento de Rui 

Machado Horta: 

O constituinte austríaco de 1920, sob a inspiração de Hans Kelsen, optando pela 

organização federal, cuja adoção reclamou um lógico e racional processo técnico-

                                                 
9
 Barroso, Luis Roberto, O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. São Paulo. Saraiva, 2012, 

p. 32. 
10

 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição, 2001, p. 869: “À ideia de um 

controlo concentrado está ligado o nome de Hans Kelsen, que o concebeu para ser consagrado na constituição 

austríaca de 1920 (posteriormente aperfeiçoado na reforma de 1929). A concepção kelseniana diverge 

substancialmente da judicial review americana: o controlo constitucional não é propriamente uma fiscalização 

judicial, mas uma função constitucional autónoma que tendencialmente se pode caracterizar como função de 

legislação negativa. No juízo acerca da compatibilidade ou incompatibilidade (Vereinbarkeit) de uma lei ou 

norma com a constituição não se discutiria qualquer caso concreto (reservado à apreciação do tribunal a quo) 

nem se desenvolveria uma atividade judicial”. 
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jurídico de adaptação, (Lei de 10 de outubro de 1920) confiou ao Tribunal 

Constitucional a missão de defender a inviolabilidade do texto constitucional, ao 

qual se subordinavam tanto a legislação do governo provincial (landesregierung) 

como a do governo federal, para manter a efetiva supremacia jurídica e política da 

Constituição Federal
11

  

Ainda nesse sentido, ensina João Aurino de Melo Filho: 

Esse Tribunal Constitucional não seria propriamente um Tribunal judiciário, por não 

se aplicar um dispositivo de norma a fatos concretos, limitando-se a controlar 

abstratamente a compatibilidade de duas normas: uma superior, a Constituição, 

parâmetro; outra, inferior, a lei, objeto de controle; resultando a anulação desta, em 

caso de incompatibilidade.
12

   

O Tribunal Constitucional austríaco exerce o controle de duas maneiras. A 

primeira forma é realizada por meio de consultas de juízes, ao passo que a segunda se dá por 

meio de ação direta. Assim, o primeiro método no sistema austríaco, expresso na redação 

original da Constituição Austríaca, se dá pelo controle abstrato das normas 

infraconstitucionais. A ação nesse caso é proposta diretamente a Corte Constitucional, não 

para defender algum direito individual, mas para garantir a efetiva supremacia jurídica da 

Constituição Federal. 

A segunda forma, por sua vez, inserida na Constituição em 1929, ocorre quando 

um Tribunal inferior deixa de aplicar uma lei que entende ser inconstitucional e suspende o 

processo para que o Tribunal Constitucional analise a questão.  

É bom dizer que o Tribunal irá julgar apenas a questão constitucional, conforme 

explica García de Enterría: 

O sistema de controle de constitucionalidade das leis se configura como uma função 

constitucional que não seria propriamente judicial, mas sim, nos expressos termos de 

Kelsen, de legislação negativa. Em concreto, o Tribunal Constitucional não julga 

nenhum suposto fato singular – que está reservado ao Tribunal a quo que tenha 

suscitado o incidente de inconstitucionalidade -, mas sim somente o incidente de 

inconstitucionalidade, somente o problema puramente abstrato de compatibilidade 

lógica (Vereinbarkeit) entre a previsão abstrata da lei e a norma constitucional.  

Assim, é possível extrair dessas duas formas a característica principal do modelo 

Austríaco, qual seja, o controle passa a ser feito como o motivo fundamental da ação. Por tal 

motivo, quando uma lei é declarada inconstitucional pelo Tribunal, os efeitos dessa 

declaração são erga omnes. Consequentemente, perde a lei sua força normativa em relação a 

toda coletividade. 

                                                 
11

 HORTA, Raul Machado. Direito Constitucional, 2003, p. 155 
12

 FILHO, João Aurino de Melo. Modelos de controle de constitucionalidade no direito comparado. 

Influências no sistema de controle de constitucionalidade brasileiro. Disponível em 

https://jus.com.br/artigos/11158/modelos-de-controle-de-constitucionalidade-no-direito-comparado/2. Acesso 

em: 24 abr. 2017. 
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1.4. Controle de Constitucionalidade no Ordenamento Jurídico Brasileiro 

Conforme abordado anteriormente, o sistema de controle de constitucionalidade 

adotado atualmente no Brasil é definido como misto, tendo em vista que é exercido, ao 

mesmo tempo, o controle difuso, originado no caso Marbury vs Madison, e o controle 

concentrado, inspirado no modelo europeu (austríaco). 

Nesse sentido, leciona Gilmar Mendes: 

O controle misto de constitucionalidade congrega os dois sistemas de controle, o de 

perfil difuso e o de perfil concentrado. Em geral, nos modelos mistos defere-se aos 

órgãos ordinários do Poder Judiciário a prerrogativa de afastar a aplicação da lei nas 

ações e processos judiciais, mas se reconhece a determinado órgão de cúpula – 

Tribunal Supremo ou Corte Constitucional – a competência para proferir decisões 

em determinadas ações de perfil abstrato ou concentrado. Talvez os exemplos mais 

eminentes desse modelo misto sejam o modelo português e o modelo brasileiro.
13

 

O Controle de Constitucionalidade teve origem no Brasil na Constituição de 

1891
14

, tendo sido adotado, à época, o modelo incidental e difuso, influenciado no modelo 

americano. Sob a égide da Carta Magna da época, o Supremo Tribunal Federal passou a ter 

competência para rever, em última instância, decisões proferidas pelas Justiças dos Estados 

quando questionados tratados ou leis federais ou quando se contestasse a validade de leis ou 

de atos dos governos locais em face da Constituição ou de leis federais. 

Assim, para Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco: 

Iniciada a República, desde a sua primeira Constituição (1891), o Brasil passou a 

adotar o modelo difuso de controle da constitucionalidade, buscando fundamentos 

no modelo norte-americano, reconhecendo a competência do Supremo Tribunal 

Federal para rever as sentenças das Justiças dos Estados, em última instância, 

quando se questionasse a validade ou a aplicação de tratados e leis federais e a 

decisão do Tribunal fosse contra ela, ou quando se contestasse a validade de leis ou 

de atos dos governos locais, em face da Constituição ou das leis federais, e a decisão 

do Tribunal considerasse válidos esses atos ou leis impugnadas (art. 59, §1º, a e b)
15

.  

O Controle Abstrato, ao seu turno, só foi introduzido no ordenamento jurídico 

pela Constituição de 1946, através da Emenda Constitucional 16/1965. Conforme explica 

Luís Roberto Barroso
16

, “por seu intermédio instituiu-se a então denominada ação genérica de 

inconstitucionalidade, prevista no art. 101, k, da Carta Reformada”. 

                                                 
13

 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio; BRANCO, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São 

Paulo: Saraiva, 2007, p. 955- 956. 
14

 Constituição Federal de 1891. “Art. 59. § 1º. Das sentenças das justiças dos Estados em última instância 

haverá recurso para o Supremo Tribunal Federal: a) quando se questionar sobre a validade ou a interpretação de 

tratados e leis federais, e a decisão do tribunal do Estado for contra ela; b) quando se contestar a validade de leis 

ou de atos dos governos dos Estados em face da Constituição, ou das leis federais e a decisão do Tribunal do 

Estado considerar válido esses atos, ou essas leis impugnadas.” 
15

 MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocência Mártires, BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
16

 BARROSO, Luís Roberto, op.cit.,p 86 
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Segundo a referida Emenda, os Tribunais de Justiça, a partir da análise de 

preceitos das respectivas constituições estaduais, poderiam declarar a inconstitucionalidade de 

leis ou atos normativos municipais em dissonância com as Constituições Estaduais. Assim, foi 

estabelecido o sistema misto de constitucionalidade. 

Até 1988, mesmo diante de um sistema híbrido, as Constituições davam um maior 

destaque ao modelo difuso. Entretanto, o panorama jurídico passou a mudar a partir do 

conjunto de inovações trazido pela Carta Magna. Dentre as consequências dessas inovações, 

destaca-se a democratização do acesso ao Controle Abstrato, através da ampliação dos 

legitimados a propor a ação direta de constitucionalidade
17

.  

Sobre a alteração do Controle Abstrato no Brasil, discorre o ilustre ministro 

Gilmar Mendes: 

Ao final dos anos 1980, conviviam no sistema de controle de constitucionalidade 

elementos do sistema difuso e do sistema concentrado de constitucionalidade, 

ensejando- se modelo híbrido ou misto de controle. Apesar disso, o monopólio da 

ação direta exercido pelo Procurador Geral da República, que, em grande medida, 

realizava a ideia de designação de um advogado da Constituição, defendida por 

Kelsen em 1928, não produziu alteração substancial em todo o sistema de controle. 

A ação direta subsistiu como elemento acidental no âmbito de um sistema difuso 

predominante. 

Se a intensa discussão sobre o monopólio da ação por parte do Procurador Geral da 

República não levou a uma mudança na jurisprudência consolidada sobre o assunto, 

é fácil constatar que foi decisiva para a alteração introduzida pelo Constituinte de 

1988, com a significativa ampliação do direito de propositura da ação direta (CF, 

art.103).
18

 

Ante o exposto, não obstante ter sido o controle difuso historicamente dominante, 

a partir da ampliação do rol dos legitimados ativos para a propositura da ação direta de 

constitucionalidade, existe uma propensão ao sistema concentrado à medida que o controle 

abstrato vem ocupando o espaço do controle concreto. 

1.5. Classificação do Controle de Constitucionalidade 

É preciso dizer que a doutrina, tendo em vista as diferentes formas de realizar 

controle, adotou uma classificação triparte através da qual pode ser dividido quanto à forma, 

espécie e modalidade. 

                                                 
17

 Constituição Federal de 1988: “Art. 103, caput - Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação 

declaratória de constitucionalidade: I – Presidente da República; II – a Mesa do Senado Federal; III – a mesa da 

Câmara dos Deputados; IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; V 

- o Governador de Estado ou do Distrito Federal; VI – o Procurador Geral da República; VII - o Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 
18

 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos de direito 

constitucional. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. p. 497 



18 

 

1.5.1.  Forma 

1.5.1.1.   Quanto ao objetivo 

Dentro do sistema híbrido adotado no ordenamento jurídico pátrio, o controle de 

constitucionalidade pode ser realizado de forma concreta ou de forma abstrata. 

No primeiro caso, o controle é exercido sob uma situação específica, envolvendo 

direitos subjetivos. Nesse contexto, a natureza do pleito se dá em face da resolução de algum 

conflito de interesses e não especificamente à declaração de inconstitucionalidade da lei. 

No controle abstrato, por sua vez, o objeto da ação é a própria análise de 

constitucionalidade da norma. Nesse caso, a postulação se dá em relação à proteção da ordem 

constitucional, diferentemente do controle concreto, no qual as partes buscam a defesa dos 

interesses subjetivos.   

Em virtude dessas considerações, entende-se que no controle abstrato não há 

partes em litígio uma vez que inexiste um caso concreto sobre o qual desencadeie um debate a 

fim de se chegar a uma decisão. Em contrapartida, o autor da demanda no controle abstrato é 

considerado requerente, que atua como representante do interesse público. 

Acerca da distinção entre controle concreto e abstrato, convém destacar os 

ensinamentos de Canotilho: 

É tradicional a distinção entre processo constitucional objetivo e processo 

constitucional subjetivo, consoante o tipo de pretensões deduzidas em juízo: (1) 

interesses juridicamente protegidos do cidadão (sobretudo direitos fundamentais), 

caso em que se fala de processo subjetivo (ex.: controle concreto da 

inconstitucionalidade); (2) proteção da ordem jurídico-constitucional, objetivamente 

considerada, caso em que se alude a processo objetivo (ex.: controle principal, 

abstrato, da constitucionalidade de atos normativos). Refira-se, porém, que esta 

distinção é meramente tendencial, pois, por um lado, no processo subjetivo, cuja 

finalidade principal é defender direitos, não está ausente o propósito de uma defesa 

objetiva do direito constitucional e, por outro lado, no processo objetivo, dirigido 

fundamentalmente à defesa da ordem constitucional, não está ausente a idéia de 

proteção de direitos e interesses juridicamente protegidos.
19

  

1.5.2.  Espécie 

1.5.2.1.  Quanto a natureza do órgão de controle 

No ordenamento jurídico brasileiro o controle de constitucionalidade pode ser 

judicial, quando exercido por algum órgão do Poder Judiciário, ou político, quando exercido 

por algum órgão político. Assim, quanto a este, conforme a explicação do professor Rodrigo 

Padilha
20

 (p. 160, 2014), “controle político seria o veto do Executivo a projeto de lei por 
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 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6. ed. edição revista. Coimbra (Portugal): 

Livraria Almedina, 1993, p. 1032-1033. 
20

 PADILHA, Rodrigo, op. cit., f.160. 
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entendê-lo inconstitucional (veto jurídico), bem como a rejeição de projeto de lei pela 

Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) do Poder Legislativo”. 

Vale ressaltar que, embora não adotado no Brasil, quanto à natureza do órgão, o 

controle pode ser misto, ocasião em que algumas leis estarão adstritas ao Controle Judicial, ao 

passo que outras leis serão submetidas ao Controle Político. 

Sobre o assunto, afirma Luís Roberto Barroso: 

No Brasil, onde o controle de constitucionalidade é eminentemente de natureza 

judicial – isto é, cabe aos órgãos do Poder Judiciário a palavra final acerca da 

constitucionalidade ou não de uma norma -, existem, no entanto, diversas instâncias 

de controle político da constitucionalidade, tanto no âmbito do Poder Executivo -, 

e.g, rejeição de um projeto de lei pela Comissão de Constituição e Justiça da casa 

legislativa, por inconstitucionalidade.
21

 

Portanto, conforme observado, o controle adotado no sistema jurídico brasileiro é 

precipuamente judicial, mas isso não quer dizer que ele somente é feito pelo Poder Judiciário. 

Assim, mister se faz ressaltar que o que vale para o modelo ser definido como judicial ou 

político é a preponderância de um sobre o outro.  

1.5.2.2.  Quanto ao momento do controle 

No ordenamento jurídico pátrio, o controle de constitucionalidade pode ocorrer de 

forma preventiva, quando é realizado ainda no projeto de lei. Dessa forma, a espécie 

normativa, caso possua vício, é retirada logo em sua fase embrionária. Por outro lado, o 

controle pode ser repressivo no momento em que recai sobre uma lei quando esta já foi 

promulgada, ou seja, uma lei que já esteja produzindo efeitos. 

Inicialmente, o controle preventivo pode ser realizado por qualquer dos três 

poderes. Pelo Legislativo o controle é exercido através das Comissões de Constituição e 

Justiça (CCJ)
22

, que são órgãos estabelecidos tanto no Senado Federal quanto na Câmara dos 

Deputados, cuja atribuição seria de fiscalizar os projetos de lei e proposta de Emenda 

Constitucional. 
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 Barroso, Luis Roberto, op.cit.,p 66 
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 DE MORAES, Alexandre, Direito Constitucional, 2014, pag. 730: “O art. 32, III, do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados criou a comissão de constituição e justiça e de redação, estabelecendo seu campo 

temático e sua área de atividade em aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimentais e de técnicas 

legislativa de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara ou de suas comissões, para 

efeito de admissibilidade e tramitação. Por sua vez, o Regimento Interno do Senado Federal prevê, no art. 101, a 

existência da comissão de constituição, justiça e cidadania, com competência para opinar sobre a 

constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias que lhe forem submetidas por deliberação do 

plenário, por despacho do Presidente, por consulta de qualquer comissão, ou quando em virtude desses aspectos 

houver recurso de decisão terminativa de comissão para o plenário.” 
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O Poder Executivo, ao seu passo, realiza o controle prévio através do veto 

jurídico, quando o chefe do Executivo veta projeto de lei que entender constitucional ou que 

contrarie o interesse público, nos termos do artigo 84, V da Constituição Federal. 

Por fim, o Poder Judiciário exerce controle preventivo através do mandado de 

segurança repressivo impetrado por parlamentar que vise anular PEC ofensiva às cláusulas 

pétreas. Em consonância com o acatado, Pedro Lenza entende que: 

O Supremo Tribunal Federal tem entendido que o controle preventivo pode ocorrer 

pela via jurisdicional quando existe vedação na própria Constituição ao trâmite da 

espécie normativa. Cuida-se, em outras palavras, de um ‘direito-função’ do 

parlamentar de participar de um processo legislativo juridicamente hígido. (...) O 

controle, nesse caso, é pela via de exceção, em defesa de direito de parlamentar.
23

 

Nesse sentido deve-se dizer que essa é a única hipótese de controle prévio 

realizado pelo Judiciário, uma vez que, inobservado o processo legislativo, caberá ao 

parlamentar o dever de corrigir vício efetivamente concretizado.  

O controle repressivo, por sua vez, é realizado após o momento de promulgação 

do ato normativo. Dessa forma, esse tipo de controle possui o escopo de anular os efeitos da 

norma que esteja afrontando a ordem constitucional.  

Semelhantemente ao exercício no controle prévio, conforme abordado, os três 

poderes podem realizar o controle repressivo no ordenamento jurídico, não obstante a 

doutrina majoritária entender que o Poder Executivo não possui capacidade de realiza-lo.  

Via de regra, o controle repressivo é jurisdicional, ou seja, realizado pelo Poder 

Judiciário, podendo ocorrer na forma concentrada através das diversas ações de controle de 

constitucionalidade tais quais ADI, ADC, ADPF e ADO, como também na forma difusa pela 

arguição de inconstitucionalidade. 

Ademais, em se tratando de controle repressivo, o Poder Legislativo poderá 

exercê-lo em diferentes hipóteses, dentre as quais convém ressaltar a rejeição de medida 

provisória inconstitucional, quando não estiverem presentes os pressupostos da relevância ou 

urgência, ou ainda, quando tratar de matéria proibida. 

Há ainda outros dois casos de ocorrência do controle repressivo sendo realizado 

pelo Poder Legislativo. Para que se possa ter um melhor entendimento de quando o controle é 

realizado pelo Legislativo, importante se faz a observar o art. 49, V da CRFB: “Art. 49. É da 

competência exclusiva do Congresso Nacional: [...] V - sustar os atos normativos do Poder 

Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa”.
24
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Uma vez que, pela regra do art. 84, IV da CRFB, é de competência do chefe do 

Executivo a expedição de decretos para fiel execução da lei, o Poder Legislativo, seguindo o 

comando normativo do art. 49, V da CRFB, poderá sustar o decreto se este extrapolar o limite 

determinado pela lei.  

Da mesma forma, sob a égide do art. 68 da CRFB, o Congresso Nacional poderá 

delegar ao Presidente da República a elaboração de determinada lei sobre algum assunto 

previamente determinado. Contudo, se após a delegação, o chefe de executivo ultrapassar os 

limites da delegação, poderá o Congresso sustar o ato exorbitante. 

No que concerne ao Poder Executivo, a única hipótese de realização do controle 

repressivo ocorre quando o Chefe do Executivo, entendendo uma lei inconstitucional, decide 

negar sua aplicação. Dessa forma, o controle de constitucionalidade é resultado da ação do 

Executivo que considera nulo o efeito de determinado ato normativo
25

. Impende ressaltar, 

contudo, que tal hipótese é controversa uma vez que esse controle, realizado de forma 

posterior, não possui previsão legal, sendo reconhecido tão somente pela jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal. 

1.5.3.  Modalidade 

1.5.3.1.  Quanto ao modo de exercício 

O controle no ordenamento jurídico brasileiro pode ser exercido para apreciação 

de um caso concreto – via incidental -, como também pode ser exercido para discutir a 

validade da lei em si – via principal. 

Quando o controle é realizado na via incidental, a questão constitucional é 

instaurada na causa de pedir. Isso quer dizer, logicamente, que a declaração de 

inconstitucionalidade da norma, por si só, é considerada uma questão prejudicial do pedido. 

Dessa forma, cumpre observar a explanação de Luís Roberto Barroso: 

Tecnicamente, a questão constitucional figura como questão prejudicial, que precisa 

ser decidida como premissa necessária para a resolução do litígio. A declaração 

incidental de inconstitucionalidade é feita no exercício normal da função 

jurisdicional, que é a de aplicar a lei contenciosamente.
26

 

Assim, de acordo com o autor, o juiz ou o tribunal deverá decidir a questão 

constitucional uma vez que ela surge como uma das causas de pedir do litígio. Nesse 
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 Súmula 346 do STF: “A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”. E Súmula 
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os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. 
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contexto, o pedido feito por uma das partes está fundamentado na inconstitucionalidade do ato 

normativo, razão pela qual, de forma incidental, deve ser analisada a questão constitucional 

para que se chegue a uma conclusão quanto ao mérito do processo principal. 

Já o controle exercido pela via principal, deve-se levar em consideração que não 

há um caso concreto, na qual a questão da constitucionalidade é vista como a fundamentação 

de um pedido. Ao contrário, na via principal, o objetivo é tão somente saber se determinado 

dispositivo legal é ou não é constitucional. Assim, o pedido nesse tipo de ação é pautado na 

observância dos preceitos constitucionais. 

Para Luís Roberto Barroso: 

Trata-se de controle exercido fora de um caso concreto, independente de uma 

disputa entre as partes, tendo por objeto a discussão acerca da validade da lei em si. 

Não se cuida de mecanismo de tutela de direitos subjetivos, mas de preservação da 

harmonia do sistema jurídico, do qual deverá ser eliminada qualquer norma 

incompatível com a Constituição.
27

 

No que tange a diferença entre os modos de exercer o controle, convém ressaltar a 

explicação de José Carlos Barbosa Moreira: 

Um sistema de controle por via incidental, em que a questão da constitucionalidade 

é apreciada no curso do processo relativo ao caso concreto, como questão 

prejudicial, que se resolve para assentar uma das premissas lógicas da decisão da 

lida; e um sistema de controle por via principal, no qual essa questão vem constituir 

o objeto autônomo e exclusivo da atividade cognitiva do órgão judicial, sem nexo de 

dependência para com outro litígio.
28

 

Ainda nesse sentido, Rodrigo Padilha leciona: 

No controle incidental, a discussão acerca da inconstitucionalidade estará na causa 

de pedir, e não no pedido. O impetrante está buscando outro tipo de tutela, mas, para 

alcançar seu objetivo, argui incidentalmente a questão constitucional, que atua como 

prejudicial de mérito, fazendo com que o Magistrado seja obrigado a analisar a 

inconstitucionalidade para, só então, apreciar o mérito. Por seu turno, no controle 

principal, o que se busca é a inconstitucionalidade de norma ou ato do poder 

público, por isso o mérito versa sobre a questão constitucional, em autêntico 

processo objetivo.
29

 

Conclui-se, portanto, que na via incidental, a inconstitucionalidade não é o 

principal pedido, simplesmente ela é a causa do pedido, ou seja, é a fundamentação daquilo 

que se pleiteia. Ao passo que na via principal o pedido é pautado unicamente na questão da 

inconstitucionalidade. 
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CAPÍTULO II – O CONTROLE DIFUSO 

 

O controle de constitucionalidade difuso, conforme abordado no capítulo anterior, 

nasceu no início do século XIX, no expressivo caso Marbury vs. Madison julgado na Suprema 

Corte Americana. Essa modalidade, também chamada de controle por via de exceção, é 

aquela em que qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional, desde que haja um caso 

concreto, bem como a inconstitucionalidade seja uma matéria incidental.  

Dessa forma, o controle é exercido com o objetivo de afastar, de forma incidental, 

a aplicação de determinada lei dentro de um caso específico. Por tal razão a análise da 

constitucionalidade do ato normativo não é considerada a demanda principal, mas sim a causa 

de pedir. 

Nesse sentido, explicando as características desse modelo de controle de 

constitucionalidade, Alexandre de Moraes discorre: 

O controle difuso caracteriza-se, principalmente, pelo fato de ser exercitável 

somente perante um caso concreto a ser decidido pelo Poder Judiciário. Assim, 

posto um litígio em juízo, o Poder Judiciário deverá solucioná-lo e para tanto, 

incidentalmente, deverá analisar a constitucionalidade ou não da lei ou do ato 

normativo. A declaração de inconstitucionalidade é necessária para o deslinde do 

caso concreto, não sendo pois objeto principal da ação.
30

 

Por sua vez, Pedro Lenza reverbera as noções gerais do controle difuso: 

O controle difuso, repressivo, ou posterior, é também chamado de controle pela via 

de exceção ou defesa, ou controle aberto, sendo realizado por qualquer juízo ou 

tribunal do Poder Judiciário. Quando dizemos qualquer juízo ou tribunal, devem ser 

observadas, é claro, as regras de competência processual, a serem estudadas no 

processo civil. O controle difuso verifica-se em um caso concreto, e a declaração de 

inconstitucionalidade dá-se de forma incidental (incidenter tantum), 

prejudicialmente ao exame do mérito. Pede-se algo ao juízo, fundamentando-se na 

inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, ou seja, a alegação de 

inconstitucionalidade será a causa de pedir processual.
31

 

Ante o exposto, compreende-se que o objetivo da parte ao suscitar a 

inconstitucionalidade da lei, de maneira incidental, é de se desobrigar de determinado 

cumprimento de algum ato normativo que esteja em desacordo com a Lei Maior. Forçoso 

reconhecer, contudo, que o ato normativo permanece válido em relação aos terceiros, uma vez 

que a decisão proferida tem efeito inter partes. 

Neste sentido deve-se dizer que a norma atacada não é retirada do ordenamento. 

Assim, consequentemente, continuará produzindo efeitos àqueles que não fazem parte 

daquela relação processual. 
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2.1.  Competência 

No controle difuso, cabe a todos os órgãos judiciais uma vez que trata de 

atribuição inerente à função jurisdicional. Nesse contexto, tanto um juiz singular quanto um 

tribunal podem declarar a inconstitucionalidade de uma lei. 

No primeiro grau, o juiz singular, exercerá o controle incidental, a partir do 

momento em que, reconhecendo a inconstitucionalidade do ato normativo, deixará de aplicá-

lo ao caso concreto em análise, devendo, apenas, por força do art. 93, IX da CRFB/88
32

 

motivar sua decisão.  

Assim como os juízes singulares, os tribunais superiores também poderão exercer 

o controle nos processos a eles submetidos, tendo em vista ser uma atribuição inerente ao 

desempenho da jurisdição. Ocorre que, em virtude da regra da reserva de plenário, os 

tribunais só poderão declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo pelo voto da 

maioria absoluta dos membros do respectivo órgão especial. 

2.2. Cláusula da reserva de plenário 

Conforme exposto no item anterior, qualquer juiz ou tribunal, no ordenamento 

jurídico brasileiro, poderão examinar a constitucionalidade de uma lei. Nesse contexto, um 

juiz monocrático possui legitimidade para dizer que determinado ato é inconstitucional. 

Destaca-se, aqui, que se encontra superada a discussão, tanto na doutrina quanto na 

jurisprudência, sobre a legitimidade do juiz de primeiro grau de realizar o controle 

incidental.
33

 

Por outro lado, no que diz respeito aos tribunais, em relação à atuação em sede de 

controle difuso, há uma regra diferenciada para a declaração da inconstitucionalidade, tendo 

em vista a previsão constitucional da cláusula de reserva de plenário, em seu artigo 97, que 

somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão 

especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 

Poder Público. 

Corroborando com o acima exposto, portanto, tem-se que o tribunal, para declarar 

a inconstitucionalidade de uma norma, precisa fazê-lo por maioria absoluta dos membros do 
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tribunal ou por maioria do órgão especial, onde exista.
34

 Como consequência, um órgão 

fracionário de um tribunal, como câmaras, turmas ou seções, não pode declarar a 

inconstitucionalidade de uma norma.  

Para os autores Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, a reserva de plenário 

exprime o princípio da presunção de constitucionalidade das leis: 

A reserva de plenário, pois, implica a exigência constitucional de procedimento 

especial para a declaração de inconstitucionalidade por qualquer tribunal do País, na 

sua esfera de competência. No âmbito de um tribunal, a declaração de 

inconstitucionalidade deverá observar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade da 

decisão, a reserva de plenário. Essa exigência de maioria absoluta garante maior 

segurança, maior estabilidade ao ordenamento jurídico, realçando o princípio da 

presunção de constitucionalidade das leis. Com efeito, ao impor necessidade de 

maioria absoluta para que os tribunais possam declarar a inconstitucionalidade, o 

constituinte reforçou sobremaneira a presunção de constitucionalidade das leis, pois 

sempre que não se logre atingir esse quórum, a norma será tida por constitucional; 

fica afastada a possibilidade de um dos membros do tribunal (ou alguns poucos de 

seus integrantes) decidir, isoladamente, que uma lei deva ser considerada 

inconstitucional.
35

 

Impende ressaltar que era comum o descumprimento do artigo 97 da CRFB/88 

por parte dos Tribunais uma vez que os órgãos fracionários, ainda que não declarassem a 

inconstitucionalidade da lei, afastava sua incidência no todo ou em parte. Nesse contexto, se 

fez necessário ao Supremo Tribunal Federal editar a Súmula Vinculante n. 10 para garantir a 

aplicabilidade do referido artigo constitucional. Assim, discorre a referida súmula: 

10 - Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão 

fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua 

incidência no todo ou em parte. 

Não se pode olvidar, entretanto, que há situações previstas no Novo Código de 

Processo Civil em que o órgão fracionário possui competência para analisar a 

inconstitucionalidade do ato normativo. Dessa forma, regulamenta o parágrafo único do artigo 

949 do Novo Código de Processo Civil: 

Parágrafo Único – Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário 

ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver 

pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. 

Assim, em razão do princípio da economia e celeridade processuais, a regra da 

reserva de plenário pode ser mitigada, uma vez que se houver uma prévia declaração de 

inconstitucionalidade propagada pelo órgão especial ou plenário do Tribunal ou do plenário 
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do Supremo Tribunal Federal, os órgãos fracionários poderão utilizar os precedentes ao caso 

concreto.  

Oportuno torna-se dizer, ainda, que a cláusula de reserva de plenário não impede a 

aferição da recepção ou revogação de uma lei anterior à Constituição, pois, conforme 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, não se trata de inconstitucionalidade. 

Nesse sentido, os autores Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino explicam: 

Por fim, esclarecemos que também não se submete à reserva de plenário a aferição 

da recepção ou da revogação do direito pré-constitucional, editado sob a égide de 

Constituições pretéritas. Isso porque, conforme já analisado, o Supremo Tribunal 

Federal entende que a incompatibilidade desse direito pré-constitucional com texto 

constitucional superveniente é resolvida pela revogação, não havendo que se falar 

em inconstitucionalidade. Desse modo, como a reserva de plenário é regra 

constitucional aplicável, estritamente, à declaração de inconstitucionalidade pelos 

tribunais, não há que se falar na sua aplicação na aferição da revogação (ou da 

recepção) do direito préconstitucional.
36

 

Vê-se, portanto, que a reserva de plenário está relacionada tão somente à 

declaração de inconstitucionalidade realizada pelos tribunais. 

2.3. Procedimento da declaração de inconstitucionalidade incidental 

A arguição de inconstitucionalidade, em controle difuso, está prevista nos artigos 

948 a 950 do Novo Código de Processo Civil. Pode-se dizer que a declaração da 

inconstitucionalidade é uma etapa da construção da decisão do caso concreto. Assim, nos 

termos do artigo 948 do Código de Processo Civil
37

, arguida a inconstitucionalidade, o relator 

submeterá a questão ao órgão fracionário para que proceda ao julgamento do caso. 

Assinale que se o órgão fracionário rejeitar a arguição, o processo terá 

continuidade normalmente, sendo a norma questionada perfeitamente aplicada. 

Contudo, entendendo a lei como inconstitucional, no julgamento do caso, o órgão 

fracionário precisará transferir a análise da questão incidental para o pleno do Tribunal ou 

órgão especial, uma vez que, por força da cláusula de reserva de plenário, o órgão fracionário 

não é competente para declarar a inconstitucionalidade.  

Sobre o assunto, Nathália Masson explica: 

Em conclusão, e de acordo com o que determina o are. 480 do CPC, sempre que um 

incidente de inconstitucionalidade for recebido pelo Tribunal o relator deve, 

necessariamente, submeter a questão ao órgão fracionário. O órgão fracionário pode 

entender pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Caso entenda que a 

norma é constitucional, julga a questão de constitucional idade (declarando a norma 

compatível com a Constituição) e, na sequência, julga o pedido principal. Se, 
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todavia, entender que a norma é inconstitucional, deve enviar o "acórdão provisório" 

que revela a percepção pela inconstitucionalidade ao pleno ou ao órgão especial para 

julgamento. Estes últimos (pleno ou órgão especial) ficarão incumbidos de julgar a 

questão de constitucional idade e tão somente esta, pois o pedido principal 

permanece com o órgão fracionário, só aguardando a solução do incidente (decisão 

de constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma) para dar o desfecho ao 

mérito.
38

 

 

Assim, o órgão fracionário suspenderá o processo a fim de que o Tribunal delibere 

a respeito do incidente. Declarada ou não a inconstitucionalidade
39

, a questão principal será 

devolvida ao órgão fracionário para que este retome seu julgamento, levando em consideração 

daquilo que foi decido pelo Tribunal.  

Por tal motivo se diz que a arguição de incidente de inconstitucionalidade em 

controle difuso é uma etapa da construção da decisão uma vez começa-se a decidir a questão 

no órgão fracionário, remete-se ao Tribunal, que, por sua vez, devolve ao órgão fracionário 

depois que decidida a questão da inconstitucionalidade. 

Acerca do procedimento, explica o Ministro Luís Roberto Barroso: 

O órgão fracionário, se considerar a lei inconstitucional, não poderá prosseguir no 

julgamento, salvo se, como visto, já tiver havido manifestação do plenário ou do 

órgão especial do próprio tribunal ou do Supremo Tribunal Federal. No controle 

incidental realizado perante tribunal, opera-se a cisão funcional da competência, 

pela qual o pleno (ou órgão especial) decide a questão constitucional e o órgão 

fracionário julga o caso concreto, fundado na premissa estabelecida no julgamento 

da questão constitucional. 
40

 

Não obstante esteja em sede de controle difuso, a análise do incidente de 

constitucionalidade é realizada de modo abstrato tendo em vista que o seu reconhecimento é 

efetuado em cima da norma em si. Ou seja, a análise parte do controle difuso, mas a 

verificação do incidente de inconstitucionalidade é feita em abstrato, sendo certo que o caso 

concreto é analisado pelo órgão fracionário, ao passo que a inconstitucionalidade é analisada 

pelo órgão especial ou pelo pleno do Tribunal. Por isso que a verificação da 

constitucionalidade é feita em abstrato. 

Importante destacar, ainda, que a decisão da análise de inconstitucionalidade 

gerará um precedente obrigatório. Assim, tal decisão se tornará um paradigma para todas as 

outras proferidas pelos juízes e órgãos que estiverem submetidos àquele Tribunal. Portanto, 

todos deverão obedecer a tese firmada pelo órgão especial ou Pleno do Tribunal no 

julgamento de determinada questão.  
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Da decisão tomada pelo Pleno ou órgão especial não caberá nenhum recurso, 

exceto pelos embargos de declaração a fim de esclarecer algum ponto obscuro, uma vez que, 

conforme afirmado anteriormente, a decisão do incidente de inconstitucionalidade é apenas 

uma etapa da decisão.  

Assim, corroborando com o acima exposto, após Pleno ou Órgão especial terem 

analisado a questão e ter decidido pela inconstitucionalidade, o processo principal retomará o 

feito no órgão fracionário para que se chegue ao julgamento do feito. Do julgamento do 

processo principal, feito no órgão fracionário, caberá Recurso Especial ou Recurso 

Extraordinário, sendo possível rebater a decisão tomada pelo Pleno ou Órgão Especial do 

Tribunal a respeito da inconstitucionalidade. 

2.4. Recurso Extraordinário 

Conforme mencionado nos itens anteriores, o controle incidental e difuso pode ser 

realizado por todos os órgãos judiciais. Dessa forma, apesar de caber ao Supremo Tribunal 

Federal, precipuamente, o exercício do controle concentrado, compete a este órgão, também, a 

análise da constitucionalidade de determinada norma de maneira incidental.  

Certo é que o Supremo Tribunal Federal pode atuar no controle concreto como 

órgão revisor das decisões incidentais proferidas pelos órgãos inferiores do Poder Judiciário 

nos casos concretos, por meio do recurso ordinário ou do recurso extraordinário. Não obstante 

as hipóteses de julgamento de recursos ordinários (art. 102, II CRFB/88), o controle concreto 

no STF é normalmente exercido no bojo do recurso extraordinário. 

Dessa forma, estabelece a Constituição Federal a competência do Supremo 

Tribunal Federal para julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única 

ou última instância, quando a decisão recorrida (art. 102, III): 

a) contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de 

tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face 

desta Constituição; d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 

 

Deve-se destacar que, no recurso extraordinário, nos termos da súmula 279 do 

STF
41

, não há discussão dos fatos e reexame da prova, ou seja, discutem-se tão somente as 

questões constitucionais. 

Vale ressaltar, contudo, que as questões constitucionais somente serão conhecidas, 

em sede de recurso extraordinário, se forem prequestionadas, ou seja, se já tiverem sido 

decididas nas instâncias inferiores.  
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Importante frisar, ainda, que a interposição do Recurso Extraordinário passou a 

exigir, através da Emenda Constitucional 45/2004, a demonstração da repercussão geral das 

questões constitucionais nos recursos extraordinários. Assim, prevê o parágrafo 3° do artigo 

102 da Carta Magna, adicionado pela referida emenda: 

§ 3.° No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral 

das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o 

Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela 

manifestação de dois terços de seus membros. 

 

Nesse sentido, a repercussão geral passou a ser pressuposto de admissibilidade do 

recurso extraordinário. Assim, estabelecida a repercussão geral, o número de processo no 

Supremo Tribunal Federal reduziu uma vez que evitou-se a apreciação de controvérsias 

insignificantes. 

Registre-se que a repercussão geral como pressuposto do recurso extraordinário 

foi regulamentada pela lei 11.418/2006, cujo texto determinou que se o recurso extraordinário 

impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há 

que demonstrar a repercussão geral, pois nesse caso ela é presumida.  

Cumpre assinalar que a repercussão geral deve ser demonstrada em preliminar do 

recurso extraordinário. A decisão que nega a repercussão é irrecorrível e sempre firmada por 

dois terços dos membros, ou seja, oito ministros. Por outro lado, os órgãos fracionários 

poderão decidir pela existência da repercussão por votos de quatro ministros. Assim, se uma 

das turmas decidir pela existência da repercussão geral por no mínimo quatro votos, o recurso 

é admitido, sendo dispensada a remessa ao Plenário. 

Em virtude dessas considerações, impende destacar os ensinamentos de Vicente 

Paulo e Marcelo Alexandrino: 

Note-se, portanto, que os órgãos fracionários do Supremo Tribunal Federal 

(Primeira e Segunda Turmas) também poderão decidir pela existência da 

repercussão geral, desde que mediante decisão de quatro votos (cada Turma é 

composta de cinco Ministros). Assim, se a Turma decidir pela existência da 

repercussão geral por, no mínimo, quatro votos, o recurso extraordinário será 

admitido, ficando dispensada a sua remessa ao Plenário. 

Importante ressaltar que a recusa ao recurso extraordinário, pela inexistência de 

repercussão geral, somente poderá ser decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal 

Federal, por dois terços dos seus membros (oito Ministros). Vale dizer, as Turmas 

não dispõem de competência para recusar o recurso extraordinário, em razão da 

inexistência da repercussão geral; elas somente poderão decidir, se for o caso, pela 

existência da repercussão geral, mediante o mínimo de quatro votos, situação em 

que o recurso extraordinário será admitido sem a necessidade de manifestação do 

Plenário.
42
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Negada a existência de repercussão geral, (sempre pelo plenário), a decisão valerá 

para todos os recursos sobre matéria idêntica, que serão indeferidos liminarmente, salvo 

revisão da tese, tudo nos termos do Regimento Interno do Supremo. 

2.5. Efeitos da Decisão 

Conforme analisado no capítulo anterior, a inconstitucionalidade, em sede de 

controle difuso, pode ser pronunciada por qualquer juiz ou tribunal. Nesse contexto, a decisão 

no controle incidental pode ser proferida por um magistrado de primeiro grau, por um tribunal 

de segundo grau, como também o Supremo Tribunal Federal. Assim, os efeitos da decisão 

serão os mesmo, independentemente do órgão julgador. 

Como regra geral, os efeitos da sentença restringem-se às partes que litigaram em 

juízo.  Dessa forma, a declaração de inconstitucionalidade não retira a norma do ordenamento 

jurídico, uma vez que continua gerando efeitos em relação a terceiros. Nesse sentido, 

importante se fazem as lições de Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino quanto aos efeitos da 

declaração de inconstitucionalidade: 

A decisão só alcança as partes do processo porque no controle incidental o 

interessado, no curso de uma ação, requer a declaração da inconstitucionalidade da 

norma com a única pretensão de afastar a sua aplicação ao caso concreto. Logo, é 

somente para as partes que integram o caso concreto que o juízo estará decidindo, 

constituindo a sua decisão uma resposta à pretensão daquele que arguiu a 

inconstitucionalidade. 

Com isso, a pronúncia de inconstitucionalidade não retira a lei do ordenamento 

jurídico. Em relação a terceiros, não participantes da lide, a lei continuará a ser 

aplicada, integralmente, ainda que supostamente esses terceiros se encontrem em 

situação jurídica semelhante à das pessoas que foram parte na ação em que foi 

declarada a inconstitucionalidade. 

Assim, a pronúncia de inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário na via incidental, 

proferida em qualquer nível, limita-se ao caso em litígio, no qual foi suscitado o 

incidente de constitucionalidade, fazendo coisa julgada apenas entre as partes do 

processo. Quer provenha a decisão dos juízes de primeira instância, quer emane do 

Supremo Tribunal Federal ou de qualquer outro tribunal do Poder Judiciário, sua 

eficácia será apenas inter partes.
43

 

Ressalta-se que a eficácia surte efeitos ex tunc, de forma que a nulidade da norma 

deve ser colhida desde o seu nascimento. Contudo, no que se refere ao efeito temporal, cabe 

dizer que é possível modulação dos efeitos em sede de controle difuso de 

inconstitucionalidade, escolhendo um melhor momento para a decisão produzir efeitos. 

Assim explica professor Rodrigo Padilha: 

Desta forma, pode-se afirmar que, de regra, a decisão em controle incidental e difuso 

retroage (ex tunc), porém, por razões de segurança jurídica ou de excepcional 

interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de 

seus membros, restringir os efeitos daquela declaração (efeito ex nunc) ou decidir 
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que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento 

que venha a ser fixado (efeito prospectivo, pro futuro ou a posteriori).
44

 

No mesmo sentido, aduz Alfredo Buzaid 

Sempre se entendeu, entre nós, de conformidade com a lição dos constitucionalistas 

norte-americanos, que toda lei, adversa à Constituição, é absolutamente nula; não 

simplesmente anulável. A eiva de inconstitucionalidade a acinge no berço, fere-a ab 

initio. Ela não chegou a viver. Nasceu morta. Não teve, pois, nenhum momento de 

validade.
45

 

Percebe-se, portanto, que ao reconhecer uma norma inconstitucional, o Tribunal 

declara-a nula, uma vez que jamais produziu efeitos. Assim, nulas serão as relações pautadas 

naquela lei. Desse modo, observa-se o efeito ex tunc da declaração de inconstitucionalidade. 

Assinale, ainda, que, mesmo sendo proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a 

decisão no controle incidental não possui caráter vinculativo, ou seja, os demais órgãos do 

Poder Judiciário, assim como a Administração Pública não são obrigados a decidir outros 

casos no mesmo sentido. Conforme pode-se notar, a norma considerada inconstitucional 

continua a viger em relação a terceiros.  

Entretanto, se a decisão foi proferida pelo STF e apenas nesse caso, há a 

possibilidade de ampliação dos efeitos da declaração incidental de inconstitucionalidade, seja 

mediante a suspensão da execução da lei por ato do Senado Federal, seja por meio da 

aprovação de uma súmula vinculante pelo próprio STF, conforme o exposto a seguir. 

2.6.  Do papel do Senado Federal 

Conforme analisado no item anterior, o Supremo Tribunal Federal, por meio do 

recurso extraordinário, realiza o controle difuso de constitucionalidade, de forma incidental, 

sendo certo que a decisão proferida é isenta de efeito vinculante, produzindo, 

consequentemente, efeito somente entre as partes. 

No entanto, a decisão do Egrégio Tribunal pode ser estendida, mesmo para quem 

não fazia parte da relação processual. Assim, como forma de impedir que o objeto de uma 

ação que já tenha sido julgado inconstitucional perpassasse novamente pelo Poder Judiciário, 

outorgou ao Senado o poder de suspender aquele ato normativo que o Supremo Tribunal 

tenha declarado inconstitucional. Dessa forma, somente com a suspensão do Senado, que a 

decisão dessa corte, seria dotada de efeitos erga omnes. 
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Dessa forma, merecem destaque as palavras de Luiz Alberto David Araújo e Vidal 

Serrano Nunes Júnior: 

Assim, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a matéria, trata de reconhecer, ou não, 

a inconstitucionalidade do tema, fato que, por si, não determina a expulsão da norma 

do sistema, pois, no caso, a coisa julgada restringe-se às partes do processo em que a 

inconstitucionalidade foi arguida. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal deve 

comunicar a decisão ao Senado Federal, que, utilizando a competência do artigo 52, 

X, da Constituição Federal, tem a faculdade de, por meio de resolução, suspender a 

execução da norma.
46

 

Assim que declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal, o Senado Federal é 

comunicado a respeito, para que, entendendo conveniente, suspenda a execução da lei e 

atribua eficácia erga omnes à decisão do Egrégio Tribunal, nos termos do artigo 52, X da 

Constituição
47

.  

O Regimento Interno do Senado Federal prevê, no seu artigo 386
48

, que a referida 

casa legislativa conhecerá da declaração, proferida em decisão definitiva pelo STF, de 

inconstitucionalidade, total ou parcial de lei mediante: comunicação do Presidente do 

Tribunal; representação do Procurador Geral da República; projeto de resolução de iniciativa 

da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Impende ressaltar a discussão doutrinária acerca da atribuição do Senado de 

suspender a executoriedade da lei ser discricionária ou vinculada. Em que pese haver 

entendimento em sentido contrário, a doutrina majoritária entende que o Senado Federal não 

está obrigado a editar resolução suspensiva da norma declarada inconstitucional. Nesses 

termos, explica Pedro Lenza: 

Deve -se, pois, entender que o Senado Federal não está obrigado a suspender a 

execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo 

Tribunal Federal. Trata-se de discricionariedade política, tendo o Senado Federal 

total liberdade para cumprir o art. 52, X, da CF/88. Caso contrário, estaríamos diante 

de afronta ao princípio da separação de Poderes.
49

  

Corroborando com os ensinamentos de referido autor, importante destacar as 

palavras do ministro Alexandre de Moraes: 
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Ocorre que tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Senado Federal, entendem 

que esse não está obrigado a proceder à edição da resolução suspensiva do ato 

estatal cuja inconstitucionalidade, em caráter irrecorrível, foi declarada in concreto 

pelo Supremo Tribunal; sendo, pois, ato discricionário do Poder Legislativo, 

classificado como deliberação essencialmente política, de alcance normativo.
50

 

Ainda em relação a temática, torna-se necessário apresentar os ensinamentos de 

Paulo Brossard: 

Tudo está a indicar que o Senado é o juiz exclusivo do momento em que convém 

exercer a competência, a ele e só a ele atribuída, de suspender lei ou decreto 

declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. No 

exercício dessa competência cabe-lhe proceder com equilíbrio e isenção, sobretudo 

com prudência, como convém à tarefa delicada e relevante, assim para os 

indivíduos, como para a ordem jurídica.
51

 

Assim, compreende-se, que o Senado não está compelido a suspender a execução 

da lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, podendo fazê-lo de acordo 

com oportunidade e conveniência para praticar tal ato. Porém, se o Senado Federal, 

discricionariamente, editar a resolução suspendendo no todo ou em parte lei declarada, 

incidentalmente, inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, terá exaurido sua 

competência constitucional, não havendo possibilidade, a posteriori, de alterar seu 

entendimento, para tornar sem efeito ou mesmo modificar o sentido da resolução. 

Para Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino: 

Como dissemos, o Senado Federal dispõe de plena discricionariedade para 

suspender, ou não, a execução da lei declarada definitivamente inconstitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal. Entretanto, se o fizer, não poderá posteriormente revogar 

o seu ato de suspensão. Com efeito, não se admite que, uma vez aprovada a 

resolução que efetue a suspensão da execução da lei, o Senado Federal a revogue por 

outra resolução.
52

 

Portanto, entende-se que, embora seja do Supremo a competência para declarar a 

inconstitucionalidade da lei, a suspensão é função do Senado Federal. 

É preciso destacar ainda que o Senado Federal não pode ampliar nem restringir a 

decisão da Suprema Corte. Dessa forma, o Senado deve limitar-se à declaração de 

inconstitucionalidade proferida pelo Egrégio Tribunal. Percebe-se, pois, que apesar de ser 

livre para suspender a execução da lei, se decidir por fazê-lo o Senado respeitar todo o teor da 

decisão do Tribunal. 

Ante o exposto, cabe mais uma vez trazer os ensinamentos de Pedro Lenza: 

A expressão “no todo ou em parte” deve ser interpretada como sendo impossível o 

Senado Federal ampliar, interpretar ou restringir a extensão da decisão do STF. 

Assim, se toda a lei foi declarada inconstitucional pelo STF, em controle difuso, de 

modo incidental, se entender o Senado Federal pela conveniência da suspensão da 
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lei, deverá fazê-lo “no todo”, vale dizer, em relação a toda a lei que já havia sido 

declarada inconstitucional, não podendo suspender menos do que o decidido pela 

Excelsa Corte. Em igual sentido, se, por outro lado, o Supremo, no controle difuso, 

declarou inconstitucional apenas parte da lei, entendendo o SF pela conveniência 

para a suspensão, deverá fazê-lo exatamente em relação à “parte” que foi declarada 

inválida, não podendo suspender além da decisão do STF.
53

 

Percebe-se, portanto, que o trecho “suspender em parte”, inserido no artigo 52, X 

da Constituição, diz respeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal. Assim, se a Corte 

declara inconstitucional apenas uma parte da lei, o Senado suspenderá somente essa parte. Em 

contrapartida, se o Tribunal declarar a inconstitucionalidade da lei por completo, o Senado 

promoverá a suspensão da lei “no todo”. 

Por fim, destaca-se que a competência do Senado Federal alcança qualquer lei ou 

ato normativo que tenha sido declarado inconstitucional incidentalmente pelo Supremo 

Tribunal Federal, isto é, poderá o Senado Federal suspender a execução de leis e atos 

normativos federais, estaduais, distritais e municipais. 
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CAPÍTULO III - A ABSTRATIVIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO 

 

No capítulo anterior, ao estudar o controle difuso de constitucionalidade, 

apontamos que os efeitos da sentença são individualizados, ou seja, ficam restringidos às 

partes daquele litígio. Dessa forma, diferentemente do controle abstrato, através do qual as 

normas deixam de produzir efeitos a toda coletividade, no controle incidental é possível que 

um ato normativo seja considerado inconstitucional em determinado caso, contudo, continue a 

existir dentro do ordenamento jurídico, sendo o fundamento de uma relação jurídica. 

É possível, entretanto, diante da perspectiva da doutrina clássica, estender os 

efeitos dessa decisão à terceiros que não sejam integrantes daquela lide. Assim, para garantir 

o efeito erga omnes dessa decisão é necessária a atuação do Senado Federal, nos termos do 

artigo 52, X da CRFB/88. Conforme já analisado, segundo o referido dispositivo 

constitucional, uma lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, dentro de 

um caso concreto, poderá produzir efeitos erga omnes a partir da promulgação da resolução 

do Senado. 

Ocorre que, no que tange à extensão dos efeitos dessa decisão e a participação do 

Senado nesse processo, o controle difuso vem passando por grandes mudanças, de modo que 

haja um movimento de aproximação entre este modelo e o controle abstrato. Nesse contexto, 

haveria uma equiparação entre a decisão proferida em sede de controle abstrato e a decisão 

proferida em sede de controle difuso, de modo que, em ambos os casos, a decisão valeria para 

toda coletividade. 

A respeito dessa aproximação dos modelos, importante observar as palavras de 

Alessandra Aparecido Calvoso Gomes Pignatari: 

Até bem pouco tempo atrás, seria possível afirmar que, sob a ótica da eficácia 

subjetiva das decisões, o controle incidental, difuso e concreto se associa 

exclusivamente a efeitos inter partes, ao passo que, na fiscalização principal, 

concentrada e abstrata, os efeitos se consagram erga omnes. Esse cenário apresenta 

alterações, não mais sendo possível adotar com rigidez tal ordem de ideias.
54

 

É justamente esse processo de equiparação das decisões nos diferentes modelos de 

controle de constitucionalidade exercidos no ordenamento jurídico pátrio que trata a Teoria da 

Abstrativização, que será analisada nesse capítulo. Segundo a referida teoria, o inciso X do 

artigo 52 da Constituição Federal teria sofrido uma mutação, retirando, consequentemente, a 

atribuição do Senado de suspender o ato normativo considerado inconstitucional. 

                                                 
54

 PIGNATARI, Alessandra Aparecida Calvoso Gomes. Eficácia subjetiva das decisões judiciais no controle 

difuso-incidental de constitucionalidade. Revista da AJURIS, Ano XXXIX, n. 125, março/2012, p.46.   



36 

 

Cabe ressaltar que pelo estudo da jurisprudência do STF, é possível perceber um 

posicionamento cada vez maior de que a atribuição do Senado é de mero efeito de 

publicidade.  

Assim, a fim de analisar a possível abstrativização do controle difuso, o presente 

capítulo dará ênfase ao julgamento da Reclamação n° 4.335/AC, principalmente aos votos dos 

Ministros Gilmar Mendes e Eros Grau, que discutiu a possibilidade de atribuir eficácia erga 

omnes a uma decisão proferida em sede de controle incidental.  

3.1. A mutação constitucional do artigo 52, X da CRFB/88 

Conforme estudado anteriormente, a partir da declaração definitiva de 

inconstitucionalidade de determinado ato normativo pelo Supremo Tribunal, o Senado, de 

forma discricionária, suspenderá a execução da lei, conferindo efeitos erga omnes à decisão 

daquela Corte, nos termos do artigo 52, X da Constituição da República. 

Convém destacar que a previsão de suspensão pelo Senado Federal surgiu na 

Constituição brasileira de 1934
55

. À época, o controle de constitucionalidade era 

fundamentalmente concreto, razão pela qual o ato senatorial era conditio sine qua non para 

realizar a ampliação dos efeitos, uma vez que, em virtude da separação do poderes, o órgão 

responsável pelas criação das leis deveria ser o mesmo com a atribuição de retirá-las do 

ordenamento. Assim, o objetivo do dispositivo era de impedir a interferência de um Poder em 

outro. 

Demais disso, o que se almeja com a nova interpretação do artigo 52, X da 

CRFB/88 é a efetivação do princípio da celeridade processual, de forma que não seja 

necessário que demandas com a mesma matéria sejam julgadas nas instâncias do Poder 

Judiciário para que seja reconhecida a sua inconstitucionalidade. Como se depreende, com a 

sistemática proposta, a Corte Suprema, entendendo pela inconstitucionalidade de determinado 

ato normativo, proferiria decisão dotada de eficácia geral, suspendendo sua execução e 

encerrando qualquer possibilidade ajuizamento de novas demandas sobre o tema decidido. 

Sobre o dispositivo constitucional da época, discorrem Vicente Paulo e Marcelo 

Alexandrino: 

Foi nessa Constituição, também, que primeiro apareceu a possibilidade de atribuição 

de efeitos gerais à pronúncia de inconstitucionalidade, embora necessária, para tanto, 

a intervenção do Poder Legislativo. Com efeito, a Carta atribuiu competência ao 

Senado Federal para suspender a execução de uma lei, com eficácia erga omnes, em 
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face da declaração de sua inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário, proferida em 

um caso concreto. 

Convém destacar que, ao longo da história do instituto, o Senado Federal 

mostrou-se inerte em exercer o seu papel, tal qual determina o comando constitucional.  Por 

esse motivo, esse instituto, que já tem sido considerado anacrônico, passa a ser visto como 

vazio uma vez que o Senado não exerce sua atribuição para suspender a execução das leis. 

A autora Nathália Masson reafirma esse contexto na passagem abaixo, 

mencionando que: 

Para se ter uma noção do cuidado que o Senado Federal reserva à atuação que no 

irem anterior escudamos, basca verificar que a última Resolução que o órgão 

legislativo editou em cumprimento a atribuição constante do are. 52, X, CF/88 foi a 

de nº 81, de 1996, que suspendeu a execução do are. 2°, §§ 1°, 2° e 3°, da Lei nº 

7.588/1989, de Santa Catarina. 

Essa letargia do Senado Federal traz descrédito para a fórmula originalmente 

pensada pela Constituição de 1934 para promover a ampliação dos efeitos subjetivos 

das decisões de inconstitucionalidade prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal no 

controle difuso. Uma coisa é certa: se o órgão não tem executado com empenho e 

dedicação a atribuição que lhe foi concedida, a finalidade constitucional não tem 

sido alcançada. Descarte, ao invés de a norma declarada inconstitucional pelo STF 

no controle difuso ter sua execução suspensa pelo Senado - a fim de impedir que o 

Judiciário seja tomado de ações idênticas, evitando-se, com isso, a absurda 

morosidade e, pior, as decisões judiciais conflitantes, que desabonam a prestação 

jurisdicional -, o que se cem visto é a completa desconsideração por parte do órgão 

para com esta tarefa, o que compromete o propósito constitucional de efetivar, por 

esta via, princípios constitucionais básicos, tais como a segurança jurídica e, 

sobretudo, a isonomia.
56

 

Essa inércia do Senado corrobora com o entendimento da tese que o instituto 

sofreu mutação constitucional, uma vez que, ultrapassado, ele encontra-se mantido em nosso 

ordenamento por mera questão histórica.
57

 

Nesse sentido, Gilmar Mendes, principal defensor da tese da mutação 

constitucional do referido estudo, entende ter sido imprescindível à época a atribuir ao Senado 

Federal a competência de suspender a execução de ato declarada inconstitucional, pois dessa 

forma emprestou-se eficácia erga omnes às decisões proferidas em sede de controle difuso
58
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Contudo, o próprio ministro destaca os efeitos que o referido artigo causou nos ordenamentos 

jurídicos subsequentes: 

A fórmula inovadora buscava resolver o problema relativo à falta de eficácia geral 

das decisões tomadas pelo Supremo em sede de controle de constitucionalidade. É 

possível, porém, que, inspirado no direito comparado, tenha o constituinte conferido 

ao Senado um poder excessivo, que acabaria por convolar solução em problema, 

com a cisão de competências entre o Supremo Tribunal e o Senado. É certo, por 

outro lado, que, coerente com o espírito da época, a intervenção do Senado limitava-

se à declaração de inconstitucionalidade, não se conferindo eficácia ampliada à 

declaração de constitucionalidade.
59

 

Dessa forma, de acordo com o entendimento do ministro, percebe-se que havia 

uma forte defesa ao conceito de separação de poderes, segundo o qual somente em casos 

excepcionais o Supremo poderia retirar do ordenamento lei tido como inconstitucional sem 

que o Senado editasse a resolução. Por tal razão, entende o Ministro que o artigo 52, X da 

Constituição Federal se justificava à época, já que as decisões cingiam-se a declarar a 

inconstitucionalidade da norma dentro de um caso concreto. 

Essa situação se dava, de acordo com o já mencionado na presente monografia, 

pelo fato de que o controle de constitucionalidade anterior a Constituição de 1988 era 

majoritariamente difuso e incidental. A única forma de ser movida uma ação direta de 

constitucionalidade era por intermédio do Procurador Geral da República.  

Nesse sentido, observa o professor Fábio Leite: 

Compreende-se que o receio de se atribuir um poder excessivo ao Judiciário tenha 

motivado o constituinte de 1934 a criar e a de 1946 a manter tal atribuição àquela 

casa de representação federativa, assegurando assim a possibilidade de se conferir 

eficácia erga omnes à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF, sem o 

“risco”de se estar conferindo tamanho poder ao Judiciário. No entanto, a partir do 

momento em que se criou a fiscalização abtrata, tal justificativa perdeu a razão de 

ser.
60

 

Ocorre que, com a promulgação da Carta Cidadã, houve uma ampliação do 

número de legitimados para propor ação direta de constitucionalidade, bem como ampliou-se 

o número de ações em sede de controle abstrato com a Ação Declaratória de 

Constitucionalidade (ADC) e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF). 

 Não bastasse, com a elaboração da Lei n
o
 9.868/99, o Supremo Tribunal passou a 

suspender a validade de lei considerada inconstitucional de maneira liminar.
61

 Essa 
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possibilidade é um reflexo marcante do rompimento da, até então arraigada, concepção da 

divisão dos poderes. Diante desse cenário, é fácil perceber que a maior parte das questões 

constitucionais passou a ser resolvida por meio do controle abstrato. 

Forçoso reconhecer, portanto, a polêmica gerada em relação ao referido 

dispositivo constitucional. Para uma corrente ainda minoritária, o artigo de fato sofreu uma 

mutação constitucional, de forma que a atuação do Senado é de dar mera publicidade ao ato.  

Em razão disso, discorre o Ministro Gilmar Mendes sobre o tema: 

É possível, sem qualquer exagero, falar-se aqui de uma autêntica mutação 

constitucional em razão da completa reformulação do sistema jurídico e, por 

conseguinte, da nova compreensão que se conferiu à regra do art. 52, X, da 

Constituição de 1988. Valendo-nos dos subsídios da doutrina constitucional a 

propósito da mutação constitucional, poder-se-ia cogitar aqui de uma autêntica 

reforma da Constituição sem expressa modificação do texto (...).Em verdade, a 

aplicação que o Supremo Tribunal Federal vem conferindo ao disposto no art. 52, X, 

CF, indica que o referido instituto mereceu uma significativa reinterpretação a partir 

da Constituição de 1988. É possível que a configuração emprestada ao controle 

abstrato pela nova Constituição, com ênfase no modelo abstrato, tenha sido decisiva 

para a mudança verificada, uma vez que as decisões com eficácia erga omnes 

passaram a se generalizar.
62

 

Nesse momento, convém destacar, possivelmente, o principal argumento de 

justificativa da tese de mutação constitucional, tendo em vista as modificações causadas pelo 

artigo 103-A no texto constitucional, introduzido pela Emenda Constitucional n
o 

45/04. Por 

força do referido dispositivo, o Supremo Tribunal Federal, para pacificar entendimento sobre 

determinadas matérias, passa a editar enunciados, conhecidos como súmulas vinculantes, que 

enleiam os demais órgãos do Poder Judiciário e os entes que compõem a Administração 

Pública direta e indireta ao entendimento jurisprudencial consolidado pelo STF.
63

 

Frise-se que as súmulas vinculantes são de competência do STF e representam 

outra hipótese de transformação no ordenamento jurídico brasileiro em que os precedentes 

judiciais ganham força normativa uma vez que a repetição de decisões sobre determinada 

matéria em casos concretos, acarretará em entendimento sumulado com eficácia erga omnes. 

A força das súmulas vinculantes limita a atuação dos Magistrados e 

Administradores Públicos, ao retirar sua liberdade, obrigando-os acatar e seguir o seu teor 
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pautado no entendimento da Corte Suprema; além de vincular também a todos os 

jurisdicionados e evitar a proliferação de demandas idênticas. 

Imperioso destacar, pois, que o instituto da súmula vinculante contribui para a 

objetivação do controle de constitucionalidade, no sentido de aproximar cada vez mais sua 

modalidade concreta, em regra, inter partes e típica do sistema romano-germânico, à abstrata, 

com efeito erga omnes, presente na common law. 

Com base nisso, Alexandre de Moraes afirma que: 

Não mais será necessária a aplicação do art. 52, X, da Constituição Federal – cuja 

efetividade, até hoje, sempre foi reduzidíssima –, pois, declarando incidentalmente a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, o próprio Supremo 

Tribunal Federal poderá editar Súmula sobre a validade, a interpretação e a eficácia 

dessas normas, evitando que a questão controvertida continue a acarretar 

insegurança jurídica e multiplicidade de processos sobre questão idêntica.
64

 

Dessa forma, diante dessa concepção, a via difusa, com o passar dos anos, perde a 

característica de um modelo voltado para posições exclusivamente subjetivas e caminha para 

garantir a defesa objetiva da Ordem Constitucional. 

Por outro lado, a doutrina majoritária sustenta que a afirmação de que houve 

mutação constitucional no artigo 52, X da Constituição Federal é incorreta. Para essa corrente, 

a participação do Senado Federal no controle difuso continua sendo fundamental, uma vez 

que sua participação representa um exercício democrático. Com base nisso, explica o jurista 

Lênio Streck:  

Mas o modelo de participação democrática no controle difuso também se dá, de 

forma indireta, pela atribuição constitucional deixada ao Senado Federal. Excluir a 

competência do Senado Federal – ou conferir-lhe apenas um caráter de tornar 

público o entendimento do Supremo Tribunal Federal – significa reduzir as 

atribuições do Senado Federal à de uma secretaria de divulgação intra-legistativa das 

decisões do Supremo Tribunal Federal; significa, por fim, retirar do processo de 

controle difuso qualquer possibilidade de chancela dos representantes do povo 

deste referido processo, o que não parece ser sequer sugerido pela Constituição da 

República de 1988.
65

 

Corroborando com o acima exposto, é possível perceber que, na visão dessa 

corrente, a mudança de interpretação do dispositivo constitucional importaria em violações a 

princípios constitucionais, como o devido processo legal, ampla defesa e a separação dos 

poderes, tendo em vista que o Senado teria a mera função de divulgador das decisões do 

Supremo, bem como estaria ampliando os efeitos de uma decisão a quem não participou do 

processo. 
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Não se nega que a concepção do princípio da separação dos poderes é diferente 

daquela existente no momento em que a competência senatorial fora criada. É evidente que 

cada um dos três poderes possui uma maior atuação no desempenho de funções atípicas. 

Porém isso não deve significar a diminuição de uma função constitucionalmente atribuída. 

Sendo assim, é incabível que do Senado Federal seja retirado do rol de suas 

competências constitucionalmente estabelecidas a suspenção no todo ou em parte norma 

declarada inconstitucional pela Suprema Corte. 

Ademais, argumenta-se que a Constituição atribui literalmente ao Senado a 

competência para a suspensão, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por 

decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Assim, o sentido de que caberia ao Senado 

Federal somente conferir publicidade à decisão do Supremo não obedeceria às possibilidades 

semânticas do texto constitucional. 

Em outras palavras, o exercício da jurisdição constitucional pelo Supremo 

Tribunal Federal teria extrapolado as possibilidades semânticas do texto constitucional, 

acarretando em um resultado não comportado pelo art. 52, X da CRFB/88. 

Ratificando esse pensamento, Lênio Streck, defensor dessa corrente, expõe que: 

Ora, um tribunal não pode mudar a constituição; um tribunal não pode “inventar” o 

direito: este não é seu legítimo papel como poder jurisdicional, numa democracia. A 

atividade jurisdicional, mesmo a das cortes constitucionais, não é legislativa, muito 

menos constituinte
66

 

Ainda nesse sentido, Uadi Lammêgo Bulos leciona:  

Na realidade, o que aconteceu com o art. 52, X, da Constituição de 1988 foi a sua 

inadequação em face das transformações do fato social cambiante, acarretando-lhe 

desuso, e não mutação constitucional. Desuso é a não aplicação ou desobediência de 

uma norma, sem que haja criação de outra que se lhe oponha, em virtude de sua 

inadequabilidade social. Mas nem todo desuso acarreta mutação constitucional. Há 

casos em que o desuso modifica, informalmente, as normas constitucionais, sem, 

contudo, alterar-lhes uma vírgula sequer. A recíproca também é verdadeira, pois 

pode haver desuso sem mutação constitucional. O art. 52, X, do Texto de 1988, por 

exemplo, não sofreu qualquer mutação constitucional, embora esteja passando por 

um lento e gradual processo de desuso, haja vista sua inadequabilidade social, algo 

que, ao nosso sentir, não constitui uma verdadeira reforma da Constituição sem 

expressa mudança do texto.
67

 

Certo é que o Supremo Tribunal Federal tem um importante papel a desempenhar 

no exercício de sua função jurisdicional, mas não pode substituir a vontade do legislador 

constituinte originário, ou mesmo derivado. Deve interpretar as normas constitucionais e dizer 
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o direito a ser aplicado ao caso, evitando exorbitar sua função e atuar como legislador 

positivo. Caso contrário, além de usurpar a competência do poder constituinte, ultrapassaria 

os limites da legitimidade de sua jurisdição constitucional. 

Em virtude dessas considerações, convém destacar que, para a corrente 

majoritária, admitir a mutação do artigo 52 X da Constituição de 1988 é o mesmo que 

autorizar ao Supremo Tribunal que realize Emendas Constitucionais de maneira 

antidemocrática, uma vez que, além de exercer seu papel de Judiciário, passa a atuar como 

Constituinte. 

Nessa esteira, pertinentes são as palavras de Nathalia Masson, ao tratar do 

assunto: 

Em que pese reconhecermos que a outorga ao Senado Federal da competência para a 

suspensão da execução da lei tem se tornado cada vez mais ultrapassada e sem 

sentido, entendemos que combatê-la por meio de um esforço interpretativo que 

contraria indiscutivelmente a literalidade do dispositivo constitucional, é 

inadequado. Primeiro porque, em nossa leitura, a única maneira de promover uma 

superação da tarefa do Senado é a modificação do próprio texto constitucional, por 

meio do mecanismo de reforma constitucional, engendrado nos termos e limites do 

arr. 60, CF/88.
68

 

Entretanto, ainda que haja controvérsias sobre a ocorrência de mutação 

constitucional, certo é que há, atualmente, uma abstrativização do controle difuso de 

constitucionalidade no direito brasileiro. Isso porque a criação do instituto da súmula 

vinculante e da repercussão geral em recurso extraordinário constatou o fenômeno da 

objetivação das questões decididas no Supremo, independente da mutação constitucional do 

inciso X do art. 52 da Constituição Federal. 

Cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal já tem pronunciamento sobre o 

tema, valendo destacar que os Ministros Gilmar Mendes e Eros Grau já se manifestaram 

positivamente acerca do acolhimento da mutação constitucional do art. 52, X da CRFB/88 no 

julgamento da Reclamação 4335/AC. Todavia, os demais ministros não acataram o mesmo 

posicionamento, razão pela qual não se pode falar que que a teoria da Abstrativização do 

Controle Difuso é aceita no Brasil, conforme será verificado no item a seguir, oportunidade 

em que será apresentado os votos dos ministros no bojo do julgamento da mencionada 

Reclamação. 

3.2. A Reclamação 4335/AC 

Conforme abordado ao decorrer do capítulo, o controle de constitucionalidade, de 

uma forma geral, tem sofrido diversas mudanças. Assim, parte da doutrina tem enxergado um 
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processo de aproximação entre os modelos difuso e abstrato, influenciado pela promulgação 

da Constituição de 1988 e, posteriormente, pela edição da Emenda Constitucional 45/2004. 

Em virtude desse processo, os efeitos da decisão do controle concreto passariam a atingir a 

coletividade, não mais somente as partes do litígio. A essa mudança que se dá a 

abstrativização do controle difuso. 

Nesse sentido, o julgamento da Reclamação 4335/AC é considerado 

paradigmático no que tange a possibilidade de alteração dos efeitos em sede de controle 

difuso, uma vez que o voto do Ministro Gilmar Mendes causou verdadeiro impacto ao 

apresentar a tese de que o artigo 52, X da CRFB/88 teria sofrido mutação constitucional. 

A supracitada reclamação foi ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal pela 

Defensoria Pública da União em razão da negativa de concessão de progressão de regime 

proferido pelo Juiz da Vara de Execuções da Comarca de Rio Branco –AC. Segundo a defesa, 

o magistrado teria descumprido decisão emanada pelo Egrégio Tribunal no Habeas Corpus n. 

82.959. 

Convém destacar que toda a controvérsia iniciou-se com a Lei 8.072/90 que na 

redação original do seu artigo 2
o
, parágrafo 1

o
 proibia a progressão de regime em crimes 

hediondos
69

. Entretanto, o STF declarou inconstitucional o referido dispositivo no julgamento 

do Habeas Corpus n. 82.959, sob os argumentos de violação ao princípio constitucional da 

individualização da pena (art. 5, LXVI, CRFB/88), bem como a impossibilidade de 

progressão de regime. Para um melhor entendimento, segue a ementa da decisão proferida 

pelo STF no supracitado Habeas Corpus: 

PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – RAZÃO DE SER. A 

progressão no regime de cumprimento da pena, nas espécies fechado, semiaberto e 

aberto, tem como razão maior a ressocialização do preso que, mais dia ou menos 

dia, voltará ao convívio social. PENA – CRIMES HEDIONDOS – REGIME DE 

CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – ÓBICE – ARTIGO 2º, §1º, DA LEI N. 

8.072/90 – INCONSTITUCIONALIDADE – EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. 

Conflita com a garantia da individualização da pena – artigo 5º, inciso XLVI, da 

Constituição Federal – a imposição, mediante norma, do cumprimento da pena em 

regime integralmente fechado. Nova inteligência do princípio da individualização da 

pena, em evolução jurisprudencial, assentada a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 

1º, da Lei n. 8.072/90.
70

 

Ocorre que após a decisão do/ STF declarando o artigo inconstitucional, o juiz da 

Vara de Execuções Penais de Rio Branco – AC negou o pedido de progressão de regime em 
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favor de um condenado, justificando que a lei de crimes hediondos proibia tal benefício, 

assim como justificou que a decisão da Suprema Corte havia sido realizada no bojo de um 

caso concreto. Ou seja, para que o referido disposto fosse considerado inconstitucional para 

toda coletividade é imperativo a atuação do Senado Federal no intuito de suspender sua 

execução, conforme o art. 52, X da Carta Magna. 

O indeferimento do pedido fora feito nos seguintes termos: 

Conquanto o Plenário do Supremo Tribunal, em maioria apertada (6 votos x 5 

votos), tenha declarado ‘incidenter tantum’ a inconstitucionalidade do art. 2.°, § 1.° 

da Lei 8.0721/90 (Lei dos Crimes Hediondos), por via do Habeas Corpus n. 82.959, 

isto após dezesseis anos dizendo que a norma era constitucional, perfilho-me a 

melhor doutrina constitucional pátria, que entende que no controle difuso de 

constitucionalidade a decisão produz efeitos inter partes. Para que se estenda os seus 

efeitos erga omnes, a decisão deve ser comunicada ao Senado Federal, que 

discricionariamente editará resolução suspendendo o dispositivo legal declarado 

inconstitucional pelo Pretório Excelso (conforme, aliás, o próprio STF informou em 

seu site na internet, em notícia publicada no dia 23/02/2006, que é do seguinte teor: 

"...Como a decisão se deu no controle difuso de constitucionalidade (análise dos 

efeitos da lei no caso concreto), a decisão do Supremo terá que ser comunicada ao 

Senado para que o parlamento providencie a suspensão da eficácia do dispositivo 

declarado inconstitucional...").
71

 

Posteriormente, a Defensoria Pública ingressou com uma Reclamação junto ao 

STF, uma vez que, no seu entendimento, o juiz a quo proferiu decisão contraditória com o que 

já havia sido decidido perante aquela Corte. 

Percebe-se, portanto, que a controvérsia debatida na Reclamação 4335/AC 

restringe-se a determinar se ainda existe a necessidade da atuação do Senado em suspender a 

execução de lei declarada inconstitucional incidenter tantum, para que tal decisão tenha 

efeitos gerais e abstratos.  

O ministro Gilmar Ferreira Mendes, designado como relator, ao examinar a 

Reclamação, defendeu a tese de que o inciso X do art. 52 da CF sofreu mutação constitucional 

no sentido de não mais ficar a cargo do Senado a tarefa de dar efeito erga omnes ao 

reconhecimento de inconstitucionalidade. Para o ministro, a edição senatorial ganha caráter de 

mera publicização. O ministro Eros Grau perfilhou a tese do relator, ou seja, reconheceu o 

instituto da mutação constitucional, alterando a função do Senado Federal quando do 

recebimento da comunicação do STF acerca de decisão de inconstitucionalidade em controle 

difuso. 

Contudo, os demais ministros proferiram diversas críticas dando conta que a 

hipótese defendida ultrapassava os limites de uma nova interpretação constitucional. Para essa 
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corrente, o que fora proposto caracterizava-se como uma tentativa de reforma da Constituição 

ilegítima, razão pela qual recusaram a aceita-la. 

Explicados os motivos que levaram ao ajuizamento da Reclamação 4335/AC, 

cumpre examinar os votos proferidos pelos ministros para visualizar os argumentos favoráveis 

e contrários à tese de mutação constitucional, que levaram o Egrégio Tribunal a optar pelo 

não reconhecimento da Teoria da Abstrativização. 

3.2.1. O entendimento do Ministro Gilmar Mendes 

O ministro Gilmar Mendes iniciou seu voto, que julgou procedente a Reclamação 

4335, explicando a atribuição do Senado Federal no controle de constitucionalidade. Em sua 

concepção, o instituto da suspensão da execução da norma declarada inconstitucional foi 

mecanismo encontrado pelo legislador para garantir efeitos gerais às decisões em sede de 

controle difuso. 

Segundo o ministro, o ordenamento pátrio sempre foi inspirado no modelo 

americano ao preceituar a inexistência de norma considerada inconstitucional. Todavia, 

diferentemente do modelo norte americano que, através do stare decisis, garante eficácia geral 

às decisões para a não aplicação de determinado ato normativo, no sistema brasileiro não 

havia, até então, nenhum dispositivo que colocasse em prática o mesmo efeito.   

É bom dizer que a doutrina do stare decisis é oriunda dos países do common law e 

permite uma aplicação coerente do Direito uma vez que, a partir do momento que uma 

questão é suscitada no Judiciário, a decisão proferida criará um precedente que julgará 

qualquer temática semelhante de forma similar. 

 Na tentativa de importar essa doutrina para a realidade brasileira, o Senado 

Federal foi inserido no processo de controle de constitucionalidade, cujo objetivo sempre foi 

de garantir eficácia erga omnes às decisões do STF. Assim explica Gilmar Mendes: 

Embora a doutrina pátria reiterasse os ensinamentos teóricos e jurisprudenciais 

americanos, no sentido da inexistência jurídica ou da ampla ineficácia da lei 

declarada inconstitucional, não se indicava a razão ou o fundamento desse efeito 

amplo. Diversamente, a não-aplicação da lei, no Direito norte-americano, constitui 

expressão do stare decisis, que empresta efeitos vinculantes às decisões das Cortes 

Superiores. Dai, ter-se adotado, em 1934, a suspensão de execução pelo Senado 

como mecanismo destinado a outorgar generalidade à declaração de 

inconstitucionalidade. 

Contudo, o próprio ministro afirma que esse dispositivo apresenta diversas 

problemáticas quanto ao seu enquadramento jurídico, como, por exemplo, os efeitos e a 

natureza que a resolução do Senado de declarar suspensa a execução do ato normativo possui.    
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Quanto aos efeitos, Gilmar Mendes, assumindo uma posição defendida por Lúcio 

Bittencourt, já na década de 60, afirma que o objetivo da norma é de conferir ao Senado o 

dever de dar publicidade à decisão do Supremo. Ato contínuo, recorda que já houve projeto 

para garantir eficácia geral no bojo do controle difuso
72

. Assim, o papel do Senado em editar 

resolução seria mitigado. 

 Entretanto, o projeto acabou sendo rejeitado de forma que a mais alta Casa 

Legislativa permaneceu com seu papel imprescindível no que tange a ampliação dos efeitos 

de uma decisão em caso concreto emanada pelo Supremo Tribunal Federal. 

Em seguida, Gilmar Mendes passa a destacar que, com a promulgação da Carta 

Magna de 1998, a suspensão da execução de lei pelo Senado Federal tem se enfraquecido 

cada vez mais, tendo em vista que, hodiernamente, a separação dos poderes não possui o 

mesmo entendimento da época em que o instituto foi criado. Em virtude dessas considerações, 

demonstra que a ênfase que o controle abstrato passou a receber, bem como a possibilidade de 

o STF suspender, liminarmente, uma lei ou ato normativo a toda coletividade foram 

preponderantes para esse cenário. 

Em razão disso, o ministro do Pretório Excelso passa a fazer um questionamento 

acerca da eficácia das decisões daquele tribunal no controle concreto:  

A amplitude conferida ao controle abstrato de normas e a possibilidade de que se 

suspenda, liminarmente, a eficácia de leis ou atos normativos, com eficácia geral, 

contribuíram, certamente, para que se quebrantasse a crença na própria justificativa 

desse instituto, que se inspirava diretamente numa concepção de separação de 

Poderes - hoje inevitavelmente ultrapassada. Se o Supremo Tribunal pode, em ação 

direta de inconstitucionalidade, suspender, liminarmente, a eficácia de uma lei, até 

mesmo de uma Emenda Constitucional, por que haveria a declaração de 

inconstitucionalidade, proferida no controle incidental, valer tão somente para as 

partes? 

A resposta desse questionamento é apresentada na sequência do voto do Ministro 

ao se afirmar “que o instituto da suspensão pelo Senado assenta-se hoje em razão de índole 

exclusivamente histórica”.  

Para corroborar com ideia de que o art. 52, X passou a ser uma regra em 

desacordo com a sistemática do ordenamento jurídico contemporâneo, Gilmar Mendes elenca 

situações em que seja possível perceber uma nova interpretação ao referido artigo através da 

atuação do Supremo Tribunal Federal.  Tais hipóteses, de maneira resumida, podem ser 

verificadas quando o Egrégio Tribunal determina a forma pela qual a norma deve ser 

                                                 
72

 O projeto tinha o objetivo de alterar a redação do artigo 64 da Constituição de 46. Tal dispositivo correspondia 

com o atual art. 52, X da CRFB/88. Segundo o projeto, que culminou na Emenda 16/1965, o artigo 64 passaria a 

ter a seguinte redação: “Incumbe ao presidente do Senado Federal, perdida a eficácia de lei ou ato de natureza 

normativa (art. 101, §3º), fazer publicar no Diário Oficial e na Coleção das leis a conclusão do julgado que lhe 

for comunicado”. 



47 

 

interpretada, adota uma interpretação conforme a Constituição, declara a 

inconstitucionalidade parcial sem redução do texto. 

Essas, portanto, são hipóteses em que não há que se falar em intervenção do 

Senado, pois não se trata de declaração de inconstitucionalidade de determinada lei ou ato 

normativo, mas sim uma interpretação sobre o significado normativo. Por tal motivo afirma o 

ministro que “essas razões demonstram o novo significado do instituto de suspensão de 

execução pelo Senado no contexto normativo da Constituição de 1988”. 

Convém destacar que, através de exposição de julgados da Suprema Corte, Gilmar 

Mendes demonstra que a reserva do plenário, inserida no art. 97 da CRFB/88, conforme já 

abordado na presente monografia a, deixou de ser um imposição aos Tribunais inferiores, 

desde que o pleno do STF já tenha feito pronunciamento da constitucionalidade da matéria em 

debate. 

Segundo o ministro, a desnecessidade da aplicação da reserva de plenário traz, 

como consequência natural, a equiparação dos efeitos do controle abstrato e concreto uma vez 

que a decisão do STF antecipa os efeitos vinculantes de seus julgados em controle incidental. 

Nesse sentido discorre Gilmar Mendes: 

Esse entendimento marca uma evolução no sistema de controle de 

constitucionalidade brasileiro, que passa a equiparar, praticamente, os efeitos das 

decisões proferidas nos processos de controle abstrato e concreto. A decisão do 

Supremo Tribunal Federal, tal como colocada, antecipa o efeito vinculante de seus 

julgados em matéria de controle de constitucionalidade incidental, permitindo que o 

órgão fracionário se desvincule do dever de observância da decisão do Pleno ou do 

Órgão Especial do Tribunal a que se encontra vinculado. Decide-se autonomamente 

com fundamento na declaração de inconstitucionalidade (ou de constitucionalidade) 

do Supremo Tribunal Federal proferida incidenter tantum. 

Prosseguindo com o voto, o ministro aponta que a competência senatorial de 

suspender a execução de lei declarada inconstitucional perdeu sua importância quando da 

promulgação da Carta Cidadã, que ampliou significativamente o rol dos legitimados para 

propor ação direta de constitucionalidade. É inegável que a ampliação dos legitimados 

resultou no fortalecimento do controle abstrato uma vez que passou a ser o instrumento típico 

do controle concentrado. Sobre isso, o ministro da Suprema Corte aduz:  

A ampla legitimação, a presteza e a celeridade desse modelo processual, dotado 

inclusive da possibilidade de se suspender imediatamente a eficácia do ato 

normativo questionado, mediante pedido de cautelar, fazem com que as grandes 

questões constitucionais sejam solvidas, na sua maioria, mediante a utilização da 

ação direta, típico instrumento do controle concentrado. Assim, se continuamos a ter 

um modelo misto de controle de constitucionalidade, a ênfase passou a residir não 

mais no sistema difuso, mas no de perfil concentrado. 

Outro apontamento levantado por Gilmar Mendes quanto a obsolescência do 

referido instituto diz respeito a questão da teoria da nulidade da norma declarada 
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inconstitucional.  Segundo a teoria, adotada no Brasil, a inconstitucionalidade é um vício que 

nasce com a lei, em outras palavras, o ato normativo eivado de vício é considerado 

natimorto.
73

 

Contudo, na visão de Mendes, a atribuição do Senado, prevista no artigo 52, X, 

contraria a teoria da nulidade já que a lei, mesmo já declarada inconstitucional, só seria 

retirada do ordenamento jurídico a partir do momento que a casa Senatorial a declarasse. 

Por tal motivo, entende que a função de suspender a execução da lei deve ser vista 

como um ato de publicidade da decisão proferida no Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, 

para reforçar seu ponto de vista em relação a posição defendida, o ministro apresenta os 

ensinamentos de Lúcio Bittencourt. Senão vejamos: 

Se o Senado não agir, nem por isso ficará afetada a eficácia da decisão, a qual 

continuará a produzir todos os seus efeitos regulares que, de fato, independem de 

qualquer dos poderes. O objetivo do art. 45, IV da Constituição - a referência é ao 

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

conhecimento de todos os cidadãos. Dizer que o Senado 'suspende a execução' da lei 

inconstitucional é, positivamente, impropriedade técnica, uma vez que o ato, sendo 

'inexistente' ou 'ineficaz', não pode ter suspensa a sua execução.  

Para o magistrado, o entendimento defendido por Lúcio Bittencourt harmoniza-se 

com a teoria da nulidade da lei inconstitucional, uma vez que, proferida a sentença 

declaratória, a norma declarada inconstitucional teria seus efeitos extintos de imediato. 

Contudo, em que pese a posição de Lúcio Bittencourt, a resolução do Senado sempre se 

mostrou fundamental para garantir eficácia erga omnes às decisões. 

Todavia, apesar de o ordenamento ter adotado a posição de que cabe ao Senado 

Federal editar resolução para conferir efeitos gerais, práticas recentes indicam ser possível a 

ampliação dos efeitos, sem a participação daquela casa Legislativa. Nesse contexto, o ministro 

sustenta que a decisão no controle de constitucionalidade das ações coletivas, como ação civil 

pública ou mandado de segurança coletivo, ainda que em sede de controle incidental, é dotada 

de eficácia geral. Assim, lança, o juiz, o seguinte questionamento: 

Como sustentar que uma decisão proferida numa ação coletiva, numa ação civil 

pública ou em um mandado de segurança coletivo, que declare a 

inconstitucionalidade de uma lei determinada, terá eficácia apenas entre as partes? 

As indagações e apontamento levantados pelo magistrado ao longo do seu voto 

foram feitas para que, na conclusão do seu voto, pudesse afirmar que trata-se de uma mutação 
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reconhece a inconstitucionalidade tem caráter declaratório – e não constitutivo -, limitando-se a reconhecer uma 
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constitucional do art. 52, X da CRFB/88. Assim, convém ressaltar o entendimento trazido 

pelo ministro: 

É possível, sem qualquer exagero, falar-se aqui de uma autêntica mutação 

constitucional em razão da completa reformulação do sistema jurídico e, por 

conseguinte, da nova compreensão que se conferiu à regra do art. 52, X, da 

Constituição de 1988. Valendo-nos dos subsídios da doutrina constitucional a 

propósito da mutação constitucional, poder-se-ia cogitar aqui de uma autêntica 

reforma da Constituição sem expressa modificação do texto.  

Assim, a nova interpretação ao artigo 52, X deve ser aquela defendida por Lúcio 

Bittencourt, qual seja, a de que a resolução editada pelo Senado Federal para suspender ato 

normativo tenha efeito simplesmente de conferir publicidade, e consequentemente, não seja 

mais dotada de eficácia normativa. Nessa feita, importante destacar os ensinamentos de 

Gilmar Mendes, explicando a transformação do papel do Senado Federal ante a nova 

interpretação do referido diploma constitucional. Veja: 

Assim, parece legítimo entender que, hodiernamente, a fórmula relativa à suspensão 

de execução da lei pelo Senado Federal há de ter simples efeito de publicidade. 

Desta forma, se o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle incidental, chegar 

à conclusão, de modo definitivo, de que a lei é inconstitucional, essa decisão terá 

efeitos gerais, fazendo-se a comunicação ao Senado Federal para que este publique a 

decisão no Diário do Congresso. Tal como assente, não é (mais) a decisão do 

Senado que confere eficácia geral ao julgamento do Supremo. A própria decisão da 

Corte contém essa força normativa. Parece evidente ser essa a orientação implícita 

nas diversas decisões judiciais e legislativas acima referidas. Assim, o Senado não 

terá a faculdade de publicar ou não a decisão, uma vez que não se cuida de uma 

decisão substantiva, mas de simples dever de publicação, tal como reconhecido a 

outros órgãos políticos em alguns sistemas constitucionais (Constituição austríaca, 

art. 140,5 - publicação a cargo do Chanceler Federal, e Lei Orgânica da Corte 

Constitucional Alemã, art.31, (2), publicação a cargo do Ministro da Justiça). 

Outrossim, o ministro conclui o voto ao argumentar que a edição de Súmulas 

Vinculantes fortalece a ideia de que o artigo 52, X está ultrapassado. Assim entende, pois, na 

sua visão, esse instituto “permite aferir a inconstitucionalidade de determinada orientação 

pelo próprio Tribunal, sem qualquer interferência do Senado Federal”. Ou seja, o Egrégio 

Tribunal pode definir a inconstitucionalidade de qualquer norma, conferindo-lhe eficácia 

geral. 

Em virtude dessas considerações, o magistrado julgou procedente a reclamação, 

uma vez que a decisão do juiz de primeiro grau não observou a eficácia erga omnes da 

decisão do Supremo Tribunal no Habeas Corpus 82959/SP.  

3.2.2. Entendimento do Ministro Eros Grau 

Acompanhando o ministro relator, o magistrado Eros Grau profere seu voto a 

favor da procedência da Reclamação, pois, em sua visão, e de acordo com a explanação que 



50 

 

será demonstrada no decorrer desse item, de fato houve um processo de mutação 

constitucional do artigo 52, X da Constituição da República. 

Para analisar o voto de Gilmar Mendes, o ministro Eros Grau, introduz sua tese 

fazendo menção às duas forças opostas que estão presentes na estrutura do ordenamento 

jurídico. A primeira força diz respeito a segurança jurídica e liberdade individual, que tende a 

rigidez uma vez que o texto da norma é capaz de vincular o intérprete. A segunda força, ao 

seu turno, refere-se a função de interpretação no direito, que possui como característica a 

elasticidade, pois, para que as liberdades individuais sejam realmente efetivas dentro do 

contexto social, é imprescindível que o intérprete seja criativo para compreender todas as 

possibilidades em volta do texto. 

Essa introdução é realizada pelo ministro com objetivo de entender se Gilmar 

Mendes teria ultrapassado os limites da elasticidade que é conferido aos intérpretes, durante 

sua função de interpretar. Assim, explica Eros Grau que o aplicador deve condicionar aquilo 

que está escrito na lei com a realidade social, mas deve fazê-lo com prudência para não 

modificar o próprio comando legal. Nesse sentido, o ministro se recorre dos ensinamentos de 

Jean-Pierre Vernant para explicar a atuação dos intérpretes das leis: 

O texto normativo obedece a limitações coletivas bastante estritas nas variações às 

quais se presta ao ser transformado em norma; ainda quando operem o que 

chamamos de mudança de jurisprudência, os intérpretes autênticos não estão livres 

para modificá-lo, o texto normativo, à vontade, reescrevendo-o a seu belprazer; o 

intérprete inscreve-se na tradição do texto --- quer se amolde a ela com exatidão, 

quer se afaste dela em algum ponto, para atualizá-lo, o texto, é sustentado por ela, 

apóia-se nela e deve referir-se a ela, pelo menos implicitamente, se quiser que sua 

narrativa seja entendida pelo público; o intérprete há de construir a norma 

respeitando a coerência interna do texto, sujeito a uma série de associações, 

oposições e homologias que conferem sentido ao texto, de modo que, em verdade,  

não inventa a norma.  

 Assim, ao analisar o voto da relatoria, o ministro Eros Grau chega a conclusão de 

que, no caso em análise, a  hipótese é de mutação constitucional. Na visão do magistrado do 

Egrégio Tribunal, uma mutação ocorre quando o sentido do texto constitucional é modificado 

sem que haja qualquer alteração na redação. Cumpre, mais uma vez, destacar as palavras do 

ministro em seu voto: 

A mutação constitucional é transformação de sentido do enunciado da Constituição 

sem que o próprio texto seja alterado em sua redação, vale dizer, na sua dimensão 

constitucional textual. Quando ela se dá, o intérprete extrai do texto norma diversa 

daquelas que nele se encontravam originariamente involucradas, em estado de 

potência. Há, então, mais do que interpretação, esta concebida como processo que 

opera a transformação de texto em norma. Na mutação constitucional caminhamos 

não de um texto a uma norma, porém de um texto a outro texto, que substitui o 

primeiro. 
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Deste modo, Eros Grau entende que a proposta defendida por Gilmar Mendes vai 

além de uma nova interpretação dada ao mesmo texto normativo. Em virtude dessa 

consideração, a ideia proposta por este ministro é de uma autêntica mutação constitucional, 

pois não somente a interpretação da norma é alterada, como também o próprio enunciado 

normativo. 

Após a reflexão sobre a possível mutação constitucional, o ministro Eros Grau 

perfilha da posição adotada pelo ministro relator do caso. Em seu entendimento, o artigo 52, 

X da CRFB/88 se transformou em uma norma obsoleta motivo pela qual a leitura desse 

dispositivo deveria ser outra, de forma a adequar-se a sistemática do ordenamento jurídico 

contemporâneo. Por conseguinte, adota a posição de que cabe ao Senado a competência de 

dar publicidade às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Vejamos: 

Obsoleto o texto que afirma ser da competência privativa do Senado Federal a 

suspensão da execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por 

decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nele se há de ler, por força da 

mutação constitucional, que compete ao Senado Federal dar publicidade à suspensão 

da execução, operada pelo Supremo Tribunal Federal, de lei declarada 

inconstitucional, no todo ou em parte, por decisão definitiva do Supremo. 

Portanto, preconiza o magistrado que o Senado Federal não possui competência 

para recolocar no ordenamento jurídico aquilo que o Tribunal afastou. Nesse sentido, conclui 

o voto, julgando procedente a Reclamação, ao afirmar que a decisão do Supremo Tribunal já 

contém força normativa bastante para suspender a execução da lei. 

3.2.3. Dos votos contrários à tese da Abstrativização 

Apesar dos votos favoráveis dos Ministros Gilmar Mendes e Eros Grau à mutação 

constitucional do artigo 52, X da Constituição Federal em decorrência da equiparação dos 

efeitos da decisão nos dois modelos de controle de constitucionalidade, os demais Ministros 

que compunham o Plenário do Egrégio Tribunal não tiveram o mesmo posicionamento. Ao 

contrário, para a maioria, a decisão em sede de controle difuso, ainda possui efeito inter 

partes, de formar que o Senado Federal possui papel fundamental para garantir eficácia erga 

omnes a essa decisão. 

Os ministros Sepúlveda Pertence, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e 

Joaquim Barbosa foram contundentes ao afirmarem que a proposta de mutação constitucional 

resultaria em usurpação de competência do Senado.  Ademais, não reconheceram a 

reclamação por perfilharem do mesmo entendimento que o juiz da vara de execuções. Ou 

seja, para eles a decisão do Habeas Corpus 82.959 possui seus efeitos limitados às partes da 
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relação processual, sendo competência do Senado ampliar seus efeitos, como prevê a 

Constituição.  

Assim, para o ministro Sepúlveda Pertence a ideia de mutação constitucional do 

artigo 52, X da CRFB se assemelharia a um “golpe de Estado”: 

Mas não me animo à mutação constitucional proposta. E mutação constitucional por 

decreto do poder que com ela se ampliaria; o que, a visões mais radicais, podería ter 

o cheiro de golpe de Estado. Às tentações do golpe de Estado não está imune o 

Poder Judiciário; é essencial que a elas resista. [...] Reduzir-se a nada o papel do 

Senado - que todos os textos constitucionais subsequentes a 1934, com exceção do 

Estado Novo, mantiveram - parecem-me ir, com todas as vênias, além da marca. De 

resto, o decreto de mutação constitucional proposto já não tem mais, hoje, por si, 

nem o desafio de emprestar maior eficácia às decisões constitucionais do Supremo 

Tribunal Federal. [...] Não há dúvida de que, no mundo dos fatos, se torna cada vez 

mais obsoleto - concordo - esse mecanismo; mas, hoje, combatê- lo, por isso que 

tenho chamado - com a permissão generosa dos dois Colegas - de projeto de decreto 

de mutação constitucional, já não é nem mais necessário. 

Por sua vez, Ricardo Lewandowski acrescenta que: 

Suprimir competências de um Poder de Estado, por via de exegese constitucional, a 

meu sentir, colocaria em risco a própria lógica do sistema de freios e contrapesos, 

como ressalta Jellinek. Não se ignora que a Constituição de 1988 redesenhou a 

relação entre os poderes, fortalecendo o papel do Supremo Tribunal Federal, ao 

dotar, por exemplo, as suas decisões de efeito vinculante e eficácia erga omnes nas 

ações diretas de constitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade 

(art. 102, § 2º). O fortalecimento do STF, no entanto, não se deu em detrimento das 

competências dos demais poderes, em especial daquela conferida ao Senado Federal 

no art. 52, inc. X, da Carta em vigor. Não há, penso eu, com o devido respeito pelas 

opiniões divergentes, como cogitar-se de mutação constitucional na espécie, diante 

dos limites formais e materiais que a própria Lei Maior estabelece quanto ao tema, a 

começar pelo que se contém no art. 60, § 4º, III, o qual erige a separação dos 

poderes à dignidade de “cláusula pétrea”, que sequer pode ser alterada por meio de 

emenda constitucional. 

O ministro Joaquim Barbosa afirma que o comando constitucional inserido no 

artigo 52, X da Constituição não suscita qualquer obstáculo às eficácias das decisões da 

Suprema Corte:  

Por fim, noto, com a devida vênia, que a proposta do eminente relator, além de 

encontrar obstáculo intransponível na literalidade do artigo 52, inciso X da 

Constituição, vai na contramão das conhecidas regras de self restraint que Alexander 

Bickel, em sua monumental obra "The Least Dangerous Branch", qualificou de 

"Virtudes passivas" da justiça constitucional. Bickel preconizava que no exercício da 

jurisdição constitucional só restam ao Poder Judiciário 3 alternativas, isto é: a) 

anular a legislação em desacordo com a Constituição; b) declarar a sua 

compatibilidade com o texto constitucional; c) não fazer nem uma coisa nem outra, 

ou seja, abster-se de pronunciar-se sobre a questão da constitucionalidade em 

respeito ao princípio da democracia, quando assim puder agir, solucionando o caso 

concreto sem precisar embrenhar-se pela questão constitucional. Essa regra de 

sagesse politique, de sabedoria política, tão importante para a vitalidade da 

democracia constitucional, parece-me plenamente aplicável ao caso ora em exame, 

sobretudo por a norma em causa, a par da sua literalidade quase. 101 "ofuscante", 

em nada limita o exercício por essa Corte da sua missão de guarda da Constituição 
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Em consonância com o acatado, percebe-se que, na visão dos ministros supra 

mencionados, admitir a mutação constitucional do artigo 52, X da CRFB – mesmo 

reconhecendo que o disposto seja obsoleto - seria uma verdadeira afronta ao princípio da 

separação dos poderes tendo em vista que o que se propõe é uma retirada de competência 

atribuída pelo Constituinte ao Poder Legislativo. 

Registre-se, ainda, que os ministros Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Celso de 

Mello e Teori Zavascki reconheceram a procedência da Reclamação, contudo, não admitiram 

a tese da Abstrativização do Controle Difuso e a eventual mutação constitucional. Para eles, a 

Reclamação deveria ser reconhecida uma vez que, com a edição da Súmula Vinculante n
o
 26, 

o Supremo Tribunal Federal garantiu a progressão de regime dos condenados por crimes 

hediondos.
74

 

Nesse sentido, cumpre assinalar que a Suprema Corte, antes do julgamento da 

Reclamação 4335/AC editou a referida súmula possibilitando a progressão de regime. Assim, 

o juiz de primeiro grau teria proferido decisão contrária ao entendimento da Corte, motivo 

pelo qual a Reclamação foi julgada procedente. 

Sobre o desrespeito à Súmula Vinculante o ministro Teori Zavascki explica: 

Nessa linha de entendimento, examine-se o caso concreto. Considerada apenas a 

situação jurídica existente à data da sua propositura, a presente reclamação não seria 

cabível. Ocorre, porém, que, no curso do seu julgamento, foi editada a Súmula 

Vinculante n. 26, do seguinte teor: “Para efeito de progressão de regime no 

cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo de execução 

observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, 

sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não, os requisitos objetivos e 

subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a 

realização de exame criminológico”. Assim, considerado esse fato superveniente – a 

edição de súmula vinculante, cujo descumprimento enseja a propositura de 

reclamação, fato esse que deve ser levado em consideração, nos termos do art. 462 

do CPC - a solução que hoje se impõe é a de conhecer e deferir o pedido. É assim 

meu voto. 

Nesse mesmo sentido, Luís Roberto Barroso defende a procedência da 

Reclamação em virtude da Súmula Vinculante: 

O Ministro Teori, no entanto, está conhecendo e deferindo a reclamação, pelo que 

bem entendi, não por considerar ter havido uma mutação do artigo 52, inciso X, mas 

por considerar que, posteriormente ao ajuizamento da reclamação, sobreveio a 

Súmula Vinculante nº 26 e que, efetivamente, a decisão impugnada violaria essa 

Súmula Vinculante. Esse é o ponto de vista defendido por Vossa Excelência. E, 

contra inobservância de súmula vinculante, nós não temos dúvida de que caiba 

reclamação. 
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3.2.4. Da valorização dos precedentes judiciais 

Outrossim, é preciso ressaltar que o ministro Teori Zavascki destacou em seu voto 

a valorização dos precedentes judiciais no Tribunais Superiores, de forma que, para o 

ministro, o Brasil está paulatinamente adotando da cultura do stare decisis, inerente dos 

países que adotam o sistema common law.
75

  

O magistrado inicia o voto explicando que, apesar de o controle de 

constitucionalidade brasileiro ter sido originariamente inspirado no modelo estadunidense, 

não foi aqui recebida a ideia do stare decisis, de forma que os efeitos da decisão restringiam-

se somente às partes. Por conseguinte, a forma encontrada para se estender os efeitos se deu 

pela atribuição do Senado para suspender as normas declaradas inconstitucionais.  

Contudo, adverte o ministro que essa atribuição da casa Senatorial não é mais a 

única forma de conferir efeitos erga omnes às decisões proferidas. Assim explica: 

Mas a Resolução do Senado não é a única forma de ampliação da eficácia subjetiva 

das decisões do Supremo Tribunal Federal, até porque ela diz respeito a uma área 

extremamente limitada da jurisdição constitucional (apenas a das decisões do 

Supremo que declaram a inconstitucionalidade de preceito normativo). 

Significativas modificações de nosso sistema constitucional, supervenientes à 

Constituição de 1934, conferiram a outras sentenças do Supremo Tribunal Federal – 

relacionadas, ou não, a controle de constitucionalidade de normas, afirmativas, ou 

não, da inconstitucionalidade –, eficácia subjetiva universal, expandindo-a para 

outros lindes do vasto domínio da jurisdição constitucional – que, como se sabe, vai 

muito além da fiscalização da legitimidade das normas – e para além das partes 

vinculadas ao processo de sua formação. 

Dentre as modificações no sistema constitucional apontadas como fundamentais 

para a ampliação dos efeitos das decisões, o ministro destaca a importância das súmulas 

vinculantes e do instituto da repercussão geral nos recursos extraordinários, ambos oriundos 

da Emenda Constitucional 45/2004. 

Não obstante ao apontamento do ministro, é indubitável que ambos institutos 

favorecem a valorização dos precedentes judiciais sendo certo que a Súmula Vinculante 

pacifica o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, conferindo, em corolário, uma 

aproximação dos efeitos dos dois modelos de controle. Como consequência, percebe-se que a 

eficácia da decisão proferida pelo Supremo Tribunal em controle incidental possui aptidão de 
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 MASSON, Nathália. Manual de Direito Constitucional, 2016, p. 906: Isso por meio do instituto do stare 

decisis (et quieta non movere), expressão que traduz a ideia de que o que já está decidido não deve ser 

alterado/perturbado, de que o julgador deve ater-se ao que já está resolvido. Nos Estados Unidos da América, a 

adoção do sistema judicial de precedentes por meio do instituto do stare decisis, permite que a Suprema Corte 

assegure aos indivíduos segurança e igualdade de entendimento na interpretação de casos polêmicos e repetidos; 

todos, sem exceção, do Presidente da República ao cidadão comum americano, passando por todos os órgãos 

componentes da estrutura judicial, obedecem às decisões prolatadas pela Suprema Cone, num fervor quase 

religioso. 
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ter seus efeitos generalizados haja vista as recentes possibilidades de extensão dos seus 

efeitos, mesmo sem a participação do Senado Federal. 

Ante o exposto, importante fazer menção as palavras do ministro Teori: 

É inegável, por conseguinte, que, atualmente, a força expansiva das decisões do 

Supremo Tribunal Federal, mesmo quando tomadas em casos concretos, não decorre 

apenas e tão somente de resolução do Senado, nas hipóteses de que trata o art. 52, X 

da Constituição. É fenômeno que está se universalizando, por força de todo um 

conjunto normativo constitucional e infraconstitucional, direcionado a conferir 

racionalidade e efetividade às decisões dos tribunais superiores e, como não poderia 

deixar de ser, especialmente os da Corte Suprema. 

Ademais, apesar de reconhecer a força expansiva das decisões, a partir de 

demonstração de exemplos da jurisprudência da Suprema Corte, o ministro teceu diferenças 

entre a eficácia expansiva e a eficácia erga omnes, apontando que somente nesta é possível o 

ajuizamento de Reclamação. Sobre essa diferença explica Teori Zavascki: 

O mesmo sentido restritivo há de ser conferido à norma de competência sobre 

cabimento de reclamação. É que, considerando o vastíssimo elenco de decisões da 

Corte Suprema com eficácia expansiva, e a tendência de universalização dessa 

eficácia, a admissão incondicional de reclamação em caso de descumprimento de 

qualquer delas, transformará o Supremo Tribunal Federal em verdadeira Corte 

executiva, suprimindo instâncias locais e atraindo competências próprias das 

instâncias ordinárias. Em outras palavras, não se pode estabelecer sinonímia entre 

força expansiva e eficácia vinculante erga omnes a ponto de criar uma necessária 

relação de mútua dependência entre decisão com força expansiva e cabimento de 

reclamação. 

Assim, consoante noção cedida, entende-se que a Reclamação só poderia ser 

ajuíza por parte não envolvida na relação processual se a decisão tiver sido proferida em sede 

de controle concentrado já que, nesse caso, seus efeitos valem para toda coletividade. Ocorre 

que, em sede de controle difuso, mesmo as decisões dotadas de eficácia expansiva, o 

cabimento de Reclamação não persiste, pois transformaria o Supremo em órgão de controle 

de dos atos executivos de seus próprios acórdãos. 

 Nesse contexto, dos votos proferidos pelos ministros, o do Teori Zavascki é quem 

mais se aproxima da posição adotada por Gilmar Mendes e Eros Grau por entender, ainda que 

de forma mais comedida, que o ordenamento jurídico possui instrumentos que garantam a 

equiparação dos efeitos das decisões nos dois modelos de controle de constitucionalidade, em 

virtude das transformações sofridas ao longo do tempo no ordenamento jurídico brasileiro.  

Em consonância com o acatado, o ministro cita como exemplo desse processo de 

equiparação a possibilidade do relator negar o seguimento de recurso quando este for 

contrário ao entendimento sumulado ou jurisprudencial. Ainda, explica que há ações cujas 

decisões são dotadas de efeitos ultra partes, como a ação civil pública e o mandado de 
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segurança coletivo, já que tais espécies defendem interesses individuais coletivos ou 

interesses transindividuais. 

 Contudo apesar da similaridade do voto, o ministro não chega a discutir a 

possibilidade de mutação constitucional do artigo 52, X da CRFB/88, explicando somente a 

força expansiva que possuem algumas decisões do Supremo Federal. Assim, conclui o voto 

julgando procedente a Reclamação somente com base na Súmula Vinculante 26, pois no seu 

entendimento, conforme discutido, quando as decisões dotadas de força expansiva são 

descumpridas, a Reclamação somente poderá ser ajuizada pela parte inserida naquela lide cuja 

decisão descumpriu entendimento da Suprema Corte. Como o caso em análise não se amolda 

a essa hipótese, a Reclamação, com base única e exclusivamente nesse fundamente, não seria 

reconhecida.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme abordado ao longo do estudo, pelo princípio da Presunção de 

Constitucionalidade das leis, todos os atos normativos presumem-se constitucionais até que se 

produza provas em sentido contrário. 

Por conseguinte, é necessária uma sistemática processual para que, quando 

aduzirem a incompatibilidade de determinada norma com o resto do ordenamento, possa 

aferir a aptidão de produção de efeitos daquele ato normativo. Essa sistemática é chamada de 

controle de constitucionalidade das normas. 

O Brasil, hodiernamente, adota o modelo híbrido de controle de 

constitucionalidade, uma vez que abrange o controle difuso inspirado no modelo 

estadunidense, que confere a qualquer juiz ou tribunal, dentro de um caso concreto, a análise 

da constitucionalidade de uma lei, bem como o controle concentrado, inspirado no modelo 

austríaco, que define um Tribunal para conferir a constitucionalidade das leis. 

Os dois modelos, originalmente, garantiam efeitos completamente opostos quando 

da decisão que declarava a inconstitucionalidade de determinada lei. Assim, no modelo difuso 

os efeitos da sentença eram considerados inter partes, ou seja, ficavam restritos às partes 

litigantes na relação processual. Por sua vez, no modelo concentrado, a decisão é dotada de 

eficácia erga omnes, gerando efeitos para toda coletividade. 

Há, contudo, uma regra que acompanha o ordenamento jurídico brasileiro desde a 

Constituição de 1934 que emprestava a eficácia geral às decisões proferidas em sede de 

controle difuso. Segundo tal regra, compete ao Senado Federal a suspensão de lei ou ato 

normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Federal. 

Ocorre que ao longo dos anos, foram sendo construídos institutos jurídicos que 

possibilitaram uma equiparação das decisões nesses dois modelos de controle de 

constitucionalidade, de forma que algumas decisões em sede de controle difuso passaram a ter 

seus efeitos ampliados à coletividade. Esse processo de equiparação ganhou o nome de 

Abstrativização de Controle Difuso. 

Todavia, em virtude da possibilidade de equiparação entre os efeitos das decisões, 

originou-se uma corrente doutrinária pugnando mutação do artigo 52, X da CRFB/88 por 

entender que as decisões do Supremo Tribunal Federal, ainda que em sede de controle 

incidental, já são dotadas de eficácia erga omnes, razão pela não haveria mais necessidade de 

o Senado Federal expedir qualquer resolução a fim de afastar lei considerada inconstitucional. 
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É de ser revelado que para essa corrente, encabeçada pelos ministros Gilmar 

Mendes e Eros Grau, o artigo 52, X da CRFB/88 passa a ter novo sentido, tendo o Senado 

Federal, agora, o papel de conferir publicidade às decisões do Egrégio Tribunal. Ante o 

exposto, cumpre destacar que a tese da mutação do referido dispositivo constitucional foi 

discutida recentemente na Reclamação 4335/AC, oportunidade em que o Supremo Tribunal 

Federal entendeu pela não aceitação da Teoria da Abstrativizaçao no ordenamento jurídico 

pátrio. 

Ressalta-se que o objetivo dos ministros Gilmar Mendes e Eros Graus, ao 

defender a tese da Abstrativização, no bojo da Reclamação 4335/AC, foi de conferir não 

apenas uma maior celeridade, evitando que a controvérsia constitucional seja analisada em 

diversas instâncias até que seja decidida sua inconstitucionalidade, mas também uma maior 

segurança jurídica às decisões processuais. 

Dessa forma, a fim de diminuir o excessivo número de ações com a mesma 

controvérsia jurídica, bem como extirpar do ordenamento qualquer decisões conflitantes, foi 

proposta a tese de mutação do artigo 52, X da Constituição Federal de forma que à decisão do 

Supremo Federal já seja conferido efeitos erga omnes sem a necessidade de atuação do 

Senado Federal. 

Para essa corrente, a mutação é justificada pelas diversas transformações e 

inovações inseridas na prática constitucional que permitiram ao Egrégio Tribunal distribuir 

eficácia geral nas decisões proferidas em sede de controle incidental. Assim argumentam que 

a criação dos institutos das Súmulas Vinculantes ou da Repercussão Geral, como requisito de 

admissibilidade de recursos, reforçaram a ideia de valorização dos precedentes judiciais, 

assim como ocorre nos países que adotam o Common Law.  

Ademais, sustentam que ações coletivas, tais como ação civil pública ou mandado 

de segurança coletivo, são exemplos em que uma decisão, mesmo proferida em controle 

incidental, já é dotada de efeitos gerais, em virtude do caráter abrangente de sua matéria. Por 

tal razão, a afirmação de que o controle difuso tem seus efeitos limitados às partes se torna 

incongruente, na medida em que, nessas ações, não há mais como precisar quem são as partes, 

por tratar de defesa de interesses coletivos e transindividuais. 

Assim, para Gilmar Mendes, o princípio da Separação de Poderes da época da 

criação do instituto da suspensão da execução de lei pelo Senado Federal – Constituição de 

1934 - não detém a mesma concepção dos dias atuais. Dessa forma, o referido dispositivo 

constitucional sofreu um processo de obsolescência, pois já não é mais necessário, como era 
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outrora, por força do princípio da separação dos poderes, que a norma seja retirada do 

ordenamento pelo mesmo órgão que lhe deu vigência. 

Por outro lado, aqueles que não defendem a ideia da mutação constitucional do 

artigo 52, X da CRFB/88 sustentam que a hipótese deve ser considerada ilegítima. Os 

argumentos encontrados repousam no fato de que a nova interpretação dada ao mencionado 

dispositivo – transformando a casa Senatorial em mero órgão de publicação das decisões 

proferidas pelo Supremo Tribunal Federal – vai além dos limites estabelecidos pela 

Constituição Federal, de forma que acarreta em usurpação de competência 

constitucionalmente prevista. 

Além disso, conforme explica o ministro Ricardo Lewandowski, a Constituição 

Federal estabelece limites formais e materiais - as chamadas cláusulas pétreas - que impedem 

a transformação de determinados aspectos de seu texto. No entanto, ao propor essa nova 

interpretação retirando a competência do Senado, prevista na Constituição, de expedir as 

resoluções suspendendo a eficácia de lei declarada inconstitucional, tenta-se alterar objeto 

que, fazendo parte das cláusulas pétreas, qual seja, separação dos Poderes, jamais poderá ser 

modificado. 

Dessa forma, a presente monografia teve como objetivo explicar a tese da 

Abstrativização do Controle Difuso, razão pela qual o estudo da Reclamação 4335/AC foi 

fundamental para esclarecer os pontos chaves da referida teoria. O destrinchamento dos votos 

dos Ministros Gilmar Mendes e Eros Grau tornou-se bastante elucidativo para observar os 

fundamentos daqueles favoráveis a ampliação dos efeitos das decisões do Supremo Federal no 

controle difuso. 

Percebe-se que, diante do terrível quadro vivenciado no Brasil, onde o judiciário 

encontra-se assoberbado de ações cujas decisões costumam ser conflitantes, conclui-se que 

realmente é necessária uma resposta para conferir uma maior celeridade processual de forma 

que a tutela jurisdicional seja realizada de maneira eficaz. 

Contudo, apesar dos problemas ainda vividos pelo Poder Judiciário, acredito que a 

Teoria da Abstrativização não constitui representa resposta satisfatória uma vez que encontra 

diversas barreiras em diversos aspectos. É bom dizer, de imediato, que a nova interpretação 

do artigo 52, X da CRFB vai além de qualquer possibilidade semântica que o dispositivo 

propõe.  

Ao mudar a redação do dispositivo constitucional de “compete privativamente ao 

Senado Federal suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional 

por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal” para “compete privativamente ao 
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Senado Federal dar publicidade à suspensão da execução, operada pelo Supremo Tribunal 

Federal, de lei declarada inconstitucional, no todo ou em parte, por decisão definitiva do 

Supremo”, percebe-se que essa proposta vai muito além de uma tentativa de mutação 

constitucional, e se encaixa a uma tentativa de reforma da constituição sem o respeito aos 

procedimentos impostos. 

Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro tradicionalmente adota o sistema 

híbrido de constitucionalidade, de forma a harmonizar tanto o modelo difuso quanto o 

concreto. Por mais que, com a promulgação da Carta Magna de 1988, o modelo abstrato tenha 

se tornado a ênfase do controle de constitucionalidade no Brasil, não se pode olvidar da 

importância do modelo difuso. Nesse contexto, admitir a tese da abstrativização retirará o 

caráter híbrido do nosso modelo de controle pelo fato de que as duas decisões terão os 

mesmos efeitos. 

Não se nega, aqui, que as construções legais e jurisprudenciais da Suprema Corte 

resultaram na aproximação dos dois modelos de constitucionalidade. As súmulas vinculantes 

representam essa aproximação dos modelos tendo em vista que busca dirimir as controvérsias 

judiciais através de entendimento consolidado pelo Egrégio Tribunal no julgamento de 

diversas ações.  

Portanto, importante ressaltar que o caminho percorrido pelo ministro Teori 

Zavascki demonstrou-se o mais acertado uma vez que propõe harmonização do artigo 52, X 

da CRFB com a eficácia geral das decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal. 
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