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RESUMO

ALVES, Natalia Silveira. O controle difuso de constitucionalidade realizado pelo Supremo
Tribunal  Federal  e  sua  possível  abstrativização.  2013.  69f.  Monografia  (Graduação  em
Direito) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013.

O Supremo Tribunal Federal é o principal intérprete da Constituição da República, e com o
passar do tempo as suas decisões assumiram um papel de destaque tanto do ponto de vista
jurídico como do ponto de vista político, afetando vários setores da sociedade e concretizando
a formação de um judiciário cada vez mais atuante e popular. Partindo desta análise, o efeito
das decisões proferidas pela Suprema Corte em sede de controle de constitucionalidade, em
especial, em controle difuso de constitucionalidade, tem sido muito questionado. Atualmente
muitas dessas questões estão ligadas a possível tendência de aproximação entre o controle
difuso de constitucionalidade e o controle abstrato de constitucionalidade, principalmente em
relação aos efeitos dessas decisões. No Brasil esta tendência é chamada abstrativização do
controle  difuso  de  constitucionalidade,  sendo  capaz  de  trazer  muitas  mudanças  ao
ordenamento jurídico como um todo, por isso a necessidade de sua análise
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ABSTRACT

ALVES, Natalia Silveira Alves. O controle difuso de constitucionalidade realizado pelo STF
e sua possível abstrativização. 2013. 69f. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade
Federal Fluminense, Niterói, 2013.

The  Supreme Court  is  the  principal  interpreter  of  the  Constitution,  and,  over  time,  their
decisions assumed important role legal and political, affecting various sectors of society and
realizing  the  formation  of  a  Judiciary  active  and  popular.  The  effect  of  Supreme  Court
decisions relating to the control of constitutionality, in particular, the diffuse control, has been
questioned. Currently, many of these questions are linked to possible tendency of approach
between  the  diffuse  control  of  constitutionality  (judicial  review)  and  abstract  control  of
constitutionality, especially regarding the effects of these decisions. In Brazil this tendency is
called abstrativização do controle difuso e concreto de constitucionalidade, and it is able to
bring many changes to the judicial system, because that, is necessary your analysis.

Key-words: control, diffuse, constitutionality, Supreme Court, Abstrativização
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem o objetivo de estudar o controle difuso de constitucionalidade

exercido pelo Supremo Tribunal  Federal  e suas principais  características  e  peculiaridades,

dando ênfase ao fenômeno da abstrativização. 

Longe da pretensão de esgotar o tema, o que se procura é compreender este processo

inovador capaz de gerar grandes mudanças na estrutura constitucional brasileira ao propor

uma aproximação  entre  o  controle  difuso  e  concreto  de  constitucionalidade  e  o  controle

concentrado e abstrato de constitucionalidade. 

O  primeiro  capítulo  será  dedicado  a  uma  análise  geral  sobre  o  controle  de

constitucionalidade  no  direito  brasileiro,  incluindo  o  estudo  de  suas  modalidades  e

peculiaridades e de seu desenvolvimento ao longo das Constituições. 

O segundo capítulo inicia  a verdadeira  temática,  procurando desenvolver  de forma

mais  detalhada  o  controle  incidental  e  difuso  de  constitucionalidade  e  suas  principais

características.  Nele  será  analisado  o  controle  difuso  de  constitucionalidade  exercido

especificamente pelo Supremo Tribunal Federale sua principal forma de desempenhá-lo, o

recurso extraordinário.

O  terceiro  e  último  capítulo  tem  o  escopo  de  estudar  o  atual  fenômeno  da

abstrativização do controle difuso e concreto de constitucionalidade, suas conseqüências e as

críticas  que  envolvem  esta  tendência  inovadora  capaz  de  alterar  anos  de  um  sistema

constitucional sólido e estruturado.

A presente monografia justifica-se pela necessidade de avaliar  um fenômeno atual e

controverso, que tem levantado muitas dúvidas quanto sua aplicação fática e suas prováveis

consequências. Ademais, a razão do estudo do referido tema está centrada na necessidade de
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conhecimento  e  compreensão  de  novas  tendências  aplicadas  ao  controle  difuso  de

constitucionalidade quando exercido pela Suprema Corte,  principalmente em um momento

marcado pelo fortalecimento do poder judiciário.

Através da adoção de métodos científicos, indutivo e dedutivo, busca-se compreender

as  demonstrações  que  dão  ensejo  a  abstrativização,  utilizando-se  para  isto  de  pesquisa

doutrinária, para a construção de uma base teórica, pesquisa jurisprudencial, para a análise

atualizada do entendimento da Corte Suprema, e pesquisa normativa, para a análise prática

dessas modificações, chegando-se em um modo de pensar ordenado, lógico e coerente. 
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CAPÍTULO 1. O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

1.1. A força normativa da Constituição

A  Constituição  como  se  compreende  hoje,  como  valor  normativo  supremo  e

fundamento  de  validade  das  demais  normas,  é  fruto  do  desenvolvimento  do

constitucionalismo. A sua importância e relevância para o sistema normativo foi ganhando os

seus contornos através da necessidade de proteger os direitos dos cidadãos, a cada geração. 

Na primeira geração encontram-se os direitos individuais, que traçam a esfera de
proteção  das  pessoas  contra  o  poder  do  Estado,  e  os  direitos  políticos,  que
expressam  os  direitos  da  nacionalidade  e  os  de  participação  política,  que  se
sintetizam no direito de votar e ser votado. Na segunda geração estão os direitos
sociais que incluem os direitos trabalhistas e os direitos a determinadas prestações
positivas do Estado, em áreas como educação, saúde, seguridade social e outras. Na
terceira geração estão os direitos coletivos e difusos, que abrigam o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado e os direitos do consumidor. Já se fala em uma
quarta geração, que compreenderia os direitos à democracia e ao desenvolvimento. 1

O neoconstitucionalismo, fase atual do constitucionalismo, destaca a superioridade da

Constituição,  realçando  a  sua  força  normativa  e  dando  ênfase  a  mecanismos  capazes  de

protegê-la. Assim, atualmente, o controle de constitucionalidade das normas encontra-se no

seu mais alto grau de relevância, sendo inconcebível a produção e permanência de normas

contrárias a Constituição sob o risco de comprometer a unidade do ordenamento.  

Em suma: o neoconstitucionalismo ou novo direito constitucional, na acepção aqui
desenvolvida, identifica um conjunto amplo de transformações ocorridas no Estado
e no direito constitucional, em meio às quais podem ser assinaladas, (i) como marco

1BARROSO,  Luís  Roberto.  Curso  de  direito  constitucional  contemporâneo:  os  conceitos  fundamentais  e  a
construção do novo modelo. p. 177-178.
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histórico, a formação do Estado constitucional de direito, cuja consolidação se deu
ao  longo  das  décadas  finais  do  século  XX;  (ii)  como  marco  filosófico,  o  pós-
positivismo, com a centralidade dos direitos fundamentais e a reaproximação entre
Direito e ética; e (iii) como marco teórico, o conjunto de mudanças que incluem a
força  normativa  da  Constituição,  a  expansão  da  jurisdição  constitucional  e  o
desenvolvimento  de  uma  nova  dogmática  da  interpretação  constitucional.  Desse
conjunto  de  fenômenos  resultou  um  processo  extenso  e  profundo  de
constitucionalização do Direito. 2

Konrad Hesse,  em 1959, ressaltou a força normativa da Constituição,  se opondo a

definição elaborada por Ferdinand Lassale3em 1863. Destacando, assim, o caráter vinculante e

obrigatório das disposições constitucionais com o processo de redemocratização pós 2ª Guerra

Mundial

A  Constituição  jurídica  não  significa  simples  pedaço  de  papel,  tal  como
caracterizada  por  Lassalle.  Ela  não  se  afigura  ‘impotente  para  dominar,
efetivamente,  a  distribuição  de  poder’,  tal  como ensinado  por  Georg  Jellinek  e
como, hodiernamente, divulgado por um naturalismo e sociologismo que se pretende
cético. A Constituição não está desvinculada da realidade histórica concreta do seu
tempo. Todavia, ela não está condicionada, simplesmente, por essa realidade. Em
caso de eventual conflito, a Constituição não deve ser considerada, necessariamente,
a  parte  mais  fraca.  Ao  contrário,  existem  pressupostos  realizáveis  (realizierbare
Voraussetzungen) que, mesmo em caso de confronto, permitem assegurar a força
normativa da Constituição..4

Hans  Kelsen5,  em  sua  Teoria  Pura  do  Direito  (1934),  ressaltou  a  importância  da

Constituição como o fundamento de validade das normas do ordenamento jurídico. Segundo

ele,há  uma  relação  de  hierarquia  entre  as  normas,  onde  uma  norma  corresponde  ao

fundamento de validade da outra, formando uma construção escalonada de diferentes camadas

ou níveis de normas jurídicas, ocupando a Constituição seu ápice. 

É importante notar, que mais que fundamento de validade, a Constituição se impõe por

expressar  valores  éticos,  morais  e  políticos  protegidos  por  um  país,  assim,  diante  desta

realidade, fundamental se torna a elaboração de meios de proteção e interpretação da suas

normas.  Neste  contexto,  ganha  destaque  a  jurisdição  constitucional,  que,  segundo  Luis

Roberto Barroso, compreende o “poder exercido por juízes e tribunais na aplicação direta da

Constituição, no desempenho de controle de constitucionalidade das leis e dos atos do Poder

2 BARROSO,  Luís  Roberto.   Neoconstitucionalismo e Constitucionalização  do Direito  (O triunfo  tardio do
direito  constitucional  no  Brasil).  Disponível  em:
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/3916/2845. Acesso em 06/06/2013. 
3 LASSALLE,  Ferdinand.  A Essência  da  Constituição.  5ª.  ed.  Prefácio  de  Aurélio  Wander  Bastos.  Rio de
Janeiro: Liber Juris, 2000
4 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. p. 25-27.
5KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. p. 155.

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/3916/2845
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Público  em  geral  e  a  interpretação  do  ordenamento  infraconstitucional  conforme  a

Constituição.”6

Esta  nova  interpretação  constitucional,  trazida  pelo  neoconstitucionalismo,  procura

encontrar  soluções  que  ultrapassam  o  texto  normativo,  garantindo  ao  juiz  o  papel  de

participante do processo de criação do direito e de fiscalizador da atuação do legislativo. E é

neste ponto que o controle de constitucionalidade das normas pelo judiciário  ganha o seu

destaque.

1.2. As modalidades do controle jurisdicional de constitucionalidade

A  inconstitucionalidade  de  normas  poderá  ser  material  ou  formal,  originária  ou

superveniente e por ação ou por omissão.

A  inconstitucionalidade  formal  se  caracteriza  pela  presença  de  vícios  relativos  à

inobservância  procedimental  ou  à  competência.  Já  a  inconstitucionalidade  material  diz

respeito aos vícios referentes ao conteúdo do ato normativo,  demonstrando, muitas vezes,

desvio de poder ou excesso do poder legislativo. 

A distinção entre a inconstitucionalidade originária  e a superveniente se aperfeiçoa

pela análise do momento de edição da norma constitucional. A primeira ocorre quando uma

norma  constitucional  torna-se  inconstitucional  em  virtude  de  mudanças  fáticas  ou  de

mudanças na interpretação constitucional, já a segunda ocorre quando uma norma considerada

constitucional torna-se inconstitucional com a vinda de uma nova Constituição. 

A inconstitucionalidade por ação é aquela que resulta da incompatibilidade de um ato

normativo com a Constituição. A inconstitucionalidade por omissão, diferentemente, ocorre

quando há comandos constitucionais não cumpridos. 

Partindo desta análise sobre os tipos de inconstitucionalidade é possível tecer algumas

considerações  sobre  as  modalidades  de  controle  de  constitucionalidade,  que  podem  ser

divididas quanto ao momento do exercício do controle (preventivo ou repressivo) e quanto à

natureza do órgão de controle (político e judicial).

O controle preventivo é aquele que se realiza antes da entrada em vigor de um ato

normativo, ele é exercido mais comumente pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo,

mas também pode ser realizado pelo Poder Judiciário, em situações específicas. O controle

repressivo, por outro lado, é realizado quando a lei já está em vigor, e no Brasil, é o controle

6BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. p. 359
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desempenhado,  em  regra,  pelo  Poder  Judiciário,  ou  seja,  é  o  controle  judicial  de

constitucionalidade em sua maior atuação. 

O controle político está normalmente ligado ao parlamento e o controle judicial está

ligado aos órgãos do judiciário. No Brasil, especificamente, o controle de constitucionalidade

é significativamente judicial, existindo algumas demonstrações de controle político como o

veto  de  uma  lei  inconstitucional  pelo  Presidente  da  República  e  a  rejeição,  por

inconstitucionalidade, de projeto de lei pela CCJ da casa legislativa.

Pedro  Lenza7 destaca  que  partindo de  um critério  subjetivo  (órgão que exerce),  o

controle  judicial  de  constitucionalidade  poderá  ser  difuso  ou  concentrado,  e  sob  outra

perspectiva,  do ponto de vista formal (forma ou modo), poderá ser pela via incidental  ou

principal. 

Comumente, o controle difuso de constitucionalidade acompanha o controle incidental

e o controle concentrado de constitucionalidade acompanha o principal.  A Constituição de

1988 manteve o chamado sistema misto, combinando o controle de constitucionalidade pela

via incidental e difusa e o controle de constitucionalidade pela via principal e concentrada.

O  controle  difuso  se  caracteriza  por  permitir  que  qualquer  juiz  ou  tribunal  possa

reconhecer a constitucionalidade de uma norma. No controle incidental, o reconhecimento e a

fiscalização da constitucionalidade das normas ocorrem na apreciação de casos concretos, e a

inconstitucionalidade é uma questão prejudicial, sendo a causa de pedir e não o pedido.

O controle  concentrado é aquele exercido por um único órgão ou por um número

limitado de órgãos que tenham o controle de constitucionalidade como atividade principal.

Ligado a ele, está o controle de constitucionalidade pela via principal, neste, ao contrário do

controle incidental, a questão constitucional é o assunto principal, sendo discutida fora de um

caso concreto, portanto, em um caso in abstrato.   

Em regra, o controle difuso e concreto de constitucionalidade produz efeitos ex tunc e

inter partes. E o controle concentrado e abstrato produz efeitos ex tunc e erga omnes, sendo

possível  a  modulação  dos  efeitos  conforme explicita  o  art.  27  da  Lei  n.  9.868/998.  Esta

modulação de efeitos pode ocorrer em relação ao alcance dos efeitos da decisão, em relação à

possibilidade  ou  não  de  serem  atribuídos  efeitos  retroativos  à  decisão  e  em  relação  ao

estabelecimento de um momento futuro para que a decisão produza seus efeitos.

7 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. p. 266.
8 Lei nº 9868/99: Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de
segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois
terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de
seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. 
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1.3. O controle de constitucionalidade jurisdicional no direito brasileiro

Analisando as Constituições brasileiras é possível notar uma evolução considerável

envolvendo  o  controle  judicial  de  constitucionalidade,  com  um  amadurecimento

constitucional notável e a afirmação do Supremo Tribunal Federal como intérprete máximo da

Constituição.    

A Constituição de 1824 não apresentou uma forma semelhante ao que se tem hoje para

a defesa da constitucionalidade dos atos normativos, a soberania era do parlamento, e a ele

cabia esta defesa. 

Já  a  Constituição  Republicana  de  1891  apresentou  os  primeiros  indícios  de  um

controle de constitucionalidade jurisdicional. Sob sua égide, a Lei n. 221/1894 consolidou o

controle difuso de constitucionalidade no direito brasileiro. 

A  Constituição  de  1934  trouxe  mudanças  relevantes  relacionadas  ao  controle  de

constitucionalidade, entre elas, a atribuição de competência ao Senado Federal para suspender

a execução de lei ou atos declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário (art. 91, IV e art.

96)9 e a introdução da denominada representação interventiva. 

Com a Constituição de 1934 foi introduzido um caso específico de controle por via
principal  e  concentrado,  de  competência  do  Supremo  Tribunal  Federal:  a
denominada representação interventiva. A lei que decretasse a intervenção federal
por violação de um dos princípios constitucionais de observância obrigatória pelos
Estados-membros (os denominados princípios constitucionais sensíveis, constantes
no art. 7º da Carta) precisava ser previamente submetida à mais alta corte, mediante
provocação  do  Procurador-Geral  da  República,  para  que  fosse  declarada  sua
constitucionalidade.10

A Constituição de 1937, marcada pelo Estado Novo de Vargas, em contraponto aos

avanços  já  alcançados  até  aquele  momento,  demonstrou  alguns  retrocessos,  entre  eles,  a

possibilidade  do  Chefe  do  Executivo  submeter  novamente  uma  norma,  que  já  teve  sua

inconstitucionalidade declarada, ao parlamento.  

A  Constituição  de  1946  retorna  os  avanços  relativos  ao  controle  de

constitucionalidade.  De acordo com Gilmar  Mendes11,  a  par  da  competência  de julgar  os

9 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934: Art. 91. Compete ao Senado Federal: 
IV - suspender a execução, no todo ou em parte, de qualquer lei ou ato, deliberação ou regulamento, quando
hajam sido declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário; 
Art96. Quando a Corte Suprema declarar inconstitucional qualquer dispositivo de lei ou ato governamental, o
Procurado Geral da República comunicará a decisão ao Senado Federal para os fins do art. 91, nº IV, e bem
assim à autoridade legislativa ou executiva, de que tenha emanado a lei ou o ato.
10 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. p. 85.  
11MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.  Curso de direito constitucional.  p. 1042.
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recursos ordinários, disciplinou-se a apreciação dos recursos extraordinários, preservou-se a

exigência  da  maioria  absoluta  dos  membros  do  Tribunal  para  a  eficácia  da  decisão

declaratória  de  inconstitucionalidade  e  manteve-se  a  atribuição  do  Senado  Federal  para

suspender a execução da lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Um

marco importante da época foi a Emenda Constitucional 16 de 1965.

Por  seu  intermédio  instituiu-se  a  então  denominada  ação  genérica  de
inconstitucionalidade,  prevista  no  art.  101,  I,  k  da  Carta  Reformada.  Passava  o
Supremo Tribunal Federal a ter competência para declarar a inconstitucionalidade de
lei  ou  ato  federal,  mediante  representação  que  lhe  fosse  encaminhada  pelo
Procurador  Geral  da  República.  Introduzia-se,  assim,  no  direito  brasileiro
mecanismos análogo ao das cortes constitucionais européias:  um controle por via
principal, mediante ação direta, em fiscalização abstrata e concentrada no Supremo
Tribunal Federal. O controle incidental e difuso, por sua vez, não foi afetado pela
inovação, passando ambos a conviver entre si.12

A Constituição de 1967 não trouxe novos avanços, mas seu ponto de destaque está na

ampliação  da  chamada  representação  interventiva,  confiada  ao  Procurador-Geral  da

República. 

A  Constituição  de  1988  reduziu  a  amplitude  do  controle  difuso  ou  incidental  de

constitucionalidade e em contrapartida consolidou o controle abstrato de constitucionalidade.

Ela ampliou o rol dos legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade, instituiu a ação

declaratória de constitucionalidade (EC n. 3 / 93), a arguição de descumprimento de preceito

fundamental  e a ação direta  de inconstitucionalidade por omissão,  além de recriar  a ação

direta  de  inconstitucionalidade  em  âmbito  estadual,  referida  como  representação  de

inconstitucionalidade.

A  Constituição  Federal  de  1988  adotou  o  sistema  jurisdicional  misto  de

constitucionalidade, onde o controle principal, concentrado e abstrato de constitucionalidade

(modelo austríaco alemão) trabalha juntamente com o controle incidental, difuso e concreto

de constitucionalidade (modelo norte americano),  sendo visível que passou a ocorrer certa

preponderância do primeiro. 

12BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. p. 86.
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CAPÍTULO 2. O CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE 

EXERCIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

2.1. O controle incidental e difuso de constitucionalidade no direito brasileiro

O  grande  marco  do  controle  difuso  e  incidental  de  constitucionalidade  no

constitucionalismo moderno foi, sem dúvidas, o clássico caso Marbury v. Madison13 no início

do século XIX. Pela primeira vez, teria a Suprema Corte norte-americana de analisar o que

deveria  prevalecer,  a  lei  em  um  caso  concreto  ou  a  Constituição.  Naquele  momento,  a

supremacia da Constituição se fez valer, passando a ser considerada não válida qualquer lei

incompatível com a Carta Maior e a competência do Judiciário como o intérprete final da

Constituição fortificou suas raízes. 

No Brasil, o controle incidental de constitucionalidade, também dito controle por via

de defesa ou por via  de exceção,se consolidou com a Constituição Republicana  de 1891,

sendo comumente exercido de forma difusa,  podendo ser realizado tanto pelos juízes,  em

primeira  instância,  quanto por tribunais,  sendo que nestes casos é necessário o respeito  à

reserva de plenário. 

13 John Adams, presidente dos EUA, foi derrotado na eleição presidencial por Thomas Jefferson. Ocorre que,
antes de ser sucedido por Jefferson, John Adams fez aprovar uma lei de reorganização do Judiciário Federal,
autorizando o Presidente a nomear quarenta e dois juízes de paz, destacando-se entre os nomes o de Willian
Marbury, cujo ato de investidura foi assinado pelo até então Presidente, mas não lhe foi entregue, não sendo
assim nomeado. Jefferson, por sua vez, ao assumir o governo, determinou que James Madison, nomeado seu
Secretário de Estado, não efetivasse a nomeação de Marbury. Diante da situação que se criou, Willian Marbury
impetrou um writ of mandamus, buscando efetivar sua nomeação e foi a partir da decisão sobre esse caso que a
Suprema Corte afirmou seu poder de exercer controle de constitucionalidade, negando aplicação a leis que, de
acordo com sua interpretação, fossem inconstitucionais.  
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Singularmente,  a  faculdade  do  juízo  monocrático  de  primeiro  grau  de  negar
aplicação à norma que repute inconstitucional é desempenhada com mais plenitude e
singeleza que a competência dos tribunais para a mesma providência. É que, para a
declaração incidental de constitucionalidade os tribunais sujeitam-se ao princípio da
chamada reserva de plenário (CF, art. 97) – sendo vedada aos órgãos fracionários,
como  câmaras  ou  turmas,  a  declaração  de  inconstitucionalidade  –  e  a  um
procedimento específico instituído pelo Código de Processo Civil (arts. 480 a 482),
ao qual estão sujeitos os tribunais de 2º grau (Tribunais de Justiça dos Estados, no
âmbito da justiça estadual,  e Tribunais  Regionais  Federais,  no âmbito da justiça
federal comum) e os tribunais superiores, inclusive o Superior Tribunal de Justiça.14

2.1.1. A reserva de plenário

A cláusula de reserva de plenário é uma exigência para a legitimação das decisões dos

tribunais  relativas  à  declaração  de  inconstitucionalidade  em  controle  difuso  de

constitucionalidade  e,  de  acordo  com  Luis  Roberto  Barroso,15 “espelha  o  princípio  da

presunção  de  constitucionalidade  das  leis,  que  para  ser  infirmado  exige  um  quorum

qualificado do tribunal”. Ela está prevista no art. 97 da Constituição da República de 1988,

tendo sido inserido no modelo constitucional brasileiro com a Constituição de 1934. 

O art. 97 da Carta de 1988 determina 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”.  Ou seja, regra geral, um

órgão fracionário de qualquer tribunal não será competente para declarar,  incidentalmente,

uma norma inconstitucional,  cabendo ao seu órgão especial  esta função, ocorrendo assim,

uma cisão funcional de competência. 

Cabe  ao  órgão  especial  pronunciar-se  sobre  a  constitucionalidade  ou  a
inconstitucionalidade,  e  ao  órgão  fracionário,  depois,  à  vista  do  que  se  houver
assentado,  decidir  a  espécie.  Suspende-se,  portanto,  o  julgamento  do  órgão
fracionário,  sem prejuízo daquilo que já se tenha decidido, independentemente da
argüição.16

As exceções a essa regra ocorrem em alguns casos específicos, como, por exemplo, no

caso de o tribunal reconhecer a constitucionalidade da norma, hipótese em que o julgamento

continuará sem a manifestação do órgão especial,  e no caso de a inconstitucionalidade da

referida norma já ter sido reconhecida pelo plenário ou pelo órgão especial do próprio tribunal

ou pelo plenário do STF. Haveria assim, para uma grande parte da doutrina, uma flexibilidade

quanto à obrigatoriedade da referida cláusula.

14 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. p. 117.
15 Idem, p. 118.
16 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. p.
185.



21

A constitucionalmente  estabelecida  cláusula  de  reserva de plenário  também possui

previsão  nos  arts.  481  e  482  do  Código  de  Processo  Civil17onde  é  determinado  o  seu

procedimento no Tribunal Pleno. 

Como já referido anteriormente, o órgão fracionário analisará o caso, podendo rejeitar

a questão incidental sobre a inconstitucionalidade da norma, dando prosseguimento ao feito,

ou podendo acolher o incidente de inconstitucionalidade, devendo a questão ser submetida ao

Tribunal Pleno. 

Incumbe  ao  plenário  (ou  “órgão  especial”)  pronunciar-se  unicamente  acerca  da
prejudicial de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do poder público, ou da
parte de uma ou de outro, a cujo respeito lhe houver sido submetida a arguição pelo
órgão fracionário. Dentro desses limites, contudo, é plena a cognição do tribunal,
que  no  exame  de  admissibilidade  da  argüição,  que  não  fica  precluso,  quer,  de
meritis, no exame da constitucionalidade.Não está o plenário (ou o “órgão especial”)
adstrito aos fundamentos indicados na arguição, isto é, a verificar a compatibilidade
entre a  lei  ou o outro ato normativo e a  determinada regra  (ou as  determinadas
regras) da Constituição, com que o arguente afirma existir conflito. (...) Não há que
cogitar de vinculação do tribunal a uma suposta causa petendi, até porque a argüição
não constitui “pedido” em sentido técnico, e as questões de direito são livremente
suscitáveis,  ex  officio,  pelos  órgão  judiciais,  na  área  em que lhes  toque exercer
atividade cognitiva.18

Após decisão do órgão especial, os autos voltam ao órgão fracionário para que, a partir

da decisão sobre a inconstitucionalidade ou não da referida norma, ele possa resolver o que de

fato gerou o conflito de interesses, ou seja, a questão intimamente ligada ao pedido e não a

causa de pedir. Assim determina a Súmula Vinculante n. 10, segundo a qual “viola a cláusula

de reserva de plenário, decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora, não declare

expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua

incidência no todo ou em parte”. 

17Código de Processo Civil de 1973: Art. 481. Se a alegação for rejeitada, prosseguirá o julgamento, se for
acolhida, será lavrado acórdão, a fim de ser submetida a questão ao tribunal pleno.
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. 
Art.  482.   Remetida  a  cópia  do  acórdão  a  todos  os  juízes,  o  presidente  do  tribunal  designará  a  sessão  de
julgamento.
§ 1º O Ministério Público e as pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado,
se assim o requererem, poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade,  observados os prazos e
condições fixados no Regimento Interno do Tribunal. 
§ 2º Os titulares  do direito  de propositura referidos  no art.  103 da Constituição poderão manifestar-se,  por
escrito, sobre a questão constitucional objeto de apreciação pelo órgão especial ou pelo Pleno do Tribunal, no
prazo fixado em Regimento, sendo-lhes assegurado o direito de apresentar memoriais ou de pedir a juntada de
documentos. 
§ 3º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá admitir, por
despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades.
18 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. p.
185.
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2.1.2. Efeitos da decisão

O  controle  difuso  de  constitucionalidade,  de  uma  forma  geral,  assim  como  as

sentenças  que  apenas  geram efeitos  entre  as  partes  envolvidas  no  conflito  de  interesses,

também acarreta efeitos inter partes e retroativos, ou seja, ex tunc. 

Como  já  comentado  anteriormente,  no  controle  difuso  e  incidental  de

constitucionalidade,  a  questão  constitucional  é  incidental,  ou  seja,  é  a  causa  de  pedir  do

conflito e não o pedido. Assim, quando a decisão originada deste controle transita em julgado,

reveste-se de autoridade de coisa julgada possuindo eficácia subjetiva limitada às partes do

processo, conforme determina o art.  472 do CPC19, e eficácia objetiva limitada ao que foi

pedido. 

Combinando o art. 458 com o art. 469 do CPC20, é possível compreender que é a parte

dispositiva da sentença, onde a questão ora apontada é resolvida, que recebe autoridade de

coisa julgada, sendo esta a razão para que a eficácia objetiva da coisa julgada fique limitada

ao que foi pedido, não abrangendo a questão relativa à constitucionalidade da norma.

Do ponto de vista temporal, uma norma declarada inconstitucional pela via de exceção

é nula desde o início, atingindo a lei desde a sua edição. 

Ademais, como em relação às partes litigantes (e somente em relação a estas insista-
se), a lei ou ato normativo é considerado nulo de pleno direito, por ter sido declarado
inconstitucional, os efeitos da sentença são  ex tunc, ou seja, retroativos à data da
edição do diploma normativo, fulminando de nulidade todos os atos praticados sob a
égide daquela norma tida por inconstitucional.21

Em suma,  a  decisão  que  declara  a  inconstitucionalidade  de  lei  ou  ato  normativo,

proferida em um caso de controle de constitucionalidade difuso, incidental e concreto, produz

19Código de Processo Civil de 1973: Art. 472.  A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no
processo,  em litisconsórcio necessário,  todos os interessados,  a  sentença  produz coisa julgada  em relação  a
terceiros.
20 Código de Processo Civil de 1973: Art. 458.  São requisitos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o registro das
principais ocorrências havidas no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes lhe submeterem.
Art. 469.  Não fazem coisa julgada:
I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;
II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença;
III - a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no processo.
21 DANTAS, Paulo Roberto de Figueiredo. Curso de Direito Constitucional. p. 175. 
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eficácia  apenas  entre  as  partes  e  com  efeitos  retroativos  à  data  da  edição  do  diploma

normativo. 

2.2. Noções gerais sobre o controle incidental e difuso de constitucionalidade exercido

pelo Supremo Tribunal Federal

O Supremo Tribunal Federal exerce a função precípua de guardião da Constituição, e

por isso controla de forma concentrada a constitucionalidade dos atos normativos através do

controle principal e abstrato de constitucionalidade. Mas, como os demais órgãos do poder

judiciário, o STF também é instigado a resolver conflitos de interesse, exercendo o controle

difuso  de  constitucionalidade  em  processos  de  sua  competência  originária  ou  através  de

recursos ordinários e extraordinários. O que o diferencia é o fato desse controle ser exercido

em demandas especificamente determinadas pelo art. 102 da Carta Maior, a seguir transcrito. 

Art.  102.  Compete  ao  Supremo  Tribunal  Federal,  precipuamente,  a  guarda  da
Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual
e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; 
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os
membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da
República;
c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de
Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o
disposto no art.  52,  I,  os  membros dos Tribunais  Superiores,  os  do Tribunal  de
Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente; 
d)  o  "habeas-corpus",  sendo paciente  qualquer  das  pessoas  referidas  nas  alíneas
anteriores; o mandado de segurança e o "habeas-data" contra atos do Presidente da
República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal
de  Contas  da  União,  do  Procurador-Geral  da  República  e  do  próprio  Supremo
Tribunal Federal;
e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado,
o Distrito Federal ou o Território;
f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal,
ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;
g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;
h) (Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o
paciente  for  autoridade  ou  funcionário  cujos  atos  estejam sujeitos  diretamente  à
jurisdição  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  se  trate  de  crime  sujeito  à  mesma
jurisdição em uma única instância; 
j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de
suas decisões;
m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária,  facultada a
delegação de atribuições para a prática de atos processuais;
n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente
interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem
estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;
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o) os  conflitos  de competência  entre  o Superior  Tribunal  de  Justiça  e  quaisquer
tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;
p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;
q)  o  mandado  de  injunção,  quando a  elaboração  da  norma  regulamentadora  for
atribuição  do  Presidente  da  República,  do  Congresso  Nacional,  da  Câmara  dos
Deputados,  do Senado Federal,  das Mesas de uma dessas  Casas Legislativas,  do
Tribunal  de  Contas  da  União,  de  um  dos  Tribunais  Superiores,  ou  do  próprio
Supremo Tribunal Federal;
r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do
Ministério Público; 
II - julgar, em recurso ordinário:
a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de
injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a
decisão;
b) o crime político;
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última
instância, quando a decisão recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição;
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.
d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 
§  1.º  A  argüição  de  descumprimento  de  preceito  fundamental,  decorrente  desta
Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. 
§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal,
nas  ações  diretas  de  inconstitucionalidade  e  nas  ações  declaratórias  de
constitucionalidade  produzirão  eficácia  contra  todos  e  efeito  vinculante,
relativamente  aos  demais  órgãos  do  Poder  Judiciário  e  à  administração  pública
direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 
§ 3º 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.

Também como os demais tribunais, a regra da reserva de plenário, apesar de um tanto

diferenciada, por não haver claramente a cisão de competência, deverá ser aplicada à Suprema

Corte  para  resolver  questões  incidentais  de  constitucionalidade,  seguindo  procedimento

determinado pelo seu Regimento Interno. 

A  submissão  da  argüição  de  inconstitucionalidade  ao  plenário,  a  ser  feita  por
qualquer das duas turmas, independe de acórdão, devendo apenas ser previamente
ouvido  o  Procurador-Geral  da  República.  Após  decidir  a  prejudicial  de
inconstitucionalidade,  o  plenário  julgará  diretamente  a  causa,  sem devolvê-la  ao
órgão fracionário, como ocorre nos demais tribunais.22

O que se pode notar é que é através do recurso extraordinário que a Suprema Corte

desempenha de maneira mais plena o controle difuso de constitucionalidade. E por isso, o

Recurso Extraordinário será objeto de uma análise mais detalhada no presente trabalho.

22 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. p. 144.
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2.3. O recurso extraordinário

O  recurso  extraordinário  tem  como  fundamental  função  garantir  a  supremacia  da

Constituição. E é através dele que se torna possível ao cidadão comum o acesso a Suprema

Corte. O art. 102, III, da CRFB/88 expõe que competirá ao Supremo Tribunal Federal julgar,

mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a

decisão recorrida contrariar dispositivo desta Constituição, declarar a inconstitucionalidade de

tratado  ou  lei  federal,  julgar  válida  lei  ou  ato  de  governo  local  contestado  em  face  da

Constituição e julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

O recurso extraordinário será cabível em face das causas decididas em única ou última

instância, sem a exigência de que se trate de decisões de mérito, logo o recurso extraordinário

será  cabível  à  impugnação  de  qualquer  decisão  definitiva,  ainda  que  terminativa  ou

interlocutória, desde que atendidos os demais requisitos. Ademais, conforme esclarece Paulo

Roberto de Figueiredo Dantas23, por não exigir que a decisão recorrida tenha sido proferida

por algum tribunal, a Constituição permite que também haja interposição desse recurso em

face de decisões de juízes de primeira instancia, na hipótese de recurso contra decisão das

Turmas Recursais, perante Juizados Especiais. 

Os requisitos de admissibilidade, de acordo com Luis Roberto Barroso, dividem-se em

dois momentos. 

O primeiro deles ocorre ainda no órgão jurisdicional de origem, sendo exercido pelo
presidente do tribunal recorrido, que poderá delegar a função ao vice-presidente ou a
alguns deles,  onde houver mais de um. Em princípio,  tal exame preliminar deve
limitar-se  a  verificar  a  configuração  de  alguma das  hipóteses  constitucionais  de
cabimento e o atendimento aos requisitos formais. Do contrário, invadiria a esfera de
competência do STF, convertendo-se em uma antecipação do eventual julgamento
de mérito por instância ilegítima. Da decisão que negar seguimento cabe agravo para
o  próprio  STF,  ao  qual  compete  sempre  realizar  o  juízo  definitivo  sobre  a
admissibilidade,  podendo  negar  seguimento  a  recurso  originalmente  aceito  pelo
órgão jurisdicional a quo.24

Os  requisitos  de  admissibilidade  serão  analisados  pelo  tribunal  de  origem,  mas

também, será verificado na Suprema Corte se o recurso extraordinário é admissível. Não o

sendo,  o  recurso  não  será  conhecido,  no  caso  contrário,  será  apreciado  o  mérito,  sendo

resolvida a questão suscitada.  

23 DANTAS, Paulo Roberto de Figueiredo. Curso de Direito Constitucional. p. 185.
24 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. p. 126. 
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Importante frisar que o recurso extraordinário não deve ser considerado como uma

terceira  instância,  tendo  em  vista  que  nele  não  é  cabível  rediscussão  de  matéria  fática,

cuidando  somente  da  reapreciação  de  questões  de  direito  já  prequestionadas,  conforme

súmula  282/STF.25 Além  do  chamado  prequestionamento,  a  Emenda  Constitucional  n.

45/2004,  introduziu  o  parágrafo  3º  no  art.102  da  Constituição,  instituindo  o  requisito  da

repercussão geral que será apreciado no próprio STF, somente sendo possível a sua recusa

pela  manifestação  de  dois  terços  de  seus  membros.   A  repercussão  geral,  apesar  de  ser

também um dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, possui características

próprias, devendo ser analisada com maiores cuidados.   

2.3.1. A repercussão geral

A repercussão geral foi inserida no processo constitucional brasileiro com o objetivo

de resgatar a verdadeira função do recurso extraordinário, tentando assim diminuir o número

excessivo de recursos que chegavam a Suprema Corte com função meramente recursiva, sem

de fato existir ofensa direta à Constituição. Ademais, a inserção do instituto da repercussão

geral  procurou  promover  a  concentração  de  debates  em  torno  de  temas  fundamentais,

evitando o desgaste em questões menores, em grande parte das vezes, repetitivas. 

A lei n. 11.418/2006 alterou o Código de Processo Civil disciplinando a questão da

repercussão  geral,  definindo  seu  conceito,  a  forma  como  deverá  ser  demonstrada,  a

competência e momento para a sua verificação.

25 Súmula 282/STF:  É inadmissível  o  recurso  extraordinário,  quando não ventilada,  na decisão  recorrida,  a
questão federal suscitada. 
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De  acordo  com  o  art.  543-A26,  a  repercussão  geral  é  pressuposto  especial  de

admissibilidade do Recurso Extraordinário,  sendo considerado para seu efeito,  as questões

relevantes  do  ponto  de  vista  econômico,  político,  social  ou  jurídico,  que  ultrapassem os

interesses subjetivos da causa, sendo necessário, portanto, a análise do caso concreto para a

sua verificação pelo próprio STF. 

A presunção absoluta  de repercussão geral  ocorre sempre que o recurso impugnar

decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal, o que reforça a força

vinculante  das  decisões  do  STF,  não  somente  quando  incluídas  no  rol  das  súmulas

vinculantes, como também nos enunciados de súmulas não-vinculantes e da jurisprudência

dominante não sumulada. 

Fredie Didier Jr. E Leonardo José Carneiro da Cunha fazem uma importante ressalva:

A circunstância de a decisão recorrida conformar-se com o entendimento do STF
não afasta, necessariamente, a existência de repercussão geral, o que evita o temido
engessamento da jurisprudência e contribui para a constante revisitação de temas
cuja solução pode variar ao sabor das contingências social, políticas, econômicas ou
jurídicas, sobretudo porque o STF adota a chamada interpretação concreta do texto
constitucional a que aludem autores do porte de Friedrich Muller e Konrad Hesse, de
sorte  que  as  normas  constitucionais  devem  ser  interpretadas  de  acordo  com  o
contexto do momento.27

Em relação ao procedimento de verificação da repercussão geral, caberá ao relator do

recurso  extraordinário  a  primeira  análise  sobre  a  existência  ou  não  de  repercussão  geral.

Comumente o Recurso Extraordinário é julgado por uma das Turmas,  formadas por cinco

ministros,  sendo  assim  também  a  repercussão  geral.  Caso  quatro  Ministros  da  Turma

entenderem pela repercussão geral,a matéria não será remetida ao Plenário, e a própria turma

26 Código de Processo Civil de 1973: Art. 543-A. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível,  não
conhecerá do recurso  extraordinário,  quando a questão constitucional nele versada  não oferecer  repercussão
geral, nos termos deste artigo. 
§ 1º Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de
vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 
§ 2º O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal
Federal, a existência da repercussão geral. 
§ 3º Haverá repercussão geral  sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência
dominante do Tribunal.
§ 4º Se a Turma decidir pela existência da repercussão geral por, no mínimo, 4 (quatro) votos, ficará dispensada
a remessa do recurso ao Plenário. 
§ 5º Negada a existência da repercussão geral, 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
Tribunal Federal. 
§  6º  O Relator  poderá  admitir,  na  análise  da  repercussão  geral,  a  manifestação  de  terceiros,  subscrita  por
procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
§ 7º A Súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no Diário Oficial e valerá
como acórdão. 
27 DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. p.
348.
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continuará o julgamento dos demais requisitos do recurso e depois o julgamento do próprio

mérito.  Caso a Turma negue a existência  da repercussão geral ou a afirme por menos de

quatro  dos  seus  Ministros,  a  questão  deverá  ser  remetida  ao  Plenário,  que  poderá,  por

deliberação de oito ministros (dois terços dos membros), entender pela não admissibilidade do

recurso por ausência de repercussão geral.  Negada a  existência  da repercussão geral  pelo

plenário, a decisão valerá para todos os recursos sobre matéria idêntica, que serão indeferidos

liminarmente, formam-se nestes casos as chamadas decisões paradigmas.

De  acordo  com  o  art.  323  do  Regimento  Interno  do  Supremo  Tribunal

Federal28,quando não for caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão, o Relator ou o

Presidente submeterá, por meio eletrônico, aos demais Ministros, cópia de sua manifestação

sobre a existência, ou não, de repercussão geral, para que seja aberta a votação. É o chamado

Plenário Virtual, onde os Ministros dispõem de 20 dias para se pronunciarem sobre a questão.

Nos casos em que o ministro relator rejeita a repercussão geral, a ausência de manifestação

corresponde também à concordância com falta dela.

A  lei  n.  11.418  também  instituiu  a  chamada  repercussão  geral  por  amostragem,

definida no art.543-B, do CPC.29 Ela ocorre quando for verificada a distribuição de múltiplos

recursos com fundamento em idêntica controvérsia, cabendo ao tribunal de origem selecionar

um  ou  mais  recursos  representativos  da  questão  para  encaminhá-los  a  Suprema  Corte,

sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da corte.   Negada a existência  de

28Regimento Interno do STF: Art. 323. Quando não for caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão,
o(a) Relator(a) ou o Presidente submeterá, por meio eletrônico, aos demais Ministros, cópia de sua manifestação
sobre a existência, ou não, de repercussão geral.
§ 1º Nos processos em que o Presidente atuar como Relator, sendo reconhecidaa existência de repercussão geral,
seguir-se-á livre distribuição para o julgamento  de mérito.
§  2º  Tal  procedimento  não  terá  lugar,  quando  o  recurso  versar  questão  cuja  repercussão  já  houver  sido
reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante, casos
em que se presume a existência de repercussão geral.
§ 3º Mediante decisão irrecorrível, poderá o(a) Relator(a) admitir de ofício ou a requerimento, em prazo que
fixar, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, sobre a questão da repercussão geral.
29 Código de Processo Civil de 1973: Art. 543-B Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em
idêntica  controvérsia,  a  análise  da  repercussão  geral  será  processada  nos  termos  do  Regimento  Interno  do
Supremo Tribunal Federal, observado o disposto neste artigo. 
§ 1º Caberá ao Tribunal de origem selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-
los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da Corte. 
§ 2º Negada a existência de repercussão geral, os recursos sobrestados considerar-se-ão automaticamente não
admitidos.
§ 3º  Julgado o mérito  do recurso  extraordinário,  os  recursos  sobrestados  serão  apreciados  pelos  Tribunais,
Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se. 
§ 4º Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo Tribunal Federal, nos termos do Regimento
Interno, cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada. 
§ 5º O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal disporá sobre as atribuições dos Ministros, das Turmas e
de outros órgãos, na análise da repercussão geral.
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repercussão geral, os recursos sobrestados serão considerados automaticamente inadmitidos,

havendo, portanto, certa vinculação da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. 

É possível concluir sem receio, que o incidente para apuração da repercussão geral
por  amostragem  é  um  procedimento  de  caráter  objetivo,  semelhante  ao
procedimento da ADIN, ADC e ADPF, e de profundo interesse público, pois se trata
de exame de uma questão que diz respeito a um sem-número de pessoas, resultando
na  criação  de  uma  norma  jurídica  de  caráter  geral  pelo  STF.  É  mais  uma
demonstração  do  fenômeno  da  “objetivação”  do  controle  difuso  de
constitucionalidade das leis.30

Sendo  a  repercussão  geral  reconhecida  e  sendo  julgado  o  mérito  do  recurso

extraordinário  representativo,  compete  a  Presidência  do  tribunal  a  quo reexaminar  os

pressupostos de admissibilidade dos recursos que estavam sobrestados. Proferido novo juízo

de  admissibilidade  nos  recursos  sobrestados,  seus  autos  serão  remetidos  aos  respectivos

órgãos  do  tribunal  a  quo (Câmara,  Turma,  Seção,  Pleno,  Órgão  Especial),  que  poderão

retratar-se da decisão que deu ensejo ao Recurso Extraordinário, conformando a decisão ao

entendimento do STF, ou poderão manter o acórdão, podendo o Supremo Tribunal Federal,

nestes casos, cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada.  

Após  esta  exposição  sobre  o  instituto  da  repercussão  geral,  pode-se  concluir  que

mudanças  importantes  foram  envolvendo  o  recurso  extraordinário,  contribuindo  para  um

processo de objetivação. E esta objetivação, notada também em outros aspectos, corrobora

para  a  afirmação  da  abstrativização  do  controle  difuso  e  concreto  de  constitucionalidade

defendida por muitos. 

2.4. Os efeitos da decisão e o papel do Senado Federal (Art. 52, X, CRFB/88)

Os efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle difuso de

constitucionalidade,  tal  como  qualquer  decisão  relacionada  a  controle  incidental  de

constitucionalidade, produz eficácia inter partes e efeitos ex tunc. O Senado Federal, contudo,

poderá suspender a execução do ato normativo em questão, garantindo a decisão proferida

pelo  pleno  do  Supremo  Tribunal  Federal,  eficácia  erga  omnes,  conforme  art.  52,  X,  da

Constituição Federal de 1988, inserida no sistema constitucional brasileiro na Constituição de

1937. Caberia ao Senado, assim, a emissão de um juízo político acerca da decisão, estando

30 DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. p.
356.
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disciplinado o procedimento para a suspensão da lei declarada inconstitucional pelo STF nos

arts. 386, 387 e 388 do Regimento Interno do Senado Federal.31

Esta  outorga  garantida  ao  Senado Federal  tem enfrentado alguns questionamentos,

tanto  pela  doutrina  como  pela  jurisprudência.  Discute-se  sobre  o  caráter  vinculado  ou

discricionário do ato praticado pelo Senado, sobre a dimensão dessa eficácia ampla (efeitos ex

tunc  ou  ex  nunc)  e  sobre  o  significado  da  expressão  “no  todo  ou  em  parte”  do  artigo

constitucional em referência.

Em relação  à  vinculação  ou  à  discricionariedade  do ato  praticado  pelo  Senado,  a

doutrina majoritária, entende que a atuação do Senado se sujeita ao juízo de conveniência e

oportunidade, sendo ato discricionário.

O Senado Federal não revoga o ato declarado inconstitucional, até porque lhe falece
competência para tanto. Cuida-se de ato político que empresta eficácia erga omnes à
decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em caso concreto. Não se obrigue o
Senado Federal a expedir o ato de suspensão não configurando eventual  omissão
qualquer infração a princípio de ordem constitucional.32

Há  também  quem  entenda  que  esta  discricionariedade  carece  de  fundamentação,

tratando-se, assim, de ato vinculado. 

Note-se que essa suspensão não é posta ao critério do Senado, mas lhe é imposta
como obrigatória.  Quer dizer,  o Senado, à vista da decisão do Supremo Tribunal
Federal,  tem  de  efetuar  a  suspensão  da  execução  do  ato  inconstitucional.  Do
contrário,  o Senado teria o poder de convalidar  ato inconstitucional,  mantendo-o
eficaz, o que repugna ao nosso sistema jurídico.33

Também se questiona sobre os efeitos dessa suspensão, ou seja, se produziria efeitos

ex tunc ou ex nunc. De acordo com o entendimento do STF, produziria efeitos ex tunc. José

Afonso da Silva e uma parte minoritária da doutrina entendem que os efeitos da suspensão do

31 Regimento Interno do Senado Federal: Art. 386. O Senado conhecerá da declaração, proferida em decisão
definitiva pelo Supremo Tribunal Federal, de inconstitucionalidade total ou parcial de lei mediante:
I – comunicação do Presidente do Tribunal;
II – representação do Procurador-Geral da República;
III – projeto de resolução de iniciativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Art. 387. A comunicação, a representação e o projeto a que se refere o art. 386 deverão ser instruídos com o
texto  da  lei  cuja  execução  se  deva  suspender,  do  acórdão  do  Supremo  Tribunal  Federal,  do  parecer  do
Procurador-Geral da República e da versão do registro taquigráfico do julgamento.
Art. 388. Lida em plenário,  a comunicação ou representação será encaminhada à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que formulará projeto de resolução suspendendo a execução da lei, no todo ou em parte.
32 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.  Curso de direito constitucional.  p. 1090.
33 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 35. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p.
43. apud DANTAS, Paulo Roberto de Figueiredo. Curso de Direito Constitucional. p. 177. 
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ato normativo pelo Senado são ex nunc, ou seja, somente a partir da conclusão legislativa é

que a norma perderia aptidão para criar direitos ou impor obrigações.  

No que tange a caso concreto, a declaração surte efeitos  ex tunc, isto é, fulmina a
relação jurídica fundada na lei inconstitucional desde o seu nascimento. No entanto,
a lei continua eficaz e aplicável até que o Senado suspenda sua executoriedade; essa
manifestação do Senado, que não revoga nem anula a lei, mas simplesmente lhe
retira eficácia, só tem efeitos, daí por diante,  ex nunc. Pois, até então, a lei existiu.
Se existiu, foi aplicada, revelou eficácia, produziu validamente seus efeitos.34

O significado da expressão “no todo ou em parte” também não é unânime. Alguns

autores, como Pedro Lenza35, entendem que a extensão da suspensão da eficácia da lei ou ato

normativo pelo Senado Federal estará estritamente vinculada à extensão da decisão do STF, já

outros,  como  Dantas36,  entendem  que  deve  ser  garantida  a  independência  funcional  do

Senado.

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
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.37

Ainda nesta seara, Manoel Jorge e Silva Neto defende um posicionamento híbrido:

Sobre a indagação pertinente à amplitude da medida da Câmara Alta, é obvio que,
malgrado a Constituição refira à suspensão da execução, no todo ou em parte, delei
declarada inconstitucional pelo STF, o espaço de movimentação da Casa Legislativa
se  atém  ao  raio  da  declaração  do  Supremo  quando  a  decisão  concluir  pela
inconstitucionalidade parcial da norma com a Constituição: se a Corte conclui pela
inconstitucionalidade em parte não poderá o Senado suspender a execução no todo.
Se,  entretanto,  o  STF  declara  a  incompatibilidade  vertical  de  todo  o  diploma
normativo,  pode  legitimamente  o  Senado  situar  os  efeitos  da  resolução
coparticipativa  (espécie  normativa  exigível  para  tal  suspensão)  em  parte  dos
enunciados da lei declarada totalmente inconstitucional).38

Além desses questionamentos relacionados ao próprio procedimento desta atuação do

Senado Federal,  atualmente,  tem-se  discutido  a  possibilidade  de  ter  o  art.  52,  X,  CRFB,

sofrido  uma  mutação  constitucional,  fazendo  com  que,  as  decisões  da  Suprema  Corte,

34SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. p. 54.
35LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. p. 277.
36 DANTAS, Paulo Roberto de Figueiredo. Curso de Direito Constitucional. p. 178.
37 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. p. 277. 
38 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de direito constitucional: atualizado até a EC nº 64, de 4 de fevereiro de
2010 e Súmula Vinculante nº 31, de 17/02/2010: (com comentários às Leis nº 11.417/06, Súmula Vinculante, e
11.418/06, repercussão geral de questões constitucionais). p. 220
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relacionadas ao controle difuso de constitucionalidade,  tenham eficácia  erga omnes  sem a

intervenção do Senado, deixando a ele, a função de dar publicidade a essas decisões. Essa

possível mutação constitucional, defendida por alguns doutrinadores, está ligada a chamada

abstrativização do controle  difuso e concreto de constitucionalidade,  e será analisada com

detalhes no próximo capítulo.

CAPÍTULO  3.  A  ABSTRATIVIZAÇÃO  DO  CONTROLE  DIFUSO  E

CONCRETO DE CONSTITUCIONALIDADE 

3.1. O processo de abstrativização

Apesar de ambas as modalidades de controle coexistirem no sistema constitucional

brasileiro, o controle abstrato de constitucionalidade, a partir da Constituição de 1988, com o

crescimento do rol de ações objetivas e dos legitimados para a sua propositura, passou a ter

maior  destaque e  importância,  fazendo  com que o  controle  difuso  de  constitucionalidade

assumisse um papel mais contido diante da força do controle abstrato.

Além  de  todas  essas  mudanças  que  contribuíram  para  o  seu  desenvolvimento,  o

controle abstrato de constitucionalidade abrange um número muito maior de relações jurídicas

que  comparado  ao  controle  difuso,  pois  sua  eficácia  é  erga  omnes e  seus  efeitos  são

vinculantes, como bem especifica o art.102, § 2º da CRFB/8839, o que colabora para o seu

destaque. Em uma análise comparativa, até mesmo o controle difuso de constitucionalidade

exercido pela Suprema Corte tem seus efeitos limitados às partes envolvidas na lide, o que,

39 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Art. 102, §2º.  As decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de
constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito  vinculante,  relativamente aos demais órgãos do
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
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para  muitos  críticos,  colabora  para  o  processo  de  defasagem  do  controle  difuso  de

constitucionalidade. 

Nesta seara, importante salientar que o Brasil adotou o judicial review americano, mas

não  adotou  maneiras  que  garantissem eficácia  vinculante  às  decisões  em controle  difuso

quando exaradas pela  Suprema Corte,  tal  como o  stare decisis americano que estende os

efeitos  da decisão  a  todos os  cidadãos se o julgamento  for  pronunciado pelos  mais  altos

tribunais.  Assim,  o  próprio  fato  de  o  efeito  das  decisões  em  controle  difuso  de

constitucionalidade  se  limitar  às  partes  envolvidas  no  caso  concreto,  faz  com  que  o

mecanismo de controle de constitucionalidade fique também restrito.

Neste  contexto  de  ampliação  do  controle  abstrato  e  de  esvaziamento  do  controle

concreto de constitucionalidade, é possível falar hoje, através da análise da jurisprudência e

do ordenamento jurídico pátrio,  de uma tendência  de abstrativização do controle  difuso e

concreto  de  constitucionalidade  quando  exercido  pela  Suprema  Corte,  que  consiste,

basicamente, em uma aproximação do controle difuso e concreto de constitucionalidade com

o controle concentrado e abstrato, sendo, para muitos, uma tentativa de reavivar o controle

difuso de constitucionalidade.  

Segundo  Pedro  Lenza40,  os  principais  argumentos  que  justificam  esse  novo

posicionamento  estão  pautados  na  força  normativa  da  Constituição,  no  princípio  da

supremacia  da  Constituição  e  sua  aplicação  uniforme  a  todos  os  destinatários,  no  STF

enquanto guardião da Constituição e seu intérprete máximo e na dimensão política das suas

decisões.

O  fenômeno  da  abstrativização  ou  objetivação  do  controle  difuso  de

constitucionalidade revela, inclusive, uma possível aproximação entre o sistema do Civil Law

(adotado pelo Brasil) e o sistema da Common Law, principalmente no que diz respeito à força

vinculante dos precedentes judiciais. Nagib Slaibi Filho faz esta análise, ressaltando que, “os

institutos  políticos  da  federação  e  do  presidencialismo,  levam  a  adoção  de  instrumentos

jurídicos  estadunidenses,  herdeiros  do  Common  Law,  em  que  predomina  o  direito

consuetudinário reconhecido pelas decisões judiciais”41. 

No sistema  Common Law (anglo-saxônico) há o chamado  leading case, ou seja, há

casos  concretos  e  paradigmáticos  do  qual  são  extraídas  as  regras  e  princípios  gerais

necessários para solucionar casos semelhantes, há aqui a formação do chamado precedente

judicial tendo este eficácia vinculante. No sistema do Civil Law (romano-germânico), adotado

40 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. p. 280. 
41 SLAIBI FILHO, Nagib. Direito Constitucional. p. 267
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pelo  Brasil,  há  a  predominância  da  lei  como  fonte  primária  do  direito,  em  prejuízo  da

jurisprudência  e  dos  costumes  que  figuram  como  fontes  secundárias,  não  possuindo  o

precedente judicial a mesma força como no primeiro.  

O Brasil tem assumido um novo olhar sobre o precedente judicial, possibilitando sua

força vinculante.  

No Brasil, há algumas hipóteses em que os precedentes tem força vinculante – é
dizer, em que a ratio decidendi contida na fundamentação de um julgado tem força
vinculante: (i) a súmula vinculante em matéria constitucional, editada pelo Supremo
Tribunal Federal na forma do art. 103-A, da Constituição Federal, e da Lei Federal
n.  11.417/2006,  tem eficácia  vinculante  em relação  ao  próprio  STF,  a  todos  os
demais órgãos jurisdicionais do país e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal; (ii) o entendimento consolidado na súmula de
cada um dos tribunais tem força vinculante em relação ao próprio tribunal; (iii) em
função da “objetivação” do controle difuso de constitucionalidade, pensamos que os
precedentes oriundos do Pleno do Supremo Tribunal Federal, em matéria de controle
difuso  de  constitucionalidade,  ainda  que  não  submetidos  ao  procedimento  de
consolidação em súmula vinculante, tem força vinculante em relação ao próprio STF
a todos os demais órgãos jurisdicionais do país; (iv) decisão que fixa a tese para os
recursos extraordinários ou especiais repetitivos (arts. 543-B e 543-C, CPC).42

Assim,  fica  clara  a  complexidade  do  fenômeno  da  abstrativização,  colocando  em

questão, anos de um posicionamento já arraigado a estrutura constitucional brasileira. Por isto,

não há ainda pacificação na doutrina sobre sua real aplicação e concretização. O que de fato

existe são posicionamentos doutrinários e, inegavelmente, demonstrações práticas sobre esta

objetivação do controle incidental  de constitucionalidade,  que acarreta  como conseqüência

direta o questionamento do papel do Senado Federal estabelecido no art. 52, X, CRFB. 

3.2.  As  várias  demonstrações  da  aproximação  entre  as  modalidades  de  controle  de

constitucionalidade no direito brasileiro

A abstrativização do controle difuso e concreto de constitucionalidade perpassa várias

questões, não consistindo em um fenômeno absolutamente delimitado e definido. O que se

verifica, de uma forma geral, é uma tendência que aos poucos tem demonstrado suas nuanças

e peculiaridades, ampliando a feição objetiva do controle de constitucionalidade incidental no

Brasil. Analisando a jurisprudência e a legislação é possível observar que não são poucos os

exemplos que concretizam esta tendência de aproximação entre ambas as modalidades de

controle de constitucionalidade, sendo importante, portanto, sua análise pormenorizada.

42DIDIER JÚNIOR, Fredier; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil.  Vol.
2. p. 389.  
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3.2.1. O efeito transcendente para a declaração de inconstitucionalidade incidental

Em  linhas  gerais,  a  sentença  somente  faz  coisa  julgada  entre  as  partes  litigantes

(limites subjetivos da coisa julgada), sendo certo que os motivos, ainda que importantes para

determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, bem como a apreciação de questão

decidida incidentalmente no processo,  não fazem coisa julgada (limites objetivos da coisa

julgada). 

No controle incidental de constitucionalidade, a eficácia subjetiva da coisa julgada é

limitada  às  partes  do processo e  sua eficácia  objetiva  é  limitada  ao que  foi  pedido.   No

controle  principal  de  constitucionalidade,  o  limite  objetivo  da  coisa  julgada  é  a  matéria

decidida na parte dispositiva da decisão e o limite subjetivo tem caráter geral, tendo em vista

que nestes casos os legitimados a propor as ações abstratas agem em nome próprio, mas em

defesa do interesse da coletividade. 

Ocorre que, recentemente, parte da doutrina e alguns julgados do Supremo Tribunal

Federal  vêm  adotando  uma  postura  diferenciada,  reconhecendo  o  efeito  vinculante43 não

apenas do dispositivo da decisão exarada pela Corte Suprema, mas também dos fundamentos

principais que levaram àquela solução, onde estes transcendem àquele caso, vinculando outras

decisões  futuras.  Importante  frisar  que  o  que  de  fato  transcende  são  os  fundamentos

determinantes,  a  chamada  ratio  decidendi,  e  não  os  fundamentos  de  passagem  que  não

contribuíram de fato para a decisão, o chamado obter dictum.

A ratio decidendi – ou, para os norte-americanos, a  holding – são os fundamentos
jurídicos que sustentam a decisão; a opção hermenêutica adotada na sentença, sem a
qual a decisão não teria sido proferida como foi; trata-se da tese jurídica acolhida
pelo órgão julgador no caso concreto.44

O obter dictum, ou simplesmente dictum, consiste nos argumentos que são expostos
apenas de passagem na motivação da decisão, consubstanciando juízos acessórios,
provisórios,  secundários,  impressões  ou  qualquer  outro  elemento  que  não  tenha
influência relevante e substancial para a decisão. Normalmente é definido de forma
negativa: é obter dictum a proposição ou regra de Direito que não compuser a ratio
decidendi.45

43Luis Roberto Barroso destaca em relação à própria coisa julgada duas modalidades de eficácia a ela associadas.
A primeira é denominada eficácia preclusiva: a matéria coberta pela autoridade da coisa julgada não poderá ser
objeto  de  novo  pronunciamento  judicial.  Já  a  segunda  modalidade,  a  eficácia  vinculativa,  significa  que  a
autoridade da coisa julgada deverá prevalecer na solução de qualquer lide que esteja logicamente subordinada à
questão já resolvida. (BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. p.
220)
44DIDIER JÚNIOR, Fredier; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael.   Curso de Direito Processual Civil.
Vol. 2. p. 381.  
45Idem, p. 383.  
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A  chamada  teoria  da  transcendência  dos  motivos  determinantes,  assumidamente

aplicada no controle abstrato de constitucionalidade e agora dando alguns passos no controle

concreto,  consiste  em  reconhecer  eficácia  vinculante  não  apenas  à  parte  dispositiva  do

julgado, mas também aos próprios fundamentos/motivos, fazendo com que estes extrapolem

os limites daquela decisão, interferindo em outros julgados. Assim, os motivos determinantes

da decisão, aplicados inicialmente à lide individual posta em juízo, passam a repercutirem em

situações futuras.

Fredie  Didier46 fundamenta  a  importância  dos  motivos  determinantes  da  decisão

concluindo  que  na  decisão  de  uma  demanda  judicial  o  que  se  verifica  é  a  criação  pelo

magistrado de duas normas jurídicas. A primeira, de caráter geral, é fruto da sua interpretação/

compreensão dos  fatos  envolvidos  na  causa e  da sua conformação ao direito  positivo.  A

segunda, de caráter individual, constitui a sua decisão para aquela situação específica que se

lhe põe para a análise. 

Importante  notar  que  a  aplicação  da  teoria  da  transcendência  dos  motivos

determinantes  em controle  difuso  de  constitucionalidade,  quando realizado  pelo  pleno  no

STF, traz mudanças  reais  na estrutura  do controle  de constitucionalidade,  isto  porque ela

fundamenta a possibilidade de ampliação dos efeitos dessas decisões, aproximando o controle

difuso do controle abstrato de constitucionalidade. 

Como já  visto,  no  controle  incidental,  difuso  e  concreto  de  constitucionalidade,  a

questão  sobre  a  constitucionalidade  ou  não  de  uma  norma  é  questão  prejudicial  sendo

analisada nas razões de decidir da decisão e não no seu dispositivo. Assim, considerando a

possibilidade de aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, a questão

relativa à constitucionalidade ou não de uma determinada norma, por estar nos fundamentos

determinantes da decisão, transcenderia ao caso concreto, passando a ter eficácia vinculante e

erga omnes, efeitos estes próprios do controle principal e abstrato de constitucionalidade.

Ocorre que, embora haja jurisprudência e doutrina reiterando essa possibilidade, na

verdade  não  há  consenso  sobre  sua  utilização,  pelo  contrário,  há  divergência  no  próprio

Supremo Tribunal Federal. Isto porque a aplicação da teoria dos motivos determinantes acaba

desconsiderando  o  art.  52,  X,  da  CRFB/88,  que  atribui  ao  Senado  Federal  a  função  de

suspender  a execução,  no todo ou em parte,  de lei  declarada  inconstitucional  por decisão

definitiva do Supremo Tribunal Federal em controle difuso de Constitucionalidade. Gilmar

Mendes,  por  exemplo,  defende  a  mutação  constitucional  deste  dispositivo,  como  será

analisado mais adiante. 

46 Idem, p. 382.
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Fredie  Didier  faz  uma  análise  mais  ampla  sobre  a  importância  dos  motivos

determinantes  da  decisão,  sendo  estes,  na  verdade,  a  grande  base  para  a  formação  dos

precedentes judiciais, e assim aduz: 

No  controle difuso,  a  “inconstitucionalidade  da  lei”  é  questão  que  será
resolvida incidenter tantum, como um fundamento a ser examinado pelo magistrado
para  a  solução  da  questão  principal  a  ser  resolvida  naquele  processo.  Em razão
disso, a decisão sobre a constitucionalidade da lei não terá aptidão para a produção
de coisa julgada, que torna indiscutível apenas a decisão sobre a questão principal,
resolvida no dispositivo (conclusão) da decisão.  Não obstante,  a decisão sobre a
inconstitucionalidade  pode  ser  utilizada  como  um precedente,  a  ser  seguido  em
outros casos semelhantes..47

Destacam-se dois precedentes que serviram de parâmetros à aplicação da teoria da

transcendência dos motivos determinantes: Recurso Extraordinário n. 197.917/SP e o Habeas

Corpus  n.  82.959/SP.  Em  ambos  os  casos,  apesar  de  tratarem  de  controle  concreto  de

constitucionalidade, foram concedidos efeitos erga omnes e vinculante às decisões. 

3.2.1.1. Recurso extraordinário 197.917/SP

O Recurso  Extraordinário  197.917/SP48 de  relatoria  do  Ministro  Maurício  Corrêa,

julgado  pelo  Pleno  em  06  de  junho  de  2002,  é  um  caso  bastante  importante  para  a

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois ele desdobra várias situações que marcam

uma postura atípica  da Corte,  além de ser um marco na aplicação da transcendência  dos

motivos determinantes que afirma a tendência de abstrativização do controle difuso e concreto

de constitucionalidade quando exercido pelo STF. 

47 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Panorama sobre o novo sistema de controle difuso de constitucionalidade das leis
no  direito  brasileiro.  Disponível  em:  http://dc110.4shared.com/img/vd3lKbdy/preview.html.  Acesso  em
17/06/2013.
48Informativo nº 341 do STF: Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, que reconhecera a constitucionalidade do parágrafo único do art. 6º da Lei Orgânica do Município
de  Mira  Estrela,  de  menos  de  três  mil  habitantes,  que  fixara  em  11  o  número  de  vereadores  da  Câmara
Municipal, por entender que tal número não se afastou dos limites constantes do art. 29, IV, a, b e c, da CF/88 -
v. Informativos 160, 271, 274, 304 e 333). O Tribunal, por maioria, acompanhando o Min. Maurício Corrêa,
relator, conheceu e deu parcial provimento ao recurso, para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único
do art. 6º da Lei 226/90, do citado Município, por considerar que o art. 29 da CF/88 estabelece um critério de
proporcionalidade aritmética para o cálculo do número de vereadores, não tendo os municípios autonomia para
fixar  esse número discricionariamente,  sendo que,  no caso concreto,  o Município em questão deveria  ter  9
vereadores,  sob  pena  de  incompatibilidade  com  a  proporção  determinada  constitucionalmente.  O  Tribunal
determinou, ainda, que, após o trânsito em julgado, a Câmara de Vereadores adote as medidas cabíveis para
adequar sua composição aos parâmetros ora fixados, respeitados, entretanto, os mandatos dos atuais vereadores.
Vencidos os Ministros Sepúlveda Pertence, Marco Aurélio e Celso de Mello que, na linha da orientação firmada
pelo TSE no julgamento do RMS 1945/RS (DJU de 20.5.93), conheciam, mas negavam provimento ao recurso
extraordinário. 
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No caso em análise, os efeitos produzidos por esta decisão seriam apenas inter partes,

abrangendo  apenas  o  Município  de  Mira  Estrela  –  SP  envolvido  na  situação.  Porém,  o

Tribunal  Superior  Eleitoral,  motivado  por  esta  decisão  que  declarou  inconstitucional,

incidenter tantum, o parágrafo único do art. 6º da lei orgânica n. 226 do Município de Mira

Estrela,  emitiu  a Resolução n. 21.702, estabelecendo instruções gerais  sobre o número de

vereadores a ser eleito segundo a população de cada município. Esta resolução foi objeto de

muitos questionamentos, tendo em vista que o Recurso Extraordinário apenas teria eficácia

inter  partes e  não  erga  omnes e  vinculante,  a  ponto  de  dar  ensejo  a  cumprimento  pelo

Tribunal Superior Eleitoral. Com isso foram propostas duas ADIs, requerendo a declaração de

inconstitucionalidade da referida resolução – ADI n. 3345 e ADI n. 336549.

As referidas ações diretas de inconstitucionalidade, julgadas juntas em 25 de agosto de

2005, reafirmaram a constitucionalidade da resolução emitida pelo TSE, sob o fundamento de

que esta foi editada com o objetivo de concretizar a decisão do pleno do STF no RE 197.917,

conferindo efeito transcendente aos fundamentos determinantes que deram suporte a referida

decisão.

  Importante transcrever parte do voto do relator, Min. Celso de Melo, no julgamento

das ações diretas de inconstitucionalidade. 

Ao assim proceder, o Tribunal Superior Eleitoral, atuando em sua condição de órgão
de cúpula da Justiça Eleitoral – o que lhe confere responsabilidade pela realização e
supervisão  das  eleições  em  nosso  País  –  objetivou  dissipar,  grave  situação  de
insegurança jurídica a propósito de controvérsia que esta Suprema Corte acabara de
resolver no julgamento plenário ao qual o Supremo, desempenhando a prerrogativa
extraordinária que lhe conferiu a Lei Fundamental, exerceu o monopólio de última
palavra na interpretação do art. 29, IV da Constituição da República. 
Na realidade,  o Tribunal  Superior  Eleitoral,  expondo-se a eficácia  irradiante  dos
motivos determinantes que fundamentaram o mencionado julgamento plenário do
RE  197.917,  Rel.  Min.  Maurício  Corrêa,  submeteu-se  a  elaboração  do  ato  ora
questionado, ao princípio da força normativa da Constituição que representa diretriz
relevante no processo de interpretação concretizante do texto constitucional. (...)
Vê-se, pois, na linha do que destacou o eminente Ministro Gilmar Mendes, que esta
Suprema Corte deu  efeito  transcendente  aos  próprios  motivos determinantes  que
deram suporte ao julgamento plenário do RE 197.917/SP. 
Esse  aspecto  assume  relevo  indiscutível,  pois  permite  examinar  a  presente
controvérsia  constitucional  em  face  do  denominado  efeito  transcendente  dos

49 Informativo nº 398 do STF:  O Tribunal, por maioria, julgou improcedentes os pedidos formulados em duas
ações diretas de inconstitucionalidade propostas pelo Partido Progressista - PP (ADI 3345/DF) e pelo Partido
Democrático  Trabalhista  -  PDT (ADI  3365/DF)  em face  da  Resolução  21.702/2004,  editada  pelo  Tribunal
Superior Eleitoral - TSE, que estabeleceu instruções sobre o número de Vereadores a eleger segundo a população
de cada Município. Inicialmente, reconheceu-se inexistir, em relação aos Ministros Sepúlveda Pertence, Carlos
Velloso e Ellen Gracie,  que subscreveram, no TSE, o ato impugnado, qualquer hipótese de impedimento ou
suspeição para julgamento das ações diretas em questão, haja vista o entendimento predominante do Supremo no
sentido de não se aplicarem, em regra, ao processo de controle normativo abstrato, os institutos do impedimento
e da suspeição. Em seguida, rejeitando a preliminar de não-conhecimento da ação, suscitada pelo Procurador-
Geral da República, reputou-se dotada de suficiente densidade normativa a Resolução em causa, revelando-se,
assim, suscetível de fiscalização abstrata de constitucionalidade.
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motivos determinantes subjacentes à decisão declaratória  de inconstitucionalidade
proferida no julgamento plenário do Re 197.917/SP. (grifos nossos)

3.2.1.2. Habeas corpus 82.959/SP e Reclamação 4.335/AC

O habeas Corpus n. 82.959/SP de relatoria do Ministro Marco Aurélio, julgado pelo

Pleno em 23 de fevereiro de 2006 também merece destaque para este estudo, pois, a questão

ainda está em andamento na Reclamação n. 4.335/AC ajuizada pela Defensoria Pública da

União, em 2006.

O referido  Habeas  Corpus  foi  impetrado  contra  decisão  do  Superior  Tribunal  de

Justiça, sendo deferido o pedido pela maioria do Tribunal e declarado,  incidenter tantum, a

inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/9050. Esta decisão foi tomada com base

no direito à individualização da pena (CF, art. 5º, LXVI), tendo em vista que a referida norma

não permitia que fossem consideradas as particularidades de cada pessoa. Foram vencidos os

Ministros Carlos Velloso, Joaquim Barbosa, Ellen Gracie, Celso de Mello e Nelson Jobim,

que indeferiam a ordem, mantendo a orientação até então fixada pela Corte no sentido da

constitucionalidade da norma atacada. 

Com base na decisão que deferiu o Habeas Corpus, a Defensoria da União solicitou

que fosse concedida a progressão de regime a outros apenados, tendo o juiz de direito da Vara

de Execuções  Penais  de Rio Branco/AC indeferido  o pedido sob o fundamento de que a

inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90 somente teria eficácia a favor de todos, a

partir da expedição, pelo Senado Federal, de Resolução suspendendo a eficácia do dispositivo,

tendo em vista que a decisão foi em sede de controle difuso de constitucionalidade possuindo

efeitos inter partes e não erga omnes e vinculante.  

Assim, a Defensoria Publica da União interpôs Reclamação alegando ter o juiz  da

Vara de Execuções Penais de Rio Branco descumprido decisão da Suprema Corte. O Min.

Gilmar Mendes, relator da reclamação, votou pela procedência do pedido, dando ênfase ao

processo de transformação que tem passado o controle difuso de constitucionalidade exercido

pelo STF, sendo possibilitado que essas decisões tenham efeitos vinculantes.

50 Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo
são insuscetíveis de:
I - anistia, graça e indulto;
II - fiança.  
§ 1o  A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado.
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O Min. Eros Grau, em voto-vista, julgou procedente a reclamação, acompanhando o

voto do relator no sentido de estar atribuído ao Senado Federal, no quadro de uma verdadeira

mutação constitucional, competência apenas para dar publicidade à suspensão da execução de

lei  declarada  inconstitucional,  no  todo  ou  em  parte,  por  decisão  definitiva  do  Supremo

Tribunal Federal, haja vista que essa decisão contém força normativa bastante para suspender

a execução da lei. 

Em divergência, o Min. Sepúlveda Pertence julgou improcedente a reclamação, mas

concedeu  habeas  corpus de  ofício  para  que  o  juiz  examine  os  demais  requisitos  para

deferimento  da  progressão.  Por  sua  vez,  o  Min.  Joaquim  Barbosa  não  conheceu  da

reclamação,  mas  conheceu do pedido,  considerando que,  apesar  das  razões  expostas  pelo

relator,  a  suspensão da execução da lei  pelo Senado não representaria  obstáculo  à  ampla

efetividade das decisões do Supremo, mas complemento.51

A Reclamação ainda não teve seu julgamento concluído, porém a decisão do relator já

é um marco e uma afirmação sobre a mudança que vem ocorrendo no controle difuso de

constitucionalidade.  E  ela  também  demonstra  claramente  a  divisão  do  próprio  Supremo

Tribunal Federal quanto à aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes

das decisões em controle difuso de constitucionalidade realizada pelo pleno da Suprema Corte

e, portanto, quanto à abstrativização do controle difuso e concreto de constitucionalidade.      

3.2.2. Uma mudança legislativa: Art. 481, parágrafo único, art. 475, §3º e art. 557 do

Código de Processo Civil

A análise sobre a abstrativização do controle difuso e concreto de constitucionalidade

abrange  não  apenas  a  jurisprudência,  que  aos  poucos  vai  traçando  as  tendências  dos

entendimentos  da  Suprema  Corte,  mas  também  a  própria  legislação.  Embora  não  sejam

expressamente determinantes para afirmar o fenômeno da objetivação do controle difuso e

concreto  de  constitucionalidade  no  sentindo  próprio  de  atribuir  às  decisões  eficácia  erga

omnes,  há artigos  que podem ser  considerados como mitigadores  dos efeitos  inter  partes

dessas decisões,  garantindo,  em prol  da celeridade  e economia  processual,  observância às

decisões do Supremo Tribunal Federal.  

O art. 481, parágrafo único do Código de Processo Civil, por exemplo, estabelece que

a  reserva  de  plenário,  cláusula  constitucional,  poderá  ser  dispensada  quando  já  houver

51 Informativo nº 463 do STF.
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pronunciamento,  a  respeito  da  matéria,  pelo  próprio  órgão  especial  ou  pelo  plenário  do

Supremo Tribunal Federal. 

Art. 481.  Se a alegação for rejeitada, prosseguirá o julgamento; se for acolhida, será
lavrado o acórdão, a fim de ser submetida a questão ao tribunal pleno.
Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário,
ou  ao  órgão  especial,  a  argüição  de  inconstitucionalidade,  quando  já  houver
pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

O questionamento neste caso que se faz é se o pronunciamento do Supremo Tribunal

Federal  sobre a constitucionalidade  da norma seria  em controle  difuso ou concentrado de

constitucionalidade.  O entendimento  majoritário  é  o  de  que  o  artigo  abrange  também as

decisões em controle difuso de constitucionalidade realizado pelo STF, isto porque também

abarca o pronunciamento do próprio pleno dos outros tribunais, não sendo razoável não ser

considerado o pronunciamento da Suprema Corte.

 Barbosa Moreira diverge deste entendimento. 

Ao nosso ver, deve entender-se a cláusula final como relativa apenas às decisões em
que a matéria haja constituído objeto principal de julgamento pela Corte Suprema
(ações diretas), não àquelas em que tenha ocorrido simples apreciação incidental da
questão.  Com  efeito,  no  segundo  caso  –  ao  contrário  do  primeiro  -,  o
pronunciamento  do  Supremo  Tribunal  Federal  não  é  vinculativo  para  os  outros
tribunais e não tem a virtude de substituir ou dispensar o dos respectivos plenários
(ou órgãos especiais), exigidos pelo art. 97 da Carta da República. 52

Observa-se que Barbosa Moreira afirma não ser vinculativo para os outros tribunais o

pronunciamento  do  STF  em ações  que  não  sejam diretas.   Porém,  para  os  favoráveis  à

tendência da abstrativização do controle concreto de constitucionalidade, o parágrafo único do

art. 481, do CPC demonstra uma clara, apesar de discreta, afirmação da eficácia vinculante

das decisões do plenário do Supremo em controle difuso e concreto de constitucionalidade.

Vê-se, assim, que mui discretamente o parágrafo único do art. 481 do Código de
Processo  Civil  cristalizou  normativamente  o  que  a  doutrina  e  a  jurisprudência
admitiam: a vinculação dos tribunais às decisões do Supremo Tribunal Federal no
reconhecimento incidental da inconstitucionalidade, mesmo porque, bastava, e ainda
basta, ao relator, para não se conhecer de recurso constitucional, o fundamento de
que o tema já fora apreciado pelo Excelso Pretório.53

Gilmar Mendes também reitera:

52MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. p.
182. 
53 SLAIBI FILHO, Nagib. Direito Constitucional. p. 258.
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Esse entendimento marca a 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.54

O §3º do art. 475 do CPC, no entendimento de Fredie Didier55, também revela uma

tendência no direito pátrio de assentar a importância aos precedentes do STF, mesmo aqueles

oriundos de processos não objetivos, ou seja, mesmo aqueles oriundos de decisões em que

comumente não possuam eficácia vinculante. Para ele, em relação às decisões que envolvem a

constitucionalidade ou não de normas,  nada impede que o controle  de constitucionalidade

sejadifuso, mas abstrato: a análise da constitucionalidade é feita em tese, embora por qualquer

órgão judicial.

Art.  475.  Está  sujeita  ao  duplo  grau  de  jurisdição,  não  produzindo  efeito  senão
depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: 
I  –  proferida  contra  a  União,  o  Estado,  o  Distrito  Federal,  o  Município,  e  as
respectivas autarquias e fundações de direito público; 
II – que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida
ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI). 
§ 3º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal  ou em súmula deste
Tribunal ou do tribunal superior competente.

Em relação ao art. 557 do CPC, muitos também afirmam a sua importância normativa

para  embasar  este  processo  de  aproximação  entre  os  modelos  de  controle  de

constitucionalidade, garantindo eficácia vinculante às decisões do STF mesmo em controle

difuso de constitucionalidade. Mesmo a eficácia deste artigo sendo processualmente geral, ou

seja,  não  se  referindo  especificamente  à  questão  da  constitucionalidade  incidental  nos

processos, ele afirma a importância de uma construção jurisprudencial com a finalidade de se

estabelecer celeridade processual e segurança jurídica. 

Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente,  prejudicado  ou  em confronto  com súmula  ou  com jurisprudência
dominante  do respectivo  tribunal,  do Supremo Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal
Superior. 

54 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.  Curso de direito constitucional. p. 1093. 
55 DIDIER  JUNIOR,  Fredie.  O  recurso  extraordinário  e  a  transformação  do  controle  difuso  de
constitucionalidade  no  Direito  brasileiro.  Disponível  em:
http://www.academia.edu/1771097/Recurso_extraordinario_e_objetivacao. Acesso em: 18/06/2013.   

http://www.academia.edu/1771097/Recurso_extraordinario_e_objetivacao
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§ 1º-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.  
§ 1º Da decisão caberá agravo, no prazo de cinco dias, ao órgão competente para o
julgamento do recurso, e, se não houver retratação, o relator apresentará o processo
em mesa, proferindo voto; provido o agravo, o recurso terá seguimento.  
§  2º  Quando  manifestamente  inadmissível  ou  infundado  o  agravo,  o  tribunal
condenará o agravante a pagar ao agravado multa entre um e dez por cento do valor
corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
depósito do respectivo valor.

Importante expor parte do voto do desembargador Gabriel Zefiro na apelação cível n.

0165046-53.2011.8.19.0001:

Frise-se  que,  nos  termos  do  artigo  557  do  CPC,  o  Relator  pode  decidir
monocraticamente  e  negar  provimento  ao  recurso  quando  manifestamente
improcedente, em homenagem ao princípio da celeridade processual. O foco dessa
nova sistemática é justamente desafogar as pautas nos tribunais,  deixando para a
sessão de julgamento os recursos e ações em que realmente haja necessidade de
decisão colegiada, o que não é o caso dos autos. (TJ-RJ. Apelação Cível n. 0165046-
53.2011.8.19.0001. Décima Terceira Câmara Cível. Des. Gabriel Zefiro. Julgado em
22.05.2013)

Nagib Slaibi Filho conclui:

Ressalte-se: criou-se uma vinculação não só com a súmula, mas até mesmo com a
jurisprudência  dominante  não  só  do  Supremo  Tribunal  Federal  como  em  outro
Tribunal Superior; o relator negará (é comando imperativo) seguimento ao recurso
que afrontar precedente ou, até mesmo, dará provimento ao recurso se a decisão
impugnada afronta o mencionado precedente. 
Vê-se,  assim,  que  a  decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ainda  que  aprecie
incidentalmente o tema de constitucionalidade de lei  ou ato normativo do Poder
Público, em qualquer das esferas governamentais (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios), passou a ter dois níveis ou planos de efeitos: (a) o nível interno, com
função  jurisdicional,  no  caso  concreto,  referentes  às  partes  para  as  quais  foi
pronunciada a decisão, e (b) o nível externo, com efeitos erga omnes et ex nunc (a
partir do ato), com função legislativa, e efeitos indeterminados e abstratos.56

Em  conclusão,  estes  artigos  do  código  de  processo  civil,  ao  buscar  celeridade

processual  e  otimização  das  funções  do  judiciário,  corroboram com a mudança  paulatina

vivenciada  pelo  direito  brasileiro  em  atribuir  eficácia  ao  entendimento  consolidado  dos

tribunais superiores. 

56 SLAIBI FILHO, Nagib. Direito Constitucional. p. 229-230.
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3.2.3.  A  participação  do  Amicus  Curiae  e  de  outros  interessados  no  incidente  de

constitucionalidade

A participação de interessados no controle incidental de constitucionalidade, embora

seja  um claro  indício  de  objetivação  do Recurso  Extraordinário,  também demonstra,  nas

palavras  de  Gilmar  Mendes,  uma  “oportunidade  para  a  efetiva  abertura  do  processo  de

controle de constitucionalidade incidental, que passa, nesse ponto, a ter estrutura semelhante à

dos processos de índole estritamente objetiva (ADI, ADC, ADPF)”57. Por isso, seu estudo será

antecipado à objetivação do Recurso Extraordinário, mas também fazendo parte desta. 

A  lei  n.  9.868/99  incluiu  ao  Código  de  Processo  Civil  o  art.  482,  admitindo  a

manifestação,  no  incidente  de  inconstitucionalidade,  do  Ministério  Público,  das  pessoas

jurídicas responsáveis pela edição do ato, dos titulares do direito de propositura na ação direta

de inconstitucionalidade, e, possibilitou a admissão, pelo relator, da manifestação de outros

órgãos ou entidades. 

Art. 482.  Remetida a cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do tribunal
designará a sessão de julgamento.
§ 1º O Ministério Público e as pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela
edição  do  ato  questionado,  se  assim  o  requererem,  poderão  manifestar-se  no
incidente  de  inconstitucionalidade,  observados  os  prazos  e  condições  fixados  no
Regimento Interno do Tribunal. (Incluído pela Lei nº 9.868, de 1999)
§ 2º  Os titulares  do direito  de propositura  referidos  no art.  103 da Constituição
poderão  manifestar-se,  por  escrito,  sobre  a  questão  constitucional  objeto  de
apreciação  pelo  órgão  especial  ou  pelo  Pleno  do  Tribunal,  no  prazo  fixado  em
Regimento, sendo-lhes assegurado o direito de apresentar memoriais ou de pedir a
juntada de documentos. (Incluído pela Lei nº 9.868, de 1999)
§  3º  O relator,  considerando  a  relevância  da  matéria  e  a  representatividade  dos
postulantes,  poderá  admitir,  por  despacho  irrecorrível,  a  manifestação  de  outros
órgãos ou entidades. (Incluído pela Lei nº 9.868, de 1999) 

Posteriormente,  o  §  6º  do  art.  543-A  do  CPC,  incluído  pela  lei  11.418/2006,

reproduziu a norma, em referência específica ao Recurso Extraordinário, que é o principal

instituto de controle difuso de constitucionalidade exercido pela Suprema Corte.

Art. 543-A. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do
recurso extraordinário,  quando a questão constitucional nele versada não oferecer
repercussão geral, nos termos deste artigo. 
§ 6º O Relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de
terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal.

57 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.  Curso de direito constitucional. p. 1074.
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Considerando  que  a  intervenção  de  interessados  no  processo  para  o  debate  sobre

constitucionalidade  de  uma norma é  expressamente  prevista  para  as  ações  diretas,  sendo

norma caracterizadora  da estrutura  processual  destas  ações  objetivas  (art.  7º  §2º  da lei  n.

9.868/99)58, pode-se observar uma real aproximação processual entre ambos os controles.   

Importante a referência ao Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (art. 13,

XVII e XVIII e art. 21, XVII e XVIII)59 que prevê para o Presidente ou Relator atribuição de

convocar  audiência  pública  para  ouvir  o  depoimento  de  pessoas  com  a  experiência  e

autoridade  em determinada  matéria,  sempre  que  entender  necessário  o  esclarecimento  de

questões ou circunstâncias de fato, com repercussão geral e de interesse público relevante,

debatidas no âmbito do Tribunal.  

3.2.4.  A  modulação  dos  efeitos  das  decisões  também  em  controle  difuso  de

constitucionalidade

A tese de que a norma inconstitucional é nula foi acolhida pelo direito brasileiro, tal

como prevaleceu  nos  Estados  Unidos.  De  acordo  com a  teoria  da  nulidade,  nenhum ato

legislativo contrário a Constituição pode ser válido, tendo como conseqüência direta a sua

nulidade. E a decisão que reconhece a inconstitucionalidade tem caráter declaratório, ou seja,

apenas reconhece a nulidade, produzindo efeitos retroativos.

 O Supremo Tribunal  Federal adotou por muito tempo este entendimento onde ato

inconstitucional é ato nulo de pleno direito, porém, ao longo do tempo, houve a necessidade

de  abrir  exceções,  sendo  o  art.  27  da  Lei  n.  9.868/9960 umas  delas.  O  referido  artigo

58 Lei  9.868/99:  Art.  7º  Não  se  admitirá  intervenção  de  terceiros  no  processo  de  ação  direta  de
inconstitucionalidade.  
§2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho
irrecorrível,  admitir,  observado  o  prazo  fixado  no  parágrafo  anterior,  a  manifestação  de  outros  órgãos  ou
entidades.
59 Regimento Interno do STF: Art. 13. São atribuições do Presidente:
XVII  -  convocar  audiência  pública  para  ouvir  o  depoimento  de  pessoas  com experiência  e  autoridade  em
determinada matéria, sempre que entender necessário o esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato,
com repercussão geral e de interesse público relevante, debatidas no âmbito do Tribunal.
XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em
audiências públicas ou em qualquer processo em curso no âmbito da Presidência.
art. 21. São atribuições do Relator:
XVII  –  convocar  audiência  pública  para  ouvir  o  depoimento  de  pessoas  com experiência  e  autoridade  em
determinada matéria, sempre que entender necessário o esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato,
com repercussão geral ou de interesse público relevante. 
XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em
audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.
60 Lei n. 9.868/99: Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões
de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois
terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de
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possibilitou a modulação dos efeitos nas ações diretas de inconstitucionalidade em razão da

segurança jurídica, mitigando assim, os efeitos ex tunc da declaração de inconstitucionalidade

em controle abstrato.  E, de forma interessante, a Suprema Corte também tem utilizado este

artigo como fundamento  legal  para modular  os efeitos  das  decisões  em controle  difuso e

concreto de constitucionalidade.  

A declaração de inconstitucionalidade in concreto também se mostra passível  de
limitação de efeitos.  A base constitucional  dessa limitação – necessidade  de um
outro princípio que justifique a não aplicação  do princípio da nulidade  – parece
sugerir  que,  se  aplicável,  a  declaração  de  inconstitucionalidade  restrita  revela-se
abrangente  do modelo  de  controle  de constitucionalidade  como um todo.  É  que
nesses  casos,  o  afastamento  do  princípio  da  nulidade  da  lei  assenta-se  em
fundamentos  constitucionais  e  não  em  razões  de  conveniência.  Se  o  sistema
constitucional  legitima  a  declaração  de  inconstitucionalidade  restrita  no  controle
abstrato, essa decisão poderá afetar, igualmente, os processos do modelo concreto ou
incidental de normas. Do contrário, poder-se-ia ter inclusive um esvaziamento ou
uma perda de significado da própria declaração de inconstitucionalidade restrita ou
limitada.61

A  partir  do  já  amplamente  analisado  efeito  das  decisões  em  controle  de

constitucionalidade,  é possível compreender que, como regra geral, a decisão exarada pela

Suprema Corte  em sede  de controle  difuso  de constitucionalidade  produzirá  efeitos  inter

partes e ex tunc, porém, havendo modulação, essas decisões passam a produzir efeitos para o

futuro, ou seja, ex nunc.

De acordo com Luis Roberto Barroso, a valorização dos precedentes judiciais fez com

que  o  STF tomasse  algumas  precauções  para  proteger  a  segurança  jurídica,  entre  elas  a

modulação temporal. 

Quando  uma  corte  de  justiça,  notadamente  o  Supremo  Tribunal  Federal,  toma
decisão grave de reverter uma jurisprudência consolidada, não pode nem deve fazê-
lo com indiferença em relação à segurança jurídica, às expectativas de direito por ele
próprio geradas, à boa-fé e à confiança dos jurisdicionados. 62

O leading case de modulação de efeito em controle difuso de constitucionalidade foi o

julgamento do RE n. 197.917, já analisado anteriormente. O STF decidiu, neste caso, que o

número de vereadores do município de Mira Estrela deveria ser reduzido, mas esta mudança

só atingiria  a  próxima legislatura,  ou seja,  a  decisão  projetou  seus  efeitos  para  uma data

futura.

seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.
61 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.  Curso de direito constitucional. p. 1107.
62 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. p.100.



47

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIOS. CÂMARA DE VEREADORES.
COMPOSIÇÃO.  AUTONOMIA  MUNICIPAL.  LIMITES  CONSTITUCIONAIS.
NÚMERO DE VEREADORES PROPORCIONAL À POPULAÇÃO. CF, ARTIGO
29,  IV.  APLICAÇÃO  DE  CRITÉRIO  ARITMÉTICO  RÍGIDO.  INVOCAÇÃO
DOS  PRINCÍPIOS  DA  ISONOMIA  E  DA  RAZOABILIDADE.
INCOMPATIBILIDADE  ENTRE  A  POPULAÇÃO  E  O  NÚMERO  DE
VEREADORES.  INCONSTITUCIONALIDADE,  INCIDENTER  TANTUM,  DA
NORMA  MUNICIPAL.  EFEITOS  PARA  O  FUTURO.  SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.  (...)  8.  Efeitos.  Princípio  da  segurança  jurídica.  Situação
excepcional em que a declaração de nulidade, com seus normais efeitos ex tunc,
resultaria grave ameaça a todo o sistema legislativo vigente. Prevalência do interesse
público  para  assegurar,  em  caráter  de  exceção,  efeitos  pro  futuro  à  declaração
incidental  de inconstitucionalidade.  Recurso extraordinário  conhecido  e em parte
provido.(STF.  RE  197917,  Relator(a):  Min.  MAURÍCIO  CORRÊA,  Tribunal
Pleno, julgado em 06/06/2002, DJ 07-05-2004 PP-00008 EMENT VOL-02150-03
PP-00368) – (grifos nossos.)

Também o habeas corpus n. 82.959, analisado anteriormente, exemplifica mais uma

aplicação da modulação de efeitos em controle difuso de constitucionalidade. Neste caso, foi

determinado que a decisão de inconstitucionalidade não geraria conseqüências jurídicas com

relação às penas já extintas na data do julgamento.

Importante compreender que possibilitar a modulação dos efeitos de decisão em sede

de controle difuso de constitucionalidade exercido pelo STF é possibilitar uma aproximação

entre o controle concreto de constitucionalidade e o controle abstrato, o que, tempos atrás,

seria impossível de se pensar, tendo em vista as características delimitadas de cada sistema.

3.2.5. Súmula Vinculante

A Emenda Constitucional 45/2004 instituiu no sistema constitucional brasileiro, no art.

103-A da CRFB/88, a figura da súmula vinculante. Embora já existentes outras menções ao

direito  sumular63,  como,  por  exemplo,  o  clássico  art.  479  do  CPC64,  a  referida  Emenda

Constitucional  inovou ao  estabelecer  observância  compulsória  da  jurisprudência  da  Corte

Suprema em matéria constitucional, quando sumuladas por decisão de dois terços dos seus

membros. 

63 O direito sumular traduz o resumo das jurisprudências sedimentadas em incontáveis e uniformes decisões das
Cortes  Superiores  do  país,  que  visam  à  rapidificação  de  causas  no  Judiciário.  A  se  dar  seguimento  ao
inconformismo das partes, manifestado em peça recursal, em total colidência com texto de Súmula do Tribunal,
estar-se-ia a instaurar um regime anárquico, que afronta o princípio de uniformização das decisões. Prevalência
do entendimento contido no direito sumulado, que traduz manifestação de um colegiado, para negar provimento
ao agravo regimental.  (STJ, 1ª  Turma, rel.  Min. Pedro Acióli. Ag. Reg. em Resp. n. 3317-BA, julgado em
26/11/90). 
64Código de  Processo  Civil  de  1973:  Art.  479.   O julgamento,  tomado pelo  voto  da  maioria  absoluta  dos
membros  que  integram  o  tribunal,  será  objeto  de  súmula  e  constituirá  precedente  na  uniformização  da
jurisprudência.
Parágrafo  único.   Os  regimentos  internos  disporão  sobre  a  publicação  no  órgão  oficial  das  súmulas  de
jurisprudência predominante
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Art.  103-A.  O  Supremo Tribunal  Federal  poderá,  de  ofício  ou  por  provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração  pública direta  e indireta,  nas esferas  federal,  estadual  e municipal,
bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou
entre  esses  e  a  administração  pública  que  acarrete  grave  insegurança  jurídica  e
relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. 
§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou
cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação
direta de inconstitucionalidade.
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou
que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que,
julgando-a procedente,  anulará  o ato administrativo ou cassará a  decisão judicial
reclamada,  e  determinará  que  outra  seja  proferida  com  ou  sem  a  aplicação  da
súmula, conforme o caso.   

Em consenso doutrinário, os motivos que levaram a introdução da súmula vinculante

ao direito brasileiro perpassam a crescente tendência de valorização da jurisprudência e a

necessidade de se conter as diversas demandas em torno de um mesmo objeto, possibilitando

uma atuação mais célere e eficaz do Judiciário e coerência entre as decisões tomadas por ele.

Para  os  estudiosos  da  abstrativização  do  controle  difuso  e  concreto  de

constitucionalidade exercido pelo STF, as súmulas vinculantes constituem, na prática, este

processo  de  valorização  das  decisões  tomadas  também  em  controle  difuso  de

constitucionalidade, estendendo a elas efeitos vinculantes próprios das decisões em controle

abstrato. 

Pelo  fio  do  exposto,  considerando  o  trinômio  igualdade  –  estabilidade  –
previsibilidade na entrega da prestação jurisdicional, a súmula com efeito vinculante
promove a aproximação entre  o controle difuso, instaurado pela via de exceção,
dado que a súmula traduz reiteradas decisões acerca da matéria constitucional, e o
controle concentrado, instituído pela via de ação direta, eis que o efeito vinculante
transcende  as  controvérsias  atuais  entre  órgãos  judiciários  e  administrativos  ou
organismos  judiciais  entre  si  que  motivaram  a  jurisprudência  assentada  pelo
Supremo  Tribunal  Federal,  em  decorrência  de  grave  insegurança  jurídica  e  de
relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica, de constitucionalidade
de leis e atos normativos. 65

As súmulas  vinculantes  terão como objeto  o entendimento  do STF sobre questões

constitucionais e também suas interpretações para determinados enunciados normativos. 

Elas serão editadas, revistas e canceladas por decisão de dois terços dos Ministros do

STF, por iniciativa própria ou mediante provocação, sendo que, somente poderão ser editadas

65 MORAES, Guilherme Peña de, Curso de direito constitucional. p. 483-484. 
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após reiteradas decisões do STF sobre a questão constitucional controversa. O legitimados

para proporem a edição,  a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante

estão listados no art. 3º da Lei 11.41766. 

A grande questão,  talvez  a  mais  importante  delas,  está  pautada  na vinculação dos

demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública à tese jurídica firmada com a

edição  da  súmula  vinculante,  sendo  possível,  inclusive,  a  utilização  da  Reclamação

Constitucional em caso de decisão judicial ou ato administrativo que deixar de aplicá-la. Esta

vinculação  se  produz  a  partir  da  edição  do  enunciado  sumular,  estando  os  casos  ainda

pendentes de julgamentos subordinados a orientação, conforme art. 4º da Lei 11.417/200667.

O  próprio  Supremo  Tribunal  Federal  está  vinculado  à  observância  das  súmulas

vinculantes, mas o entendimento majoritário é o de que esta vinculação é limitada, estando a

Corte  impedida  de  afastar  a  observância  da  súmula,  mas  admitindo  a  possibilidade  do

entendimento ser superado pela maioria absoluta de seus membros. 

Após  esta  análise  geral  sobre  o  tema  é  possível  verificar  que  através  de  decisões

proferidas  também  em controle  difuso  de  constitucionalidade  pelo  STF,  sobre  o  mesmo

objeto,  possuindo  o  mesmo  tema,  súmulas  vinculantes  poderão  ser  editadas,  garantindo

efeitos  vinculantes  a  estes  entendimentos,  o  que,  de  fato,  demonstra  uma  mudança  na

estrutura  jurisdicional  brasileira,  no que diz  respeito  à  valorização  da jurisprudência  e  de

precedente  com  eficácia  vinculante,  contribuindo,  para  a  afirmação  da  teoria  da

abstrativização.

66 Lei nº 11.417/2006: Art. 3º. São legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de
súmula vinculante:
I - o Presidente da República;
II - a Mesa do Senado Federal;
III – a Mesa da Câmara dos Deputados;
IV – o Procurador-Geral da República;
V - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
VI - o Defensor Público-Geral da União;
VII – partido político com representação no Congresso Nacional;
VIII – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional;
IX – a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
X - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;
XI - os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados ou do Distrito Federal e Territórios, os Tribunais
Regionais  Federais,  os  Tribunais  Regionais  do  Trabalho,  os  Tribunais  Regionais  Eleitorais  e  os  Tribunais
Militares.
§ 1º O Município poderá propor, incidentalmente ao curso de processo em que seja parte, a edição, a revisão ou
o cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão do processo.
§ 2º No procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado da súmula vinculante, o relator poderá
admitir, por decisão irrecorrível, a manifestação de terceiros na questão, nos termos do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal.
67 Lei 11. 417/2006: Art. 4º A súmula com efeito vinculante tem eficácia imediata, mas o Supremo Tribunal
Federal, por decisão de 2/3 (dois terços) dos seus membros, poderá restringir os efeitos vinculantes ou decidir
que só tenha eficácia a partir de outro momento, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional
interesse público.
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3.2.6. A concretização do mandado de injunção

O mandado de injunção tem previsão no art. 5

º,  LXXI,  da  CRFB/88,  sendo  um  dos  mecanismos  utilizados  para  tutelar  direitos

esvaziados pela inércia do poder público.  

Art.  5º  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
LXXI  –  conceder-se-à  mandado  de  injunção  sempre  que  a  falta  de  norma
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais
e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania, e à cidadania. 

Por  muitos  anos,  o  Tribunal  assentou  a  sua  jurisprudência  no  sentido  de  que  sua

decisão em mandado de injunção deveria limitar-se a constatar  a inconstitucionalidade da

omissão e deixar que o legislador tomasse as providencias para saná-la. Nas palavras de José

Afonso da Silva68, esta postura deu ao instituto a função de uma ação pessoal de declaração de

inconstitucionalidade por omissão, esvaziando-o.

Com o  passar  do  tempo,  a  exigência  por  tutelas  jurisdicionais  concretizadoras  de

direitos se ampliou e com isso o mandado de injunção cresceu como possibilidade concreta de

solucionar  as  omissões  e  não apenas  de declará-las.  Logicamente  este  processo foi  lento,

sofrendo modificações aos poucos, até conquistar a efetividade, tantas vezes afirmada pela

doutrina. 

O marco dessa mudança paradigmática ocorreu nos julgamentos, em 25/10/2007, dos

Mandados de Injunção n. 670, 708 e 71269,  que envolviam o direito de greve do servidor

público, previsto no art. 37, VII da CRFB/8870. O STF entendeu por muito tempo que devido

à  inexistência  de  lei,  o  referido  direito  não poderia  ser  exercitado  pelos  servidores.  Esse

68 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo.  p. 452. 
69 Informativo  nº  485  do  STF:  O  Tribunal  concluiu  julgamento  de  três  mandados  de  injunção  impetrados,
respectivamente, pelo Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Espírito Santo - SINDIPOL, pelo Sindicato
dos Trabalhadores em Educação do Município de João Pessoa - SINTEM, e pelo Sindicato dos Trabalhadores do
Poder  Judiciário  do  Estado  do Pará  -  SINJEP,  em que se  pretendia  fosse  garantido  aos  seus associados  o
exercício do direito de greve previsto no art. 37, VII, da CF ("Art. 37.VII - o direito de greve será exercido nos
termos e nos limites definidos em lei específica;"). O Tribunal, por maioria, conheceu dos mandados de injunção
e propôs a solução para a omissão legislativa com a aplicação, no que couber, da Lei 7.783/89, que dispõe sobre
o exercício do direito de greve na iniciativa privada.
70 Constituição da República Federativa do Brasil: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;
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entendimento foi alterado pelas referidas ações, decidindo a Suprema Corte pela aplicação

analógica da lei que regulava o direito de greve dos empregados da iniciativa privada (Lei n.

7.783/89), sendo a decisão aplicável a todos os servidores.

Interessante ressaltar, ainda, a extensão possível dos efeitos advindo de decisão em
mandado de  injunção.  O que  se  evidencia  é  a  possibilidade  de  as  decisões  nos
mandado de injunção surtirem efeitos não somente para os impetrantes, mas também
para os casos idênticos ou semelhantes. Assim, em regra, a decisão em mandado de
injunção, ainda que dotada de caráter subjetivo, comporta uma dimensão objetiva,
com  eficácia  erga  omnes,  que  serve  para  tantos  quantos  forem  os  casos  que
demandem a superação de uma omissão geral do Poder Público, seja em relação a
uma determinada conduta, seja em relação a uma determinada lei.71

Sem  dúvidas,  essa  mudança  na  postura  da  Suprema  Corte  gerou  alguns

questionamentos, principalmente em relação à usurpação de competências, o que invadiria a

esfera de separação dos poderes. Luis Roberto Barroso, brilhantemente, comenta o assunto.

Tal possibilidade não deve ser vista como violação à separação de Poderes, por pelo
menos dois  motivos.  Em primeiro  lugar,  pelo  fato  de a própria  Constituição  ter
instituído o mandado de injunção para o controle das omissões inconstitucionais,
sendo certo que a doutrina já defendia que o efeito normal da decisão deveria ser o
suprimento da omissão. A atribuição de eficácia geral à disciplina temporária assim
instituída  confere  racionalidade  ao  sistema  e  tutela  a  isonomia,  evitando  que
situações  semelhantes  recebam  tratamentos  distintos  por  motivos  diversos.  Em
segundo lugar, veja-se que os poderes constituídos em geral, incluindo o legislador,
estão  submetidos  à  Constituição.  No  caso,  o  principal  fator  de  legitimação  da
atuação  do  judiciário  é  a  omissão  de  outro  Poder,  que  tinha  como  efeito  a
paralisação da eficácia de normas constitucionais. 72

Diante desta análise, a concretização do mandado de injunção possibilitando os efeitos

erga omnes dessas decisões atribui consistência a transformação vivenciada na atualidade do

controle difuso e concreto de constitucionalidade realizado pelo Supremo Tribunal Federal,

além de indicar uma valorização dos precedentes, tal como os temas anteriormente tratados.

3.2.7. A objetivação do recurso extraordinário

O estudo anteriormente feito sobre o recurso extraordinário deixou clara a verdadeira

mudança estrutural  sofrida por ele  com o fundamental  objetivo  de desafogar o judiciário,

especificamente o STF, das tantas demandas que chegam a Suprema Corte assustando pelo

número  excessivo  e  pela  semelhança.  Essas  mudanças  estão  garantindo  ao  Recurso

71 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.  Curso de direito constitucional.  p. 1195. 
72 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. p. 173. 
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Extraordinário uma estrutura mais objetiva, ou seja, uma estrutura bastante similar às ações

objetivas de controle de constitucionalidade, e sendo ele o principal meio utilizado pelo STF

para exercer o controle difuso e concreto de constitucionalidade, esta objetivação ganha uma

expansão  muito  maior,  sendo  a  principal  demonstração  da  aproximação  entre  o  controle

concreto e o controle abstrato de constitucionalidade.

Obviamente, as demonstrações já analisadas neste trabalho que dão respaldo a teoria

da abstrativização,  também estão  ligadas  à  objetivação  do Recurso Extraordinário,  mas o

assunto que especificamente será comentado neste item tem uma ligação mais específica com

a estrutura procedimental do Recurso Extraordinário, sendo mudanças propriamente sofridas

por ele e não sofridas de forma geral pelo controle difuso.   

 A primeira delas, talvez a fundamental, está na inserção do instituto da repercussão

geral,  já  analisado  com  detalhes  em  item  próprio,  pela  Emenda  Constitucional  45.  A

repercussão geral  representou mais  que um novo requisito  de admissibilidade  ao Recurso

Extraordinário, que por si só já seria uma alternativa a amenizar a crise numérica sofrida pelo

STF,  ela  propiciou  que  as  decisões  proferidas  nos  processos  vistos  como  paradigmas

expandissem seus efeitos para outras demandas de igual tema, o que, sem dúvidas, representa

o estabelecimento de eficácia erga omnes e vinculante àquelas decisões. 

O §5º do art. 543-A do CPC é expresso ao estabelecer que se “negada a existência da

repercussão geral, a decisão valerá para todos os recursos sobre matéria idêntica, que serão

indeferidos liminarmente, salvo revisão da tese”.

Importantíssima  alteração  legislativa,  principalmente  porque  atribui  efeito
vinculante  à  decisão  do  STF que rejeita  a  repercussão  geral.  E  não  poderia  ser
mesmo  diferente.  Se  recursos  extraordinários  trazem  ao  STF  o  mesmo  objeto,
devem merecer o idêntico tratamento quanto à rejeição sumária do conhecimento,
tudo com base na decisão anterior que rechaçou a existência de repercussão.73

O próprio Supremo Tribunal Federal assim expõe quanto à vinculação gerada pelas

decisões de mérito em recurso extraordinário.

Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da
questão e a  decisão  proveniente  dessa análise será  aplicada  posteriormente  pelas
instâncias  inferiores,  em  casos  idênticos. A  preliminar  de  Repercussão  Geral  é
analisada pelo Plenário do STF, através de um sistema informatizado, com votação
eletrônica,  ou seja,  sem necessidade de reunião física dos membros do Tribunal.
Para recusar a análise de um RE são necessários pelo menos 8 votos, caso contrário,
o tema deverá ser julgado pela Corte. Após o relator do recurso lançar no sistema

73 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de direito constitucional: atualizado até a EC nº 64, de 4 de fevereiro de
2010 e Súmula Vinculante nº 31, de 17/02/2010: (com comentários às Leis nº 11.417/06, Súmula Vinculante, e
11.418/06, repercussão geral de questões constitucionais). p. 515.
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sua manifestação sobre a relevância do tema, os demais ministros têm 20 dias para
votar. As abstenções nessa votação são consideradas como favoráveis à ocorrência
de repercussão geral na matéria.74 (grifos nossos)

Relacionado à repercussão geral, há também o chamado sobrestamento de recurso que,

nas  palavras  de  Gilmar  Mendes75,  corresponde  a  uma  cooperação  entre  as  instâncias

ordinárias  e  extraordinárias  para  aquelas  hipóteses  em que  se  verificar  multiplicidade  de

recursos com fundamento em idêntica controvérsia. Nos casos em que o Tribunal de origem

perceber a existência de várias demandas com a mesma controvérsia, ele selecionará um ou

mais  recursos  representativos  da  questão,  o  chamado  recurso  paradigma,  para  ser

encaminhado ao STF sendo sobrestados os demais até o pronunciamento da Corte. 

Caso  o  STF entenda  que  não há  repercussão  geral,  todos  os  recursos  sobrestados

também serão considerados inadmitidos, conforme art. 543-B, §2º do CPC76. Por outro lado,

caso  o  STF  entenda  que  há  repercussão  geral  e  julgue  o  mérito  da  causa,  os  recursos

sobrestados deverão ser analisados pelos órgãos a quo, que poderão declará-los prejudicados

ou se retratar (juízo de retratação), conforme art. 543-B, §3º do CPC. 77

O  que  se  espera,  naturalmente,  é  que  as  decisões  sejam  adaptadas  à  premissa
estabelecida pelo STF. No entanto, caso isso não ocorra e seja mantida decisão em
desacordo  com  a  orientação  firmada,  o  STF  poderá  cassá-la  ou  reformá-la,
liminarmente (art. 543-B, §4º, do CPC78). A indicação do legislador é clara e aponta
no sentido de uma desejável vinculação lógica dos juízes inferiores às decisões da
Suprema  Corte  –  vinculação  fundada  em  um  imperativo  de  racionalidade  e
isonomia,  sem prejuízo  de  se  admitirem exceções  diante  de  motivos  relevantes,
devidamente  demonstrados  -,  embora  não  seja  possível  dizer  que  tenha  sido
estabelecido uma vinculação jurídica forma.79

74 Glossário  Jurídico  –  STF.  Disponível  em:  http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?
letra=A&id=451. Acesso em: 21/06/2013. 
75 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.  Curso de direito constitucional. p. 1081.
76 Código de Processo Civil de 1973: Art. 543-B. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em
idêntica  controvérsia,  a  análise  da  repercussão  geral  será  processada  nos  termos  do  Regimento  Interno  do
Supremo Tribunal Federal, observado o disposto neste artigo. 
§ 2º Negada a existência de repercussão geral, os recursos sobrestados considerar-se-ão automaticamente não
admitidos.
77 Código de Processo Civil de 1973: Art. 543-B. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em
idêntica  controvérsia,  a  análise  da  repercussão  geral  será  processada  nos  termos  do  Regimento  Interno  do
Supremo Tribunal Federal, observado o disposto neste artigo. 
§  3º  Julgado  o  méritodo  recurso  extraordinário,  os  recursos  sobrestados  serão  apreciados  pelos  Tribunais,
Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se.
78 Código de Processo Civil de 1973: Art. 543-B. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em
idêntica  controvérsia,  a  análise  da  repercussão  geral  será  processada  nos  termos  do  Regimento  Interno  do
Supremo Tribunal Federal, observado o disposto neste artigo. 
§ 4º Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo Tribunal Federal, nos termos do Regimento
Interno, cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada.
79 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. p. 142.  

http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?letra=A&id=451
http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?letra=A&id=451
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Importante  mencionar  também  as  mudanças  procedimentais  trazidas  pela  Lei  n.

10.259/2001 (dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito

da Justiça Federal) e pelo art. 321, § 5º do Regimento Interno do STF que retiraram o caráter

subjetivo do recurso extraordinário no âmbito dos juizados especiais federais, atribuindo-lhe

características bem similares as ações objetivas. 

Art. 321. § 5º Ao recurso extraordinário interposto no âmbito dos Juizados Especiais
Federais,  instituídos pela  Lei  nº  10.259,  de  12 de  julho de  2001,  aplicam-se as
seguintes regras: 
I  – verificada  a plausibilidade  do direito  invocado e havendo fundado receio  da
ocorrência  de dano de difícil  reparação,  em especial  quando a  decisão  recorrida
contrariar súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, poderá
o relator conceder,  de ofício ou a requerimento do interessado, ad referendum do
Plenário, medida liminar para determinar o sobrestamento, na origem, dos processos
nos quais a controvérsia esteja estabelecida, até o pronunciamento desta Corte sobre
a matéria; 
II – o relator, se entender necessário, solicitará informações ao Presidente da Turma
Recursal ou ao Coordenador da Turma de Uniformização, que serão prestadas no
prazo de 05 (cinco)dias; 
III  -  eventuais  interessados,  ainda  que  não  sejam  partes  no  processo,  poderão
manifestar-se  no  prazo  de  30  (trinta)  dias,  a  contar  da  publicação  da  decisão
concessiva da medida cautelar prevista no inciso I deste § 5º; 
IV  -  o  relator  abrirá  vista  dos  autos  ao  Ministério  Público  Federal,  que  deverá
pronunciar-se no prazo de 05 (cinco) dias; 
V - recebido o parecer do Ministério Público Federal,  o relator lançará relatório,
colocando-o à disposição dos demais Ministros, e incluirá o processo em pauta para
julgamento, com preferência sobre todos os demais feitos, à exceção dos processos
com réus presos,habeas-corpus e mandado de segurança; 
VI  –  eventuais  recursos  extraordinários  que  versem  idêntica  controvérsia
constitucional, recebidos subseqüentemente em quaisquer Turmas Recursais ou de
Uniformização, ficarão sobrestados, aguardando-se o pronunciamento do Supremo
Tribunal Federal; 
VII- publicado o acórdão respectivo, em lugar especificamente destacado no Diário
da Justiça da União, os recursos referidos no inciso anterior serão apreciados pelas
Turmas Recursais ou de Uniformização, que poderão exercer o juízo de retratação
ou  declará-los  prejudicados,  se  cuidarem  de  tese  não  acolhida  pelo  Supremo
Tribunal Federal;
VIII – o acórdão que julgar o recurso extraordinário conterá, se for o caso,súmula
sobre a questão constitucional controvertida, e dele será enviada cópia ao Superior
Tribunal de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais, para comunicação a todos os
Juizados  Especiais  Federais  e  às  Turmas Recursais  e  de  Uniformização.  (Grifos
nossos)

A jurisprudência  também tem conduzido a  mudanças  no  procedimento  do recurso

extraordinário, assumindo uma postura de afirmação da sua objetivação. Entre tantas decisões

paradigmáticas que, ao longo dos anos, foram afirmando este viés mais objetivo do recurso

extraordinário,  vale  a  pena  ser  apreciado,  devido  a  sua  importância,  o  RE  298.69580 de

80Informativo nº 315 do STF:  Concluído o julgamento de uma série  de recursos  extraordinários  interpostos
contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, fundados no princípio do direito adquirido,
reconheceram a servidores públicos do Município de São Paulo o direito ao reajuste de seus vencimentos no mês
de fevereiro de 1995 pelas Leis 10.688/88 e 10.722/90, afastando a aplicação do novo critério determinado pela
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relatoria do Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 08/05/2001, no qual a Corte concluiu pela

possibilidade  de  confirmação  da  decisão  recorrida  por  fundamento  constitucional  diverso

daquele em que se alicerçou o acórdão recorrido.

Fredie  Didier81aduz  que  a  decisão  solidificou  a  causa  de  pedir  aberta  do  recurso

extraordinário, semelhante ao que já acontece no julgamento das ações de controle abstrato,

permitindo  que  o  STF  decida  a  questão  da  constitucionalidade  com  base  em  outro

fundamento, mesmo que não enfrentado pelo tribunal recorrido. 

Gilmar Mendes alega que neste  precedente,  o STF entendeu necessário diferenciar

juízo de admissibilidade do recurso extraordinário do juízo de mérito. 

Assim, o Tribunal  afirmou que o juízo positivo de admissibilidade requer que o
recorrente  alegue  adequadamente  a  contrariedade  pelo  acórdão  recorrido  de
dispositivos da Constituição nele prequestionados, ao passo que o mérito envolve a
verificação da compatibilidade entre a decisão recorrida e a Constituição, ainda que
sob prisma diverso daquele em que se hajam baseado o Tribunal a quo e o recurso
extraordinário.82

A objetivação do recurso extraordinário e as demais demonstrações, aqui analisadas,

de pequenas mudanças jurisprudenciais e legislativas notáveis, vêm embasando a teoria da

abstrativização do controle difuso e concreto de constitucionalidade exercido pelo STF. E,

como  já  analisado,  esta  teoria  traz  com ela  grandes  mudanças  na  estrutura  jurisdicional

brasileira, refletindo em áreas, por muitos anos, imutáveis. E a principal delas, sem dúvidas, é

a possível releitura do papel do Senado Federal, estabelecido no art.52, X, CRFB/88. 

Lei 11.722/95, publicada em 14/2/95. O Tribunal, por maioria, acompanhou o voto do Min. Sepúlveda Pertence,
relator, que, conhecendo, mas negando provimento aos recursos, manteve os acórdãos recorridos por entender
que  a  garantia  da  irredutibilidade  de  vencimentos,  modalidade  qualificada  de  direito  adquirido,  assegura
prospectivamente o valor nominal alcançado segundo a sistemática de reajuste antiga, uma vez que já iniciado o
mês de fevereiro quando publicada a nova Lei. O Min. Marco Aurélio, por sua vez, embora reconhecendo a
irredutibilidade  de vencimentos como modalidade qualificada  de direito adquirido,  também conheceu  e deu
provimento aos recursos, mas por fundamento diverso, qual seja, por entender estarem os acórdãos recorridos em
consonância com a CF, já que a Lei nova modificara o sistema quando já em curso o mês de fevereiro, tendo os
servidores adquirido o direito ao reajuste na forma da legislação revogada. Vencido o Min. Moreira Alves, que
afastara a possibilidade de conhecimento do recurso extraordinário interposto pela alínea a,  por fundamento
diverso  (irredutibilidade  de  vencimentos)  daquele  deduzido  no  acórdão  recorrido  (existência  de  direito
adquirido),  deixando,  ainda,  de  reconhecer  a  irredutibilidade  de  vencimento  como  modalidade  de  direito
adquirido.
81 DIDIER  JUNIOR,  Fredie.  O  recurso  extraordinário  e  a  transformação  do  controle  difuso  de
constitucionalidade  no  Direito  brasileiro.  Disponível  em:
http://www.academia.edu/1771097/Recurso_extraordinario_e_objetivacao. Acesso em: 22/06/2013.   
82 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.  Curso de direito constitucional. p. 1087.

http://www.academia.edu/1771097/Recurso_extraordinario_e_objetivacao
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3.3. A possível mutação constitucional do art. 52, X, da CRFB/88

A suspensão da execução pelo Senado Federal de norma declarada inconstitucional

pelo STF, instituída pela Constituição de 193483 e preservada na Constituição de 198884, foi a

maneira prevista pela Constituição da República de atribuir eficácia  erga omnes às decisões

em controle incidental de constitucionalidade exercido pela Suprema Corte. 

Apesar de constitucionalmente normatizado, o art. 52, X, da CRFB/88 que determina

esta  competência  senatorial,  tem  sofrido  críticas  quanto  a  sua  real  aplicação,  havendo,

inclusive,  quem  entenda,  serem  apenas  históricas  as  razões  que  contribuem  para  a

permanência do instituto tal como previsto no sistema jurídico pátrio. 

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,
de valer tão-somente para as partes? A única resposta plausível nos leva a crer que o
instituto  da  suspensão  pelo  Senado  assenta-se  hoje  em  razão  de  índole
exclusivamente histórica.85

Alguns  juristas  e  doutrinadores,  encabeçados  pelo  Ministro  do  Supremo  Tribunal

Federal  Gilmar  Mendes,  afirmam  que  diante  das  várias  transformações  observáveis  na

legislação  e  na  jurisprudência,  o  artigo  52,  X,  CRFB  passou  por  um  processo  de

obsolescência, perdendo parte do seu significado e por isso sendo objeto de uma verdadeira

mutação constitucional. Assim considerando, seria reservado ao Senado Federal o papel de

dar publicidade a decisão que declarar uma norma inconstitucional e não mais de atribuir a

esta declaração eficácia  erga omnes. Nesta vertente, as declarações de inconstitucionalidade

do Plenário do STF, em sede de controle concreto, seriam recobertas de efeito erga omnes e

vinculante sem a ação do Senado.  

Observa-se que aceitar  a  mutação constitucional  do art.  52,  X, da Constituição  da

República, implica em aceitar uma transformação severa na estrutura do sistema de controle

de constitucionalidade. E por ensejar essa mudança tão radical, a mutação constitucional do

83 Constituição  da República  dos Estados Unidos do Brasil  de 1934: Art.  90.  São atribuições  privativas  do
Senado  Federal: IV  -  suspender  a  execução,  no  todo  ou  em parte,  de  qualquer  lei  ou  ato,  deliberação  ou
regulamento, quando hajam sido declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário. 
84 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
X - suspender a  execução,  no todo ou em parte,  de lei  declarada inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal.
85 MENDES, GILMAR. O papel do Senado Federal  no controle de constitucionalidade:um caso clássico de
mutação  constitucional.  Disponível  em:  http://www2.senado.gov.br/bdsf/bitstream/handle/id/953/R162-12.pdf?
sequence=4. Acesso em: 23/06/2013. 

http://www2.senado.gov.br/bdsf/bitstream/handle/id/953/R162-12.pdf?sequence=4
http://www2.senado.gov.br/bdsf/bitstream/handle/id/953/R162-12.pdf?sequence=4
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mencionado artigo não é unânime, existindo muitas críticas e discordância por boa parte da

doutrina.  

3.3.1.  Argumentos  que  fundamentam  a  mutação  constitucional  do  art.  52,  X,  da

CRFB/88

Fredie Didier  Júnior86,  Zeno Veloso87,  Luiz Flávio Gomes88,  Gilmar Mendes,  entre

outros defendem a mutação constitucional do art. 52, X da CRFB/88 e utilizam, para isto,

argumentos  calcados  na  desnecessidade  da  suspensão  da  execução  da  lei  declarada

inconstitucional pelo Senado Federal. 

Entre  estes  argumentos  o  principal  deles  está  pautado  na  amplitude  atribuída  ao

controle abstrato de constitucionalidade, a partir da Constituição Federal de 1988. O controle

abstrato de constitucionalidade passou a ser muito mais utilizado diante da sua presteza e

celeridade, além de possibilitar a suspensão liminar da eficácia de normas, com eficácia geral,

sem a intervenção  do Senado.  Portanto,  a  competência  atribuída  ao  Senado Federal,  sem

grandes debates ou mudanças, já ficou bastante reduzida com a ascensão do controle abstrato

de constitucionalidade.

Importante observar que não é apenas no controle abstrato de normas que a suspensão

da execução da lei pelo Senado não é aplicada. Há outros casos em que isso também ocorre o

que reduz estritamente a aplicação do art. 52, X da CRFB/88. São os casos em que o Supremo

não afirma a inconstitucionalidade da norma, limitando-se a ressaltar qual a interpretação que

melhor se adéqua a Constituição. 

A suspensão de execução não se aplica às decisões de não recepção de normas pré-
constitucionais, bem assim às técnicas de decisão no controle de constitucionalidade,
nas  quais  o  Supremo  Tribunal  Federal,  embora  não  promova  a  declaração  de
inconstitucionalidade adequada ou correta em “decisões de calibragem”, tal como se
dá  na  interpretação  conforme  a  Constituição  e  declaração  parcial  de
inconstitucionalidade sem redução de texto e sem pronúncia de nulidade.89

86 DIDIER  JUNIOR,  Fredie.  O  recurso  extraordinário  e  a  transformação  do  controle  difuso  de
constitucionalidade  no  Direito  brasileiro.  Disponível  em:
http://www.academia.edu/1771097/Recurso_extraordinario_e_objetivacao. Acesso em: 18/06/2013.   
87 VELOSO, ZENO. O Senado precisa ser retirado do controle difuso de constitucionalidade. Disponível em:
https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/direito/article/viewArticle/673.  Acesso  em:
18/06/2013.   
88 GOMES, Luiz Flávio. Efeitos do controle de constitucionalidade difuso abstratizado in Consulex, nº 221,
2006. p. 47. apud MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. p. 172.  
89 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. p. 173.

https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/direito/article/viewArticle/673
http://www.academia.edu/1771097/Recurso_extraordinario_e_objetivacao
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Gilmar  Mendes  ressalta,  em  sua  a  linha  argumentativa  em  prol  da  mutação

constitucionaldo  art.  52,  X,  da  CRFB/88,  a  falta  de  coerência  na  aplicação  da  teoria  da

nulidade no direito brasileiro, que apesar de defendida não seria concretizada, tendo em vista

ser necessária a atuação do Senado Federal para conferir eficácia erga omnes à declaração de

inconstitucionalidade proferida no caso concreto. 

Ainda que se aceite, em princípio, que a suspensão da execução da lei pelo Senado
retira a lei do ordenamento jurídico com eficácia ex tunc, esse instituto, tal como foi
interpretado e praticado, entre nós, configura antes a negação do que a afirmação da
teoria  da  nulidade  da  lei  inconstitucional.  A não  aplicação  geral  da  lei  depende
exclusivamente da vontade de um órgão eminentemente político e não dos órgãos
judiciais incumbidos da aplicação cotidiana do direito. Tal fato reforça a ideia de
que,  embora  tecêssemos  loas  à  teoria  da  nulidade  da  lei  inconstitucional,
consolidávamos institutos que iam de encontro à sua implementação.  Assinale-se
que se a doutrina e a jurisprudência entendiam que lei inconstitucional era ipso jure
nula,  deveriam  ter  defendido,  de  forma  coerente,  que  o  ato  de  suspensão  a  ser
praticado pelo Senado destinava-se exclusivamente a conferir publicidade à decisão
do STF.90

Outro forte argumento utilizado para embasar a possível mutação constitucional do art.

52, X, da CRFB/88 é a adoção, pela legislação brasileira, de dispositivos que fortalecem a

observância da jurisprudência do STF e dos Tribunais Superiores. Neste âmbito é possível

citar os, já analisados, artigos 475, §3º e art. 557 caput e §1º-A do CPC, que afirmam esta

crescente  tendência  no direito  brasileiro.  Além do mais,  a  própria  objetivação do recurso

extraordinário,  com o instituto  da repercussão geral  e  com o sobrestamento  dos  recursos,

afirma  uma  nova  compreensão  sobre  os  efeitos  das  decisões  em  controle  difuso  de

constitucionalidade  pelo  STF o que  acarreta  conseqüências  diretas  no papel  destinado  ao

Senado. 

Em relação específica aos efeitos das decisões, a adoção da teoria da transcendência

dos motivos determinantes das decisões em controle difuso e concreto de constitucionalidade

possibilitando os efeitos  erga omnes e vinculante sem a suspensão da norma pelo Senado,

como foi observado, por exemplo, no RE n. 197.917/SP da Suprema Corte, dão suporte a uma

nova fase do controle incidental de constitucionalidade, demonstrando a dispensabilidade da

manifestação do Senado Federal. 

Também a modulação dos efeitos em controle concreto e difuso de constitucionalidade

debilita a intervenção senatorial.

90 MENDES, GILMAR. O papel do Senado Federal no controle de constitucionalidade: um caso clássico de
mutação  constitucional.  Disponível  em:  http://www2.senado.gov.br/bdsf/bitstream/handle/id/953/R162-12.pdf?
sequence=4. Acesso em: 23/06/2013.

http://www2.senado.gov.br/bdsf/bitstream/handle/id/953/R162-12.pdf?sequence=4
http://www2.senado.gov.br/bdsf/bitstream/handle/id/953/R162-12.pdf?sequence=4
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Em outros termos, se o STF declara, em caráter incidental, a inconstitucionalidade
de  norma  em  dado  processo  e,  ao  mesmo  tempo,  afirma  que  aquela  decisão
repercutirá  ou  será  aplicada  de  determinada  forma  em  outras  situações,  está  a
reconhecer  a  eficácia  transcendente  de  sua  decisão  independentemente  de
intervenção do Senado.91

Outro argumento trazido pelos favoráveis a esta releitura do art. 52, X, da CRFB/88,

relaciona-se  ao  controle  de  constitucionalidade  nas  ações  coletivas,  não  sendo  cabível  a

decisão ter eficácia apenas  inter partes,  o que demonstraria a inutilidade da suspensão de

execução da norma pelo Senado, tendo em vista que o provimento judicial de tutela coletiva

poderia ser revestido, por si só, de efeitos erga omnes. Em relação propriamente a ação civil

pública, instituto de estudo mais complexo, uma grande parte da doutrina entende que se a

declaração de inconstitucionalidade  for  proferida pelo próprio STF, ela  terá  eficácia  erga

omnes, não sendo necessária, portanto, a comunicação ao Senado Federal. 

Logicamente há também entendimentos contrários, como, por exemplo, o de Regina

Maria Macedo Nery Ferrari: 

Embora considerando, no que tange aos efeitos da decisão, que na ação civil pública
eles atingem um universo maior do que os de uma mera relação inter partes, não é
possível aceitar que a ação civil pública possa ser usada como sucedâneo do controle
concentrado  de  constitucionalidade,  mesmo  porque  em  decorrência  de  sua
individualidade,  o  ato  normativo  analisado  não  perde  a  sua  eficácia,  o  que  só
acontecerá,  em  um  controle  difuso,  após  a  atuação  do  Senado  Federal,  quando
suspender a execução da norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal.92

Outra situação importante de ser mencionada decorre da súmula vinculante, que para

alguns é o principal argumento que deslegitima a mutação constitucional do artigo 52, X, da

CRFB/88.  Mas  para  os  favoráveis,  a  possibilidade  de  ser  elaborada  súmula  vinculante,

garantindo às decisões em controle concreto de constitucionalidade eficácia vinculante e erga

omnes sem  que  a  lei  declarada  inconstitucional  tenha  sido  eliminada  formalmente  do

ordenamento jurídico, enfraquece ainda mais o papel do Senado Federal. 

Além desses fundamentados argumentos em prol da reformulação do papel do Senado

no âmbito  do controle  concreto  de constitucionalidade,  há jurisprudência  do próprio STF

afirmando esta possibilidade. O grande precedente referente à mutação constitucional sofrida

pelo art. 52, X, da CRFB/88 é a reclamação n. 4.335/AC. Nesta, o Ministro Eros Grau, em

voto vista, julgou procedente a reclamação, acompanhando o voto do relator, no sentido de

que, pelo art. 52, X, da CRFB/88, ao Senado Federal, no quadro de uma verdadeira mutação

91MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.  Curso de direito constitucional. p. 1092.
92 FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Efeitos da declaração de inconstitucionalidade. p. 195 
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constitucional,  está  atribuída  competência  apenas  para  dar  publicidade  à  suspensão  da

execução de lei declarada inconstitucional, no todo ou em parte, por decisão definitiva do

STF, haja vista que essa decisão contém força normativa bastante para suspender a execução

da lei.93

Pode-se  observar  que  não  são  poucos  os  argumentos  sustentados  em  prol  da

reformulação do papel do Senado Federal no âmbito do controle de constitucionalidade, e esta

possível mutação constitucional acaba se afirmando como uma conseqüência do processo de

abstrativização do controle difuso e concreto de constitucionalidade. 

Gilmar Mendes, assim conclui: 

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,  esta  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 se não cuida de uma
decisão substantiva, mas de simples dever de publicação, tal como reconhecido a
outros órgãos políticos em alguns sistemas constitucionais. A não-publicação não
terá o condão de impedir que a decisão do Supremo assuma a sua real eficácia. Essa
solução resolve de forma superior uma das tormentosas questões da nossa jurisdição
constitucional.  Superam-se,  assim,também,  as  incongruências  cada  vez  mais
marcantes  entre  a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  e  a  orientação
dominante na legislação processual,  de um lado,  e,  de outro,  a visão doutrinária
ortodoxa  e  -permita-nos  dizer  –  ultrapassada  do  disposto  no  art.  52,  X,  da
Constituição de 1988.94

3.3.2. Argumentos contra a mutação constitucional do art. 52, X, da CRFB/88

Lenio  Luiz  Streck,  Marcelo  Andrade  Cattoni  de  Oliveira,  MartonioMont’Alverne

Barreto Lima, entre outros, não concordam com esta releitura do art. 52, X, da CRFB que

atribui  ao  Senado  Federal  a  função  de  dar  publicidade  a  declaração  do  STF  sobre  a

inconstitucionalidade  incidental  de  uma  norma.  Para  eles  esta  afirmação  traduziria  uma

desconsideração do órgão político além de significar uma usurpação de sua competência.

Excluir a competência do Senado Federal – ou conferir-lhe apenas um caráter de
tornar público o entendimento do Supremo Tribunal Federal  – significa  reduzir as

93 Informativo nº 463 do STF.
94MENDES, GILMAR. O papel do Senado Federal  no controle de constitucionalidade: um caso clássico de
mutação  constitucional.  Disponível  em:  http://www2.senado.gov.br/bdsf/bitstream/handle/id/953/R162-12.pdf?
sequence=4. Acesso em: 23/06/2013.

http://www2.senado.gov.br/bdsf/bitstream/handle/id/953/R162-12.pdf?sequence=4
http://www2.senado.gov.br/bdsf/bitstream/handle/id/953/R162-12.pdf?sequence=4
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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 1988.95

Os argumentos utilizados contra a mutação constitucional do art.52, X, da CRFB/88

perpassam, em linhas gerais, nos limites da declaração incidental de inconstitucionalidade, no

respeito a princípios constitucionais basilares como o da separação dos poderes, e também na

existência  do  instituto  da  súmula  vinculante,  que  tem  a  principal  função  de  atribuir  à

jurisprudência consolidada da Suprema Corte efeitos erga omnes e vinculantes.

Primeiro: a jurisdição constitucional teria ultrapassado as possibilidades semânticas
do texto constitucional, resultando em inovação não comportada pelo art.52, inc. X.
Segundo:  o  precedente  obrigatório  importaria  em  violação  dos  princípios  da
separação  dos poderes,  devido processo  legal  e  ampla defesa  e  contraditório,  ao
diminuir  as  atribuições  do  Senado  Federal  à  de  um órgão  de  divulgação  intra-
legislativa  dos  acórdãos  do  Supremo  Tribunal  Federal,  cujos  efeitos  poderão
alcançar  pessoas  que não  tiveram garantida  a  sua  participação  nos  processos  de
tomada  das  decisões  que  as  atingirão.  Terceiro:  a  impossibilidade  jurídica  da
declaração incidental de inconstitucionalidade com efeito  erga omnes e vinculante
seria  demonstrada  pelos  pressupostos  materiais  da  produção  sumular.  Como  a
aprovação,  revisão  ou  cancelamento  dos  enunciados  ou  verbetes  da  Súmula
Vinculante  da  jurisprudência  predominante  do  Supremo  Tribunal  Federal  é
subordinada  à  reiteração  de  decisões  sobre  matéria  constitucional,  os
pronunciamentos de inconstitucionalidade no controle difuso, pela via de exceção, à
toda evidência, não poderia ser dotados de força normativa.96

3.4.  Críticas  à  teoria  da  abstrativização  do  controle  difuso  e  concreto  de

constitucionalidade

Como foi observado ao longo deste estudo, a possibilidade de aproximação entre as

duas modalidades de controle de constitucionalidade, retira da zona de estabilidade anos de

um sistema constitucional solidamente constituído e por esta razão divide opiniões.

Para os que apóiam esta tendência, a abstrativização do controle difuso e concreto de

constitucionalidade  exercido  pela  Suprema  Corte  tem  por  base  a  força  normativa  e  a

supremacia  da  Constituição.  Este  binômio  enfatiza  a  importância  da  Constituição  para  o

ordenamento jurídico sendo seu fundamento de validade, e por isso a interpretação de suas

normas e princípios devem possuir o máximo de coerência evitando soluções divergentes que

coloquem em risco a unidade constitucional.  Sendo o Supremo Tribunal Federal guardião da

95 STRECK, Lenio Luiz; OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de; LIMA, MartonioMont’Alverne Barreto. A
Nova Perspectiva do Supremo Tribunal Federal sobre o Controle Difuso: mutação constitucional e limites da
legitimidade  da  jurisdição  constitucional.  Disponível  em:  http://leniostreck.com.br/index.php?
option=com_docman&task=doc_details&gid=60&Itemid=40. Acesso em: 25/06/2013.
96 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. p.174

http://leniostreck.com.br/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=60&Itemid=40
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Constituição e seu principal intérprete caberia a ele esta busca por uma aplicação uniforme da

Constituição a todos os seus destinatários, e para que isso efetivamente aconteça, os efeitos

das suas decisões, ainda que em controle incidental de constitucionalidade, devem transcender

a esfera inter partes.

Partindo  dos  efeitos  das  decisões,  outro  argumento  utilizado  favoravelmente  à

abstrativização do controle difuso e concreto de constitucionalidade, é a possibilidade de se

atingir  maior  celeridade  e  economia  processual.  Considerando os  efeitos  erga omnes das

decisões em controle incidental de constitucionalidade exercido pelo STF, casos semelhantes

não demorariam tanto para obter uma tutela jurisdicional definitiva, além de significar um

freio  na  quantidade  excessiva  de  demandas  que  abarrotam  o  judiciário  como  todo,  e

principalmente a Corte Suprema, que poderia desempenhar com mais precisão o seu papel

principal de guardião da Constituição. 

Por  último,  o  argumento  favorável  de  ordem prática  é,  sem dúvida,  as  mudanças

paulatinas  que  vem  acontecendo  ao  longo  dos  anos  na  jurisprudência  e  na  legislação,

mostrando uma evolução quanto à valorização dos precedentes e das decisões do STF.

Em  contrapartida,  muitas  críticas97 não  favoráveis  a  este  entendimento  também

surgem, e elas se baseiam primordialmente nas características que marcam as diferenças entre

ambos  controles  de  constitucionalidade,  onde  em  um  a  constitucionalidade  é  questão

incidental e no outro é questão principal. 

Para  os  críticos  à  tendência  da  abstrativização  do  controle  difuso  e  concreto  de

constitucionalidade,  o  pedido de  declaração  incidental  de  inconstitucionalidade  representa

exercício de garantia fundamental do indivíduo, assim, se o STF concluir pela atribuição de

eficácia erga omnes às decisões tomadas em casos concretos, a participação dos indivíduos no

plano processual será essencialmente reduzida, o que traria conseqüências ao livre e pleno

acesso ao judiciário.

Dito de outro modo, atribuir eficácia erga onmes e efeito vinculante às decisões do
STF  em  sede  de  controle  difuso  de  constitucionalidade  é  ferir  os  princípios
constitucionais do devido processo legal,  da   ampla   defesa   e   do   contraditório,
pois  assim  se  pretende  atingir  aqueles  que  não  tiveram  garantido  o  seu  direito
constitucional  de participação nos processos  de  tomada da decisão que os afetará.
(...) Eis, portanto, um problema central: a lesão a direitos fundamentais.98

97 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de direito constitucional: atualizado até a EC nº 64, de 4 de fevereiro de
2010 e Súmula Vinculante nº 31, de 17/02/2010: (com comentários às Leis nº 11.417/06, Súmula Vinculante, e
11.418/06, repercussão geral de questões constitucionais). p. 239.
98STRECK, Lenio Luiz; OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de; LIMA, MartonioMont’Alverne Barreto. A
Nova Perspectiva do Supremo Tribunal Federal sobre o Controle Difuso: mutação constitucional e limites da
legitimidade  da  jurisdição  constitucional.  Disponível  em:  http://leniostreck.com.br/index.php?
option=com_docman&task=doc_details&gid=60&Itemid=40. Acesso em: 25/06/2013.

http://leniostreck.com.br/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=60&Itemid=40
http://leniostreck.com.br/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=60&Itemid=40
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Outro  argumento  contra  a  objetivação  do  controle  difuso  de  constitucionalidade

exercido pelo STF está pautado na atuação do Senado Federal para garantir  eficácia  erga

omnes à essas decisões e na preservação de sua competência. Segundo os críticos da mutação

constitucional do art. 52, X, da CRFB/88, a prerrogativa conferida ao Senado nada tem de

obsoleta, tendo em vista as muitas resoluções ainda expedidas por este órgão. 

Em relação  à  ordem prática,  os  não  favoráveis  a  tendência  da  abstrativização  do

controle difuso e concreto de constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal Federal,

enfatizam que o STF possui o instrumento da súmula vinculante para garantir a eficácia erga

omnes de questão apreciada no processo concreto, não sendo apropriada essa extensão dos

efeitos de forma generalizada, tendo em vista que há instituto próprio para isso. 

Diante de críticas positivas e negativas, todas solidamente fundamentadas, o que se

percebe é uma divisão real de opiniões sobre a tendência de abstrativização do controle difuso

e  concreto  de  constitucionalidade.  E  a  base  dessa  divergência  está  nas  possíveis

conseqüências que poderão surgir com esta aproximação, sobretudo dos efeitos, dos modelos

de  controle.  Para  os  favoráveis,  as  conseqüências  serão  as  melhores,  tendo  em  vista  a

celeridade e economia processual e para os que não concordam com esse entendimento, as

conseqüências poderão ser perigosas para o sistema como um todo, tendo em vista o poder

que o Judiciário estará exercendo.

CONCLUSÃO

O Brasil adotou o controle de constitucionalidade misto, no qual convivem as duas

modalidades de controle de constitucionalidade: o controle abstrato e concentrado, exercido

apenas pelo Supremo Tribunal Federal, com efeitos  erga omnes e vinculante; e o controle
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concreto e difuso de constitucionalidade, exercido por juízes e tribunais, com efeitos  inter

partes. No último caso a constitucionalidade da norma é questão incidental. Ocorre que, com

o decorrer do tempo, o controle abstrato e concentrado de constitucionalidade foi ganhando

abrangência  e  importância  passando a ocupar  um espaço de superioridade  em relação  ao

controle difuso e concreto de constitucionalidade. 

Neste  contexto  surge  o  fenômeno da  abstrativização,  buscando renovar  o  controle

difuso de constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal  Federal  ao possibilitar  uma

aproximação deste com o controle concentrado e abstrato exercido por competência originária

pela  Suprema  Corte.  Esta  renovação  tem  suas  bases  estabelecidas  principalmente  na

possibilidade  de  vincular  os  efeitos  das  decisões  do  STF  mesmo  que  seja  em  controle

concreto de constitucionalidade. 

Apesar de ser evidente a controvérsia, tendo em vista a relevante parte da doutrina

discordante, o fenômeno da abstrativização tem suas expressões reais na legislação brasileira,

não sendo assim uma criação eminentemente teórica, passível de simples negatória. Existe de

fato uma aproximação entre as duas modalidades de controle de constitucionalidade, podendo

ser compreendida como singela para os não favoráveis ao fenômeno, mas indubitavelmente

relevante.  

As mudanças trazidas pelos art. 481, parágrafo único, art. 475, §3º e o art. 557 do

Código de Processo Civil e a objetivação do recurso extraordinário, em razão do processo de

sobrestamento dos recursos e da exigência do requisito da repercussão geral,  demonstram

normativamente esta preocupação em assegurar o entendimento da Suprema Corte mesmo em

controle difuso de constitucionalidade.

Não apenas as demonstrações  normativas,  estas altamente notáveis,  mas também a

própria jurisprudência, em casos específicos, vem demonstrando esta possível aproximação

em relação aos efeitos do controle  difuso e concreto de constitucionalidade exercido pela

Suprema Corte com os efeitos do controle abstrato e concentrado. 

A utilização  da  teoria  da  transcendência  dos  motivos  determinantes  da  decisão,  a

posição concretista tomada pela Suprema Corte nos julgamentos de mandados de injunção, a

modulação dos efeitos da decisão também em sede de controle difuso de constitucionalidade,

todos esses exemplos estão marcados pela jurisprudência e demonstram, sem dúvida, uma

íntima relação entre as duas modalidades de controle de constitucionalidade. 

Neste  ponto,  a  grande  questão  concentra-se  no  fato  de  que,  apesar  desses  casos

paradigmas realmente existirem e serem fundamentais  para embasarem as fundamentações

dos adeptos do fenômeno da abstrativização, estabelecendo efeitos  erga omnes e vinculante
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para decisões do STF em controle difuso de constitucionalidade, o próprio STF ainda tem

muitas  ressalvas  quanto  a  este  posicionamento,  e  elas  decorrem  principalmente  das

conseqüências que poderão sobrevir. 

A  principal  conseqüência  do  fenômeno  da  abstrativização  do  controle  difuso  e

concreto de constitucionalidade exercido pelo STF é a provável perda de funcionalidade do

artigo 52, X, da CRFB/88. O referido artigo confere ao Senado Federal a competência para

suspender  a execução,  no todo ou em parte,  de lei  declarada  inconstitucional  por decisão

definitiva do Supremo Tribunal Federal. Assim, ao ser possível que essas decisões tenham

eficácia erga omnes sem a atuação do Senado, esta norma constitucional perde a sua eficácia,

sendo defendido, por alguns, a sua mutação constitucional. 

A mutação constitucional do art. 52, X, CRFB/88 não é defendida por unanimidade

pela  Suprema Corte.  Vale  ressaltar  que  o julgamento  da  Reclamação  n.  4.335/AC, ainda

pendente, será o divisor de águas da jurisprudência sobre o tema, tendo em vista que o seu

Relator, em seu voto, propõe a releitura do art. 52, X, da CRFB/88.

O fenômeno da abstrativização do controle difuso e concreto de constitucionalidade

exercido pelo Supremo Tribunal Federal traz consigo o ideal dos precedentes vinculantes,

sendo tênue a linha divisória entre as conseqüências positivas e as conseqüências negativas

que a envolvem. 

Depreende-se, perante a crise processual vivida pelo judiciário e perante os clamores

populares por uma justiça mais eficaz e célere, que a possibilidade de precedentes vinculantes

esboça um avanço. Mas, em contrapartida, pode-se observar que possibilitar a abstrativização

implica na implantação de uma estrutura que vai de encontro ao sistema adotado pelo Brasil,

devendo, portanto, ser analisada com muitas reservas devido aos riscos inerentes a mudanças

estruturais consideráveis.
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