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RESUMO: A presente obra acadêmica objetiva estudar 

a não devolução de valores arrecadados diante de lei 

declarada inconstitucional em sede de modulação de 

efeito temporal em ADIn ou ADC e a existência ou 

inexistência de enriquecimento sem causa do Estado 

em tal cenário 
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constitucionalidade; modulação de efeito temporal; lei 

ou ato normativo tributário: não devolução total ou 

parcial de valores; enriquecimento sem causa do 

Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT: The present academic work aims to 

study the non-return of amounts collected before a law 

declared unconstitutional in terms of modulation of 

temporal effect in ADin or ADC and the existence or 

non-existence of unjust enrichment of the State in such 

scenario 
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I- INTRODUÇÃO: 

 

 

O presente projeto acadêmico tem por escopo a realização de um breve estudo acerca 

da realização, pelo Supremo Tribunal Federal, de modulação de efeito temporal em acórdão 

reconhecendo a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo tributário, no que tange à não 

devolução ou devolução parcial de valores arrecadados com base no ato normativo 

reconhecido enquanto inconstitucional, e a possibilidade de tal retenção parcial ou total das 

receitas obtidas pelo ato inconstitucional configurar-se em eventual enriquecimento sem causa 

do Estado. 

A fim de responder tal questionamento, a presente empreitada estudantil divide-se 

didaticamente em cinco partes, quais sejam: introdução, sendo a presente parte, dedica-se a 

apresentação da temática abordada na tese, bem como organiza a estrutura através do qual a 

mesma se fundamenta; embasamento teórico, traduz-se no levantamento dogmático 

necessário ao estudo da temática trabalhada, sendo essencial ao bom entendimento do objeto 

do presente estudo e a posterior conclusão do mesmo; abordagem jurisprudencial, aborda 

diversos julgados do ordenamento nacional, provenientes de múltiplos órgãos jurisdicionais, 

tendo como objetivo principal a contextualização fática de cenários aproximados do cenário 

trabalhado na presente tese, para que se possam traçar paralelos e extrair as informações 

necessárias à conclusão do projeto; conclusão, trata-se da parte dedicada à conclusão lógica 

conquistada a partir do levantamento teórico e fático realizado ao longo do trabalho, tendo por 

escopo a resposta do questionamento acerca da possibilidade de enriquecimento sem causa do 

Estado em função da não devolução, ou devolução parcial, de valores arrecadados com base 

em lei ou ato normativo reconhecidamente inconstitucional; referências, sendo a parte final 

do projeto, dispõe sobre as fontes doutrinárias, legais e jurisprudenciais pesquisadas no 

mesmo. 

Feitos tais esclarecimentos, segue-se agora a próxima parte do projeto. 
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II- EMBASAMENTO TEÓRICO: 

 

 

Nesta etapa do projeto, dedica-se ao levantamento teórico necessário ao 

entendimento do objeto de estudo aqui explorado. Para tanto, tal capítulo se divide em duas 

partes, a primeira dedicada ao estudo do controle de constitucionalidade, seu conceito, 

características e formas de manifestação no Ordenamento Pátrio. 

A segunda parte é voltada ao estudo do possível enriquecimento sem causa do 

Estado, passando-se, também, pelo seu conceito, atributos e formas de expressão no 

Ordenamento Nacional.  

Segue-se à primeira parte do capítulo. 

 

II.I- CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE BRASILEIRO: 

 

II.I.I- Conceitos e noções preliminares: 

 

Assim como o fez Gilmar Ferreira Mendes em sua obra “Curso de Direito 

Constitucional”, abre-se o presente estudo acerca do controle de constitucionalidade com o 

conceito apresentado por Jorge Miranda.  

Miranda, em seu livro “Manual de Direito Constitucional”1 apresenta o fenômeno 

da constitucionalidade e da inconstitucionalidade como sendo “ a relação que se estabelece 

entre uma coisa – a Constituição - e outra coisa – um comportamento -  que lhe está ou não 

conforme, que com ela é ou não compatível, que cabe ou não no seu sentido”. Segundo o 

jurista lusitano, se trata de uma relação de caráter normativo e valorativo. 

Vale destacar que a Constituição pode ser conceituada, nas palavras de Guilherme 

Peña, como um:  

 

“sistema de normas jurídicas, produzidas no exercício do poder 

constituinte, dirigidas precipuamente ao estabelecimento da forma de Estado, da 

forma de governo, do modo de aquisição e exercício do poder, da instituição e 

organização dos seus órgãos, dos limites de atuação, dos direitos fundamentais e 

respectivas garantias e remédios constitucionais e da ordem econômica e social.”2 

 

 

                                                           
1 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Coimbra: Coimbra Ed., 1983. Apud. MENDES, Gilmar 

Ferreira. Curso de Direito Constitucional – 8ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1003. 
2 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional – 6ª ed. – São Paulo: Atlas, 2014, p. 58. 
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A Constituição, nas palavras de Gilmar Mendes, é o “apanágio do Estado 

Moderno”, materialmente “formada pelas regras que disciplinam a criação das normas 

essenciais do Estado, organizam os entes estatais e consagram o procedimento legislativo”3.  

É definida por Konrad Hesse como “ordem jurídica fundamental da coletividade (Die 

Verfassung ist die rechtliche Grundordnung des Gemeinwesens)”4. Por fim, vale também 

apresentar a visão de Kelsen, na obra “Teoria Pura do Direito”, entendendo que a 

“Constituição representa o escalão de Direito positivo mais elevado”, sendo materialmente a 

“norma positiva ou normas positivas através das quais é regulada a produção das normas 

jurídicas gerais.” e formalmente “serve para a estabilização das normas que aqui são 

designadas como Constituição Material e que são o fundamento de Direito Positivo de 

qualquer ordem jurídica estatal”5. 

Conforme bem saliente Kelsen, o fundamento de validade de uma norma advém de 

outra norma que lhe é hierarquicamente superior, de modo que o ordenamento jurídico se 

desenvolve em forma piramidal até que remete seu ápice à norma fundamental, que gera a 

unidade e se traduz em fundamento de validade de todo o sistema jurídico. 

Nas palavras de Noberto Bobbio6: 

“Então diremos que a norma fundamental é o critério supremo que 

permite estabelecer se uma norma pertence a um ordenamento; em outras palavras, é 

o fundamento de validade de todas as normas do sistema. Portanto, não só a 

exigência de unidade do ordenamento mas também a exigência de fundamentar a 

validade do ordenamento nos induzem a postular a norma fundamental, a qual é, 

simultaneamente, o fundamento de validade e o princípio unificador das normas de 

um ordenamento. E como um ordenamento pressupõe a existência de um critério 

para estabelecer se as partes pertencem ao todo, e um princípio que as unifique, não 

pode existir um ordenamento sem a norma fundamental. Uma teoria coerente do 

ordenamento jurídico e a teoria da norma fundamental são indissociáveis.”  

 

Uma vez realizada tal observação acerca da Constituição, norma fundamental do 

ordenamento jurídico, resta evidente o “reconhecimento da supremacia da Constituição e sua 

                                                           
3 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional – 8ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1001. 
4 HESSE, Konrard. Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. 20 Ed. Heidelberg; [s.n], 

1995; HESSE, Konrard. Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha. 20 Ed. 

Tradução alemã por Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sérgio A. Fabris, Editor, 1998. Apud. MENDES, Gilmar 

Ferreira. Curso de Direito Constitucional – 8ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1002. 
5 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito – 6ª Ed. – São Paulo: Martins Fontes, 1998 – Tradução João Baptista 

Machado. P. 155. 
6 BOBBIO, Noberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10ª Ed. Brasília: UNb, 1999. P. 62. 
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força vinculante em relação aos Poderes Públicos”7 como bem expõe Gilmar Mendes na 

supra citada obra, de modo que faz-se mister a produção de formas e modos de defesa da 

mesma e sobre a necessidade de controle acerca dos atos praticados pelo Poder Público, com 

especial destaque a leis e atos normativos.    

Diante de tal cenário jurídico, surge o fenômeno do Controle de Constitucionalidade, 

podendo ser definido, nas palavras de Marcelo Neves8, como, in verbis:  

 

“juízo de adequação da norma infraconstitucional (objeto) à norma 

constitucional (parâmetro), por meio da verificação da relação imediata de 

conformidade vertical entre aquela e esta, com o fim de impor a sanção de 

invalidade à norma que seja revestida de incompatibilidade material e/ou formal 

com a Constituição.” 

 

 

Conforme bem orienta Kelsen, “uma Constituição que não dispõe de garantia para 

a anulação dos atos inconstitucionais não é, propriamente, obrigatória”9. Assim, o autor 

atenta à importância de não só impor sanção ao órgão ou agente que produziu o ato 

inconstitucional, como também a aplicação de mecanismos de retirada de tal ato do 

ordenamento jurídico no qual se encontra, através do controle interno do próprio 

ordenamento, retirando-se do mesmo as normas desarmônicas com a Constituição. 

 

II.I.II- Histórico do controle de constitucionalidade no Brasil: 

 

A fim de se gerar o bom entendimento acerca de um conceito jurídico, faz-se 

imprescindível o seu estudo histórico. Tendo-se em vista que o Direito não é estático, mas um 

sistema dinâmico, regulando a sociedade e sendo influenciado por ela, é lógico entender que, 

tal como a sociedade em que o Direito se insere passou e passa por processos econômicos, 

culturais, sociais, políticos, gerando a mudança da mesma ao longo do processo histórico, o 

próprio Direito também passa por processos de transformação.  

Assim, desconsiderar o processo histórico do desenvolvimento de dado instituto 

jurídico é desconsiderar grande aspecto de sua formação. Buscando evitar tal cenário, queda-

                                                           
7 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional – 8ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1006. 
8 NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade das Leis. São Paulo: Saraiva, 1988, p.74. Apud. MORAES, 

Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional – 6ª ed. – São Paulo: Atlas, 2014, p. 141.  
9 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional – 8ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1005. 
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se, agora, por uma apreciação histórica, breve, da evolução do controle de constitucionalidade 

no ordenamento nacional, tomando-se como ponto de partida o Brasil República. 

A fim de mera iluminação, a Constituição Imperial de 1824 não contemplava 

qualquer sistema assemelhado aos atuais sistemas de controle de constitucionalidade de 

normas, vez que, sob influência do direito francês, na qual a dura separação entre os poderes 

não admitia a possibilidade de um poder invalidar os atos de competência de um outro poder, 

o art. 15 da Carta Imperial imperava, in verbis: 

 

“ Art. 15. E' da attribuição da Assembléa Geral: 

 VIII. Fazer Leis, interpretal-as, suspendel-as, e rovogal-as. 

IX.Velar na guarda da Constituição, e promover o bem geral do Nação.” 

 

Vez que as leis eram editadas pelo Legislativo, ao mesmo era dado competência para 

fiscalizar os seus atos e realizar a aferição de sua compatibilidade com a Carta Constitucional, 

de modo que não se reconhecia ao Poder Judiciário competência para afastar a aplicação de 

normas que eventualmente fossem consideradas como inconstitucionais. Em tal cenário, cabia 

ao Imperador, detentor do Poder Moderador, solucionar os conflitos envolvendo os poderes, 

além de manter a independência, o equilíbrio e a harmonia entre os mesmos. Sobre o tema 

Gilmar Mendes completa: “Não havia lugar, pois, nesse sistema, para o mais incipiente 

modelo de controle judicial de constitucionalidade”.10 

A Constituição Republicana de 1891, sob marcante influência do constitucionalismo 

norte-americano, sobre juristas como Rui Barbosa, introduziu na pátria o sistema de controle 

de constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual e federal, por qualquer juiz ou 

tribunal, observadas as regras de competência e organização Judiciária., mediante provocação 

das partes. É claro o teor do Decreto nº 848, de 1890, que em seu art. 3º expressa, in verbis: 

“Art. 3º Na guarda e applicação da Constituição e das leis nacionaes a magistratura federal 

só intervirá em especie e por provocação de parte”, bem como o teor do art. 13, §10, da Lei 

nº 221, de 1894, ipsis litteris:  

 

“Art. 13. Os juizes e tribunaes federaes processarão e julgarão as causas 

que se fundarem na lesão de direitos individuaes por actos ou decisão das 

autoridades administrativas da União.  

§ 10. Os juizes e tribunaes apreciarão a validade das leis e regulamentos e 

deixarão de applicar aos casos occurrentes as leis manifestamente inconstitucionaes 

                                                           
10 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional – 8ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1036. 
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e os regulamentos manifestamente incompativeis com as leis ou com a 

Constituição.” 

 

Surgia, na pátria o controle difuso de constitucionalidade, praticado pela via de 

exceção, valendo expor que essa declaração de inconstitucionalidade de lei, de forma 

nenhuma retirava do ordenamento jurídico a lei em confronto, tão somente afastava sua 

aplicabilidade ao caso concreto em análise. 

A constituição de 1934 inovou no sistema de controle de constitucionalidade 

nacional em diversos aspectos: determinou-se que a declaração de inconstitucionalidade 

somente deveria ocorrer mediante provação da maioria da totalidade dos membros dos 

tribunais, medida que visava garantir maior segurança jurídica ao controle de 

constitucionalidade, como se vê: “Art 179 - Só por maioria absoluta de votos da totalidade 

dos seus Juízes, poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder 

Público.“; consagrou a competência do Senado para “suspender a execução, no todo ou em 

parte, de qualquer lei ou ato, deliberação ou regulamento, quando hajam sido declarados 

inconstitucionais pelo Poder Judiciário”, atribuindo efeito erga omnes à decisão do Supremo 

Tribunal Federal, nos termos do art. 91, IV da Constituição de 1934; e a instituição da 

“declaração de inconstitucionalidade para evitar intervenção federal”, nas palavras de 

Oswaldo Aranha Bandeira de Mello11, sendo definida por Gilmar Mendes como “a 

representação interventiva, confiada ao Procurador- Geral da República, na hipótese de 

ofensa aos princípios consagrados no art. 7º,I, a a h, da Constituição”12: 

 

 “Art 7º - Compete privativamente aos Estados:  

        I - decretar a Constituição e as leis por que se devam reger, respeitados os 

seguintes princípios:  

        a) forma republicana representativa;  

        b) independência e coordenação de poderes;  

        c) temporariedade das funções eletivas, limitada aos mesmos prazos dos cargos 

federais correspondentes, e proibida a reeleição de Governadores e Prefeitos para o 

período imediato;  

        d) autonomia dos Municípios;  
                                                           
11 Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Teoria das Constituições Rígidas. Apud. MENDES, Gilmar Ferreira. 

Curso de Direito Constitucional – 8ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1039. 
12 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional – 8ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1039. 
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        e) garantias do Poder Judiciário e do Ministério Público locais;  

        f) prestação de contas da Administração;  

        g) possibilidade de reforma constitucional e competência do Poder Legislativo 

para decretá-la;  

        h) representação das profissões; “ 

 

Avançando à Constituição de 1937, a mesa é considerada um retrocesso no que tange 

ao controle de constitucionalidade, na medida em que, em seu art. 96, parágrafo único, previu 

princípio segundo o qual “No caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei que, a 

juízo do Presidente da República, seja necessária ao bem-estar do povo, à promoção ou 

defesa de interesse nacional de alta monta, poderá o Presidente da República submetê-la 

novamente ao exame do Parlamento: se este a confirmar por dois terços de votos em cada 

uma das Câmaras, ficará sem efeito a decisão do Tribunal.”. Dessa forma, tal Carta prevê 

uma modalidade de revisão constitucional com a capacidade de subjugar a decisão do 

Judiciário, sintoma do cenário de concentração de poderes no Executivo em detrimento de 

outros poderes vivido durante o período do Estado Novo.  

Já a Constituição de 1946, fruto do movimento de redemocratização instaurado no 

País após o fim do Estado Novo, sendo a  nova constituição marcada por um movimento de 

retorno as disposições suprimidas pela Carta outorgada de 1937. Dessa forma, o controle 

Judicial difuso voltou a ser exercido com exclusividade pelo Poder Judiciário, sem a norma 

que previa a possibilidade de outro Poder tornar sem efeito as suas decisões. Foi também 

restaurada a competência do Senado Federal para suspender a execução da lei declarada 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Por fim, há que se destacar também que tal 

constituição deu nova conformação a ação direta de inconstitucionalidade prevista na 

Constituição de 1934, atribuindo-se ao Procurador Geral da República a titularidade de 

representação da inconstitucionalidade para efeitos de intervenção federal, além de outros 

casos, no panorama de violação aos seguintes princípios previstos na Constituição de 1946, in 

verbis: 

“ Art 7º - O Governo federal não intervirá nos Estados salvo para:   
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VII - assegurar a observância dos seguintes princípios:     (Vide Lei nº 4.337, de 

1964) 

        a) forma republicana representativa; 

        b) independência e harmonia dos Poderes; 

        c) temporariedade das funções eletivas, limitada a duração destas à das funções 

federais correspondentes; 

        d) proibição da reeleição de Governadores e Prefeitos, para o período imediato;' 

        e) autonomia municipal; 

        f) prestação de contas da Administração; 

        g) garantias do Poder Judiciário.” 

 

Cabe aqui destaque à Emenda Constitucional nº 16 de 26 de novembro de 1965, que 

criou, no Brasil, a possibilidade de controle abstrato de normas, de competência originária do 

STF para processar e julgar a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, 

federal ou estadual, com a sua propositura sendo exercida, exclusivamente, pelo Procurador - 

Geral da República. Dessa forma, foi a partir de tal emenda que o ordenamento jurídico 

brasileiro passou a admitir a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade em tese de 

atos normativos do Poder Público, mediante controle concentrado, pela via direta, para além 

da declaração de inconstitucionalidade diante de casos concretos, pela via incidental. Já no 

que tange ao controle de constitucionalidade de lei municipal, tal emenda permitindo que, nos 

termos do art. 24, XIII da Constituição de 1946, “a lei poderá estabelecer processo, de 

competência originária do Tribunal de Justiça, para declaração de inconstitucionalidade de 

lei ou ato de Município, em conflito com a Constituição do Estado.”. 

Avançando a próxima Constituição, tanto a Constituição de 1967 como a emenda nº 

1/69 mantiveram o controle judicial, nos critérios concreto e abstrato, tal como previsto na 

Constituição de 1946, após a Emenda nº 16/65, cabendo destacar somente que tal 

Constituição não incorporou a disposição da emenda nº 16/65, que permitia a criação de 

processo de competência dos Tribunais de Justiça para o controle de constitucionalidade de lei 

ou ato municipal contrários à constituição estadual. Em contrapartida, a Emenda nº 1/69 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4337.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4337.htm
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previu o controle de constitucionalidade de lei municipal em face da constituição estadual 

para fins de intervenção no Município. 

Por fim, terminando essa apreciação histórica, trata-se da atual Constituição da 

República, a Constituição de 1988. Sobre a relação de tal diploma com o controle de 

constitucionalidade, algumas inovações devem ser apontadas. A primeira tem relação ao 

controle concentrado, houve a ampliação da legitimação para a propositura da representação 

de inconstitucionalidade, acabando com o monopólio do Procurador-Geral da República. Com 

a novidade, dispõe o art. 103 da CF/88, em sintonia com o art. 2º da Lei 9.868 de 10/09/1999, 

como legitimados para tal propositura o Presidente da República; Mesa do Senado Federal; 

Mesa da Câmara dos Deputados; Mesa da Assembleia Legislativa ou Mesa da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; Governador do Estado ou Governador do Distrito Federal; 

Procurador Geral da República; Conselho Federal da Ordem dos Advogados; Partidos 

Políticos com representação no Congresso Nacional; e Confederação Sindical ou entidade de 

Classe de Âmbito Nacional.   

Cumpre salientar ainda que o constituinte de 1988 estabeleceu novas ações no 

âmbito do controle concentrado, de modo que o ordenamento passou a ter a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), prevista no art. 102, § 1º do texto da 

Constituição, sendo também disciplinada pelo legislador ordinário por meio da Lei nº 9.882, 

de 03 de dezembro de 1999. O ordenamento adquiriu a possibilidade de controle de 

constitucionalidade das omissões legislativas de forma concentrada com a Ação Direita de 

Inconstitucionalidade por omissão (ADIO), nos termos do art. 103, § 2º, bem como de modo 

incidental, pelo controle difuso, através do mandado de injunção, nos termos do art. 5º, LXXI, 

para os casos de inércia do legislador ordinário, diante de uma exigência constitucional de 

legislar, ou seja, diante da demanda de uma norma de eficácia limitada.  

No art. 102, I, a, da Carta Política, o constituinte implantou a Ação Declaratória de 

Constitucionalidade (ADC), passando a permitir que seja pleiteada diretamente perante o 

Supremo Tribunal Federal a declaração da constitucionalidade de uma lei ou ato normativo 

federal, com o fim de sanar a controvérsia judicial sobre a validade do mesmo. Ademais, a EC 

45/2004, que tratou da reforma do Judiciário, ampliou a legitimação ativa para o ajuizamento 

da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC), igualando aos legitimados da Ação 
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Direta de Inconstitucionalidade (ADI), elencados no art. 103, CF, e expandiu o efeito 

vinculante, que era previsto de maneira expressa somente para a ADI.  

Por fim, cabe dar atenção as mudanças trazidas no âmbito do controle de 

constitucionalidade introduzidas pela Lei nº 9.868/99. Tal dispositivo legal permitiu ao STF, 

ao reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei, aplicar eficácia não retroativa à sua decisão, 

aplicando o efeito ex nunc ou até mesmo fixar um outro momento para o início de seus 

efeitos, instituto denominado modulação de efeito temporal, a ser tratado mais adiante no 

presente projeto. Dessa forma, o STF, no âmbito do controle abstrato, pode resguardar os 

efeitos já produzidos pela lei ou ato normativo entre o início de sua vigência e o 

reconhecimento ou declaração de sua invalidade. Como último apontamento, ainda, dentre as 

mudanças aplicadas pela EC 45/04, vale destacar a criação da Súmula Vinculante do Supremo 

Tribunal Federal, prevista no art. 103-A, CRFB. 

Assim, finda-se esse breve levantamento histórico do controle de constitucionalidade 

brasileiro, desde o império até a presente data, cabendo observar que os institutos de controle 

concentrado acima apontados serão devidamente trabalhados em parte mais avançada do 

presente estudo. 

      

II.I.III- Pressupostos e formas de controle de constitucionalidade: 

 

Guilherme Peña apresenta como pressupostos ao controle de constitucionalidade a 

supremacia e rigidez da Constituição, bem como a permanência de órgão incumbido do 

exercício da jurisdição constitucional, ou seja, responsável pela “atividade jurisdicional de 

defesa da Constituição , por intermédio do desempenho do controle de constitucionalidade 

(questione di legittimà costituzionale) e proteção processual dos direitos fundamentais 

(questione di costituzionalità)”13 

Já as formas de controle de constitucionalidade são as mais diversas. Quanto ao 

órgão, como fala Mendes, ou à natureza do órgão, nas palavras de Peña, o controle de 

constitucionalidade pode ser: controle político – também apontado como modelo de controle 

francês, embora o controle estritamente político não pareça ser mais condizente com a 

                                                           
13 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional – 6ª ed. – São Paulo: Atlas, 2014, p. 144.  
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realidade do país- sendo praticado por órgão político, ou seja, órgão excluído do Poder 

Judiciário. Tem como exemplos: o controle de constitucionalidade realizado pelas Casas 

Legislativas, pelas Comissões de Constituição e Justiça e também pelo veto do Executivo à 

projeto de lei, sob fundamento da inconstitucionalidade da proposição; controle jurisdicional 

– ou controle judicial – sendo praticado por órgão pertencente ao Poder Judiciário. Pode-se 

citar, exempli gratia, o controle de constitucionalidade feito através das ações diretas, mais a 

frente abordadas. Há que se destacar ainda ao chamado controle misto, conceito apresentado 

na obra de Gilmar Mendes, sendo uma mescla das duas formas de controle pelo mesmo 

ordenamento jurídico. 

Quanto ao momento do exercício do controle, o mesmo pode ser: controle 

preventivo, era tradicionalmente adotado pelo modelo francês, e efetiva-se antes do 

aperfeiçoamento do ato normativo, sendo feito sobre proposta de emenda ou projeto de lei. 

Tem-se como exemplos a atividade de controle de projetos e proposições realiza pelas 

Comissões de Constituição e Justiça das Casas do Congresso e o veto presidencial sobre o 

fundamento de inconstitucionalidade do projeto, nos termos do art. 66, §1º, da Constituição 

Federal, in verbis:  

 

“Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de 

lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. 

§ 1º - Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, 

inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no 

prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro 

de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.” 

 

Ainda quanto ao momento do controle, o mesmo pode ser controle repressivo – ou 

controle sucessivo – observado no modelo português, esse controle é exercido uma vez que o 

ato normativo adquiriu vigência e, incidindo sobre emenda ou lei, objetiva “elidir a 

presunção relativa de validade ou confirmá-la em presunção de absoluta validade”14. 

Apresenta-se como exemplo o controle feito pelo STF através das Ações Diretas, mais à 

afrente abordada. 

                                                           
14 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional – 6ª ed. – São Paulo: Atlas, 2014, p. 154.  
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Quanto ao número de órgãos, observa-se o controle difuso, também chamado 

americano, sendo exercido por todos os juízos e tribunais, na medida em que tal controle “ 

assegura a qualquer órgão judicial incumbido de aplicar a lei a um caso concreto o poder-

dever de afastar a sua aplicação se a considerar incompatível com a ordem constitucional”15. 

Há também o controle concentrado, também chamado austríaco ou europeu, em que se 

atribui o julgamento das questões constitucionais a um órgão jurisdicional superior ou a uma 

Corte constitucional, exempli gratia, o controle feito pelo STF através das Ações Diretas. 

Cabem aqui duas observações: diferentemente de Guilherme Peña, que categoriza o controle 

difuso e o controle concentrado como modalidades de controle de constitucionalidade, o autor 

Gilmar Mendes entende tais controles como divisões do controle judicial de 

constitucionalidade, além disso, tal autor ainda apresenta o chamado controle misto, como 

mescla dos dois tipos de controle pelo mesmo ordenamento jurídico. 

Por fim, quanto ao modo, ou forma, de exercício, apresentam-se o controle 

incidental, exercido por via de exceção, na qual, nas palavras de Peña: “a questão 

constitucional é suscitada como causa de pedir, devendo a inconstitucionalidade ser 

declarada na fundamentação da decisão, não fazendo, por conseguinte, coisa julgada 

material, cuja finalidade é subtrair certo caso concreto da incidência da norma reputada de 

inválida”. Dessa forma, a questão da inconstitucionalidade é um incidente, uma questão 

prejudicial a ser decidida pelo julgador. Há também o controle principal, instaurado através 

das ações direitas, suscitando-se a questão constitucional autonomamente em processo ou 

ação principal. Nesse caso, a questão constitucional é sustentada como pedido, objetivando 

aferir em tese a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma e fazendo o 

julgamento, por consequência, coisa julgada material. 

O ordenamento jurídico pátrio adota como espécies de controle o controle 

preventivo-político, através da apreciação da constitucionalidade de proposta de emenda 

constitucional e projeto de lei pelo Legislativo e pelo Executivo, bem como o veto por 

inconstitucionalidade e o parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de 

Redação; e controle repressivo-judicial, com a apreciação da constitucionalidade de lei ou 

ato normativo pelo Judiciário, através das modalidades controle difuso, controle concentrado, 

controle incidental e controle principal. 

                                                           
15MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional – 8ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1009.  
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Tratando mais especificamente das modalidades de controle, o Ordenamento 

nacional disponibiliza as modalidades controle difuso-incidental, dando-se pela via de 

exceção e permitindo a declaração de lei ou ato normativo, levantada incidentalmente dentro 

do curso da atividade cognitiva, podendo dar-se por qualquer órgão integrante do Judiciário; e 

controle concentrado-principal, através de ação direta, sendo a questão constitucional o 

objeto principal da atividade cognitiva, sendo o controle exercido de forma concentrada pelo 

órgão jurisdicional competente.  

Cumpre salientar aqui que há no Ordenamento a existência de controle repressivo-

político, através da sustação, pelo Legislativo, de atos normativos do Executivo que 

exorbitem do poder regulamentar do mesmo ou exorbitem os limites da delegação legislativa, 

como bem indica o art. 49, V, da Carta Magna, ipsis litteris: “Art. 49. É da competência 

exclusiva do Congresso Nacional: V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que 

exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;”. Existe ainda a 

possibilidade de controle preventivo-judicial, para o cenário de mandado de segurança 

impetrado por membro do Congresso Nacional, a ser processado e julgado pelo Supremo 

Tribunal Federal, contra projeto de lei ou proposta de emenda constitucional que viole 

limitação ao poder de reforma constitucional, mediante a justificativa de que o parlamentar é 

titular de direito líquido e certo de não se sujeitar a processo legislativo inconstitucional, 

fundamentado no art. 60, §4º, CRFB, in verbis:  

 

“Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

I - a forma federativa de Estado; 

II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III - a separação dos Poderes;  

IV - os direitos e garantias individuais.” 
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Cabe aqui complementar o assunto brevemente, trazendo esclarecimento acerca das 

limitações de poder de reforma. Como Sarmento16 apresenta, de forma bem didática, in 

verbis: 

 

“As constituições, ao regularem a sua própria mudança, impõem limites ao poder reformador. Tais 

limites podem ser de diversas naturezas: formais, os que dizem respeito ao procedimento necessário para alterar 

a Constituição e aos agentes nele envolvidos; circunstanciais, os que estabelecem momentos específicos, de crise 

institucional, em que a Constituição não pode ser modificada; temporais, os que preveem intervalos mínimos 

para mudanças na Constituição, ou impedem alterações do texto constitucional até escoado um determinado 

prazo de vigência do mesmo; e materiais, os que vedam certas deliberações do poder constituinte derivado.” 

 

II.I.IV- Natureza do ato inconstitucional e tipologia de inconstitucionalidade: 

 

O estudo acerca da natureza do ato inconstitucional e os tipos de 

inconstitucionalidade são de fundamental importância para o questionamento a que esse 

projeto objetiva responder, sendo, além disso, alvo de controvérsia na doutrina nacional e 

internacional. 

A primeira corrente doutrinária sobre o tema, de influência norte-americana, entende 

que o ato inconstitucional é ato nulo. Dessa maneira, a declaração de inconstitucionalidade do 

ato inconstitucional importa em sua ineficácia ab initio, tendo-se em vista que o ato sequer 

integrou o ordenamento jurídico, não havendo a produção de nenhum efeito jurídico, sendo a 

decisão de inconstitucionalidade meramente declaratória, somente declarando a 

inconstitucionalidade do ato. Sobre o assunto, Barroso Salienta, ipsis litteris: “Norma 

inconstitucional é norma inválida, por desconformidade com o regramento superior, por 

desatender os requisitos impostos pela norma maior. É nula de pleno direito”.17 

Já a segunda corrente doutrinária, de inspiração austríaca,  entende que a natureza do 

ato inconstitucional é de  ato anulável com eficácia ex tunc. Dessa forma, o ato 

inconstitucional haveria integrado o ordenamento jurídico e produziu efeitos até o momento 

                                                           
16 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos 

de trabalho – 1ª Ed.  – Belo Horizonte: Fórum, 2012. P. 232. 
17 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas -  limites e possibilidades 

da constituição brasileira – 8ª Ed. – Rio de Janeiro: Renovar, 2006. P. 81. 
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de sua anulação, sendo a decisão de inconstitucionalidade uma decisão desconstitutiva 

negativa.  

No que tange ao posicionamento nacional, o Supremo Tribunal Federal 

historicamente tem quedado pelo entendimento de que o ato inconstitucional é nulo e a 

decisão de sua inconstitucionalidade é meramente declaratória, como se observa do trecho 

abaixo, retirado da ADIn nº 652, Relator Celso de Mello, com julgamento em 02.04.1992, in 

verbis: 

“atos inconstitucionais são nulos e destituídos, em consequência, de 

qualquer carga de eficácia jurídica, de maneira que a declaração de 

inconstitucionalidade importa no reconhecimento desse supremo vício jurídico que 

inquina de total nulidade os atos emanados do Poder Público”  

 

Já abordando os tipos de inconstitucionalidade, cabe aqui apresentar as seguintes 

classificações: no que tange à origem do vício há a inconstitucionalidade material, que é 

aquela decorrente, nas palavras de Peña, de “vício na declaração prescritiva da norma 

infraconstitucional submetida ao controle de constitucionalidade, na medida em que aquela é 

provida de conteúdo diferente do preceituado na norma constitucional na qual deveria 

buscar o seu fundamento de validade”18. Acerca do vício material, Gilmar Mendes salienta 

que “Os vícios materiais dizem respeito ao próprio conteúdo ou ao aspecto substantivo do 

ato, originando-se de um conflito com regras ou princípios estabelecidos na constituição”.19 

O autor ainda salienta que a inconstitucionalidade material não só envolve a contradição do 

ato normativo com o parâmetro constitucional, m como também envolve a aferição do desvio 

de poder ou excesso de poder legislativo. Por fim Barroso20 complementa: “A 

inconstitucionalidade material expressa uma incompatibilidade de conteúdo, substantiva, 

entre a lei ou ato normativo e a Constituição. Pode traduzir-se no confronto com uma regra 

constitucional (...) ou com um princípio constitucional”. 

Já a inconstitucionalidade formal é decorrente de vícios formais. Tais vícios 

“afetam o ato normativo singularmente considerado, sem atingir seu conteúdo, referindo-se 

                                                           
18 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional – 6ª Ed. – São Paulo: Atlas, 2014. P. 148. 
19 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional – 8ª Ed. – São Paulo: Saraiva, 2013. P. 1018. 
20 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro : exposição sistemática da 

doutrina e análise crítica da jurisprudência – 6. Ed.– São Paulo: Saraiva, 2012. P. 29. 
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aos pressupostos e procedimentos relativos à formação da lei”21. Guilherme Peña distingue a 

inconstitucionalidade formal em vício no procedimento, o que gera a inconstitucionalidade 

formal propriamente dita e em vício no órgão competente, gerando a chamada 

inconstitucionalidade orgânica, vez que o ato inconstitucional foi produzido por procedimento 

ou órgão diverso do observado na norma constitucional na qual deveria o ato ter retirado seu 

fundamento de validade. Barroso também queda atenção a tal distinção, in verbis:22 “(...) a 

denominada inconstitucionalidade orgânica, que se traduz na inobservância da regra de 

competência para a edição do ato. (...) haverá inconstitucionalidade formal propriamente 

dita se determinada espécie normativa for produzida sem a observância do processo 

legislativo próprio.”. 

No que diz respeito à causa do vício, a inconstitucionalidade por ação é aquela 

derivada de uma conduta comissiva ou positiva do produtor da norma, de forma que há a 

produção de uma norma e a mesma apresenta inconstitucionalidade material e/ou formal com 

a Constituição que lhe serviria de fundamento de validade, ou seja, resulta da 

incompatibilidade de um ato normativo com a Constituição. Nas palavras de Barroso: “A 

referência a inconstitucionalidade por ação, portanto, abrange os atos legislativos 

incompatíveis com o texto constitucional.” 

Em contrapartida, a inconstitucionalidade por omissão é resultante de uma conduta 

omissiva ou negativa do produtor da norma, de modo que não há a produção normativa 

demandada pela constituição, configurando-se a ofensa ao dever constitucional de legislar 

exigida por uma norma constitucional de eficácia limitada, ou seja, norma constitucional que 

necessita de regulamentação infraconstitucional para se tornar aplicável. Tal modalidade de 

inconstitucionalidade é relativamente recente e demanda a inércia estatal por um razoável 

período de tempo, como bem aponta Barroso23:  

 

“No Brasil, o tema da inconstitucionalidade por omissão foi amplamente 

debatido nos anos que antecederam a convocação e os trabalhos da Assembleia 

                                                           
21 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional – 8ª Ed. – São Paulo: Saraiva, 2013. P. 1016. 
22 Ibidem. P. 32. 
23 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro : exposição sistemática da 

doutrina e análise crítica da jurisprudência – 6. Ed.– São Paulo: Saraiva, 2012. P. 31. 
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Constituinte, que resultaram na Constituição de 1988. A nova Carta concebeu dois 

remédios jurídicos diversos para enfrentar o problema: (i) o mandado de injunção 

(art. 5º, LXXI), para a tutela incidental e in concreto de direitos subjetivos 

constitucionais violados devido à ausência de norma reguladora; e (ii) a ação de 

inconstitucionalidade por omissão (art. 103, § 2º), para o controle por via principal e 

em tese das omissões normativa.” 

 

Vale salientar que tal omissão pode ser absoluta ou total, na qual o legislador não 

produz a norma reclamada e parcial ou relativa, na qual o ato normativo atende parcialmente, 

ou seja, de forma insuficiente o desejo constitucional. Como exemplo de 

inconstitucionalidade por omissão parcial ou relativa, apresenta-se o caso de norma reclamada 

ferindo o princípio da igualdade ao conceder benefícios e vantagens a dados segmentos 

sociais ou grupos e exclui outros grupos que se encontram em situação idêntica. Por fim, é 

importante mencionar que o órgão julgador, ao declarar a inconstitucionalidade por omissão, 

pode somente constituir o produtor da norma em mora e certificando-o para a tomada das 

devidas medidas, não sendo possível compelir à produção da norma. 

No que diz respeito à ocasião do vício, a inconstitucionalidade originária, que é 

aquela manifestada no momento de produção da norma inconstitucional, ou seja, “resulta de 

defeito congênito da lei”24 e a inconstitucionalidade superveniente é aquela expressada, na 

visão de Peña, em momento superveniente à produção da norma subjugada, em função de 

reforma ou mutação constitucional da norma na qual tirava seu fundamento de validade, 

deferentemente de Barroso, que a considera “o resultar do conflito entre uma norma 

infraconstitucional e o texto constitucional, decorrente de uma nova Constituição ou de uma 

emenda”.25 

Já se tratando da extensão do vício, a inconstitucionalidade total macula toda a 

norma alvo do controle de constitucionalidade, sendo bastante observada em normas eivadas 

de inconstitucionalidade formal propriamente dita e inconstitucionalidade orgânica e a 

inconstitucionalidade parcial é aquela que afeta uma parcela do ato normativo. 

                                                           
24 Ibidem. P. 33. 
25 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro : exposição sistemática da 

doutrina e análise crítica da jurisprudência – 6. Ed.– São Paulo: Saraiva, 2012. P. 34. 
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Por fim, no que tange ao momento lógico, a inconstitucionalidade antecedente é 

aquela derivada de incompatibilidade do ato normativo com a norma constitucional, seja essa 

incompatibilidade material, formal, comissiva ou omissiva, originária ou superveniente, total 

ou parcial. Já a inconstitucionalidade consequente decorre de norma infraconstitucional que 

baseava seu fundamento de validade em outra norma declarada inconstitucional.   

 

II.I.V- Controle de constitucionalidade através de Ação Direta de Inconstitucionalidade: 

 

II.I.V.I- Considerações gerais: 

 

Procede-se agora ao estudo dos institutos jurídicos do controle concentrado, feitos 

pelo STF através das chamadas ações diretas. Vale aqui destacar que os mecanismos de 

controle difuso e controle de lei ou atos normativos municipais, por não implicarem em direta 

referência ao tema do presente estudo, não serão abordados, de modo que o desenvolvimento 

doutrinário realizado se caminhe no sentido de responder ao questionamento principal do 

projeto, qual seja a possibilidade de enriquecimento sem causa do Estado diante da 

modulação de efeito temporal em decisão reconhecendo a inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo tributário. 

Passa-se ao estudo das ações diretas. 

Iniciando-se pela Ação Direita de Inconstitucionalidade (ADIn) pode ser definida 

como, nas palavras de Peña, “processo de controle abstrato ou principal, pelo qual é 

exercida a jurisdição constitucional orgânica”26. Tendo natureza jurídica de processo 

objetivo, a  ADIn instaura o processo de controle abstrato, deflagrando a jurisdição orgânica e 

impugnando lei ou ato normativo federal ou estadual em face da Constituição federal, com 

escopo de “elidir a presunção relativa de constitucionalidade, através da suspensão da 

eficácia da norma cuja invalidade é declarada pelo Supremo Tribunal Federal”. 

                                                           
26 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional – 6ª Ed. – São Paulo: Atlas, 2014. P. 186. 



26 

 

Como Barroso27 bem complementa, in verbis: 

 

“Trata-se, no entanto, de verdadeira ação, no sentido de que os 

legitimados ativos provocam, direta e efetivamente, o exercício da jurisdição 

constitucional. Mas certamente não se cuida do típico direito de ação, consagrado na 

Constituição (art. 5º, XXXV) e disciplinado pelas leis processuais. Não há 

pretensões individuais nem tutela de direitos subjetivos no controle de 

constitucionalidade por via principal. O processo tem natureza objetiva, e só sob o 

aspecto formal é possível referir-se à existência de partes” 

 

A ADIn tem sua previsão normativa contida nos arts. 102, I, a e p, 103, caput, §§ 1º 

e 3º, e 129, IV, da CRFB, bem como nos arts. 2º usque 12 e 22 usque 28 da Lei nº 9.868/99.  

 

II.I.V.II- Parâmetro e objeto: 

  

Quanto ao seu parâmetro e objeto, o controle de constitucionalidade através de ação 

direta de inconstitucionalidade como parâmetro a Constituição Federal, ou seja, nas palavras 

de Peña28: “instrumento introdutor fundamental, pelo qual são veiculadas normas 

constitucionais em vigor”. 

Cabe aqui tecer uma consideração. No estudo do que pode ser conceituado enquanto 

normas de caráter constitucional e se as mesmas podem ou não figurar enquanto parâmetro de 

controle concentrado, cabe apresentar o conceito trazido por Daniel Sarmento29 no que tange 

a bloco de Constitucionalidade. Segundo o jurista, in verbis: 

 

                                                           
27 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro : exposição sistemática da 

doutrina e análise crítica da jurisprudência – 6. Ed.– São Paulo: Saraiva, 2012. P. 117. 
28 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional – 6ª Ed. – São Paulo: Atlas, 2014. P. 190. 
29 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos 

de trabalho – 1ª Ed.  – Belo Horizonte: Fórum, 2012. P. 29. 
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“Entende-se por bloco de constitucionalidade o conjunto de normas a que 

se reconhece hierarquia constitucional num dado ordenamento. Tais normas, ainda 

que não figurem no documento constitucional, podem ser tomadas como parâmetro 

para o exercício do controle de constitucionalidade. 

(...) No ordenamento jurídico brasileiro, todas as normas contidas no texto 

constitucional integram o bloco de constitucionalidade. Também o integram 

preceitos constantes de emendas constitucionais que não foram incorporados ao 

texto da Constituição. Além disso, existem princípios constitucionais não escritos, 

que podem ser extraídos pela via hermenêutica da ordem constitucional, que 

também compõem nosso bloco de constitucionalidade” 

 

O principal debate que paira sobre o ordenamento pátrio diz respeito à adoção de 

tratados internacionais de direitos humanos como parâmetro de controle de 

constitucionalidade. Sarmento atesta ainda, sobre o posicionamento do STF sobre o tema que: 

 

“Num primeiro momento, a Corte, em julgamento sobre a validade da 

prisão civil do depositário infiel — autorizada pela Constituição, mas vedada pela 

Convenção Interamericana de Direitos Humanos —, afirmou que os tratados 

internacionais sobre direitos humanos teriam hierarquia de lei. Quando eles se 

confrontassem com leis internas, dever-se-ia aplicar o critério cronológico ou o 

critério de especialidade para resolução da antinomia, mas não o hierárquico. O 

Supremo seguiu, nesta matéria, a mesma orientação que vinha adotando sobre a 

hierarquia dos demais tratados internacionais, firmada em precedente do ano de 

1977. Um dos argumentos invocados para sustentar tal posição foi a rigidez 

constitucional.” 

  

No entanto o próprio autor dá destaque ao disposto pela Emenda Constitucional nº 

45/04, panorama também tratado por Gilmar Mendes. Nas palavras de Gilmar30, ipsis litteris: 

 

“Nos termos art. 5º, §3º, da CF, na versão da EC n. 45/2004 (‘Reforma do 

Judiciário’), ‘Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 

forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 

quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 

constitucionais’. Independentemente de qualquer outra discussão sobre o tema, 

afigura-se inequívoco que o tratado de direitos humanos que vier a ser submetido a 

esse procedimento especial de aprovação configurará, para todos os efeitos, 

parâmetro de controle das normas infraconstitucionais” 

                                                           
30 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional – 8ª Ed. – São Paulo: Saraiva, 2013. P. 1129. 
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Posteriormente, já comentando o parâmetro de controle das Ações Declaratórias de 

Constitucionalidade, afrente abordadas nesse projeto acadêmico, o ministro salienta31: 

 

“No que toca ao parâmetro de controle da ADC não há distinção relevante 

a seu equivalente no controle da ADI. Alcança-se todo o texto constitucional, aqui 

abrangidas normas de caráter formal ou material. O parâmetro também atinge 

princípios constitucionais materiais, mesmo que não indicados explicitamente no 

texto constitucional. De igual modo, reporta-se a tratados internacionais de direitos 

humanos com força de emenda constitucional, nos termos do art. 5º, §3º, da 

Constituição da República” 

 

Dessa forma, queda-se clara a flexibilização do conceito da rigidez constitucional, 

para a maior adoção do conceito de bloco de constitucionalidade, passando a adotar como 

parâmetro de controle concentrado, como acima exposto, outras normas materialmente 

constitucionais, para além da norma jurídica formalmente constitucional. 

Já se tratando do objeto do controle, o mesmo se traduz em lei ou ato normativo 

federal ou estadual, ou seja, mais uma vez nas palavras de Peña32:   

 

“instrumento indutor primário, formal (lei) ou materialmente (ato 

normativo) legislativo, pelo qual são veiculadas normas legais, caracterizadas pela 

abstração (descrição de fato de possível ocorrência no futuro), generalidade 

(prescrição de conduta dirigida a pessoas indeterminadas) e autonomia (aptidão para 

produzir efeitos jurídicos próprios, independentemente da combinação com outras 

normas jurídicas).” 

 

Ainda abordando a questão do objeto do controle, cabe destacar que as emendas à 

constituição podem figurar como objeto do controle abstrato, como bem trata os arts. 59, I, e 

60 da Constituição. Cumpre ainda observar que as normas constitucionais originárias não são 

objeto de controle de constitucionalidade concentrado, vez que foram produzidas no exercício 

do poder constituinte originário, que apresenta como uma de suas características a limitação, 
                                                           
31 Ibidem. P. 1146. 
32 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional – 6ª Ed. – São Paulo: Atlas, 2014. P. 190. 
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de modo que as normas constitucionais derivadas podem ser submetidos ao controle 

concentrado, vez que produzidas no exercício do poder constituinte derivado, limitado. 

Iluminando, podem ser objeto de controle de Constitucionalidade abstrato as emendas à 

Constituição, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas 

provisórias, os decretos legislativos e as resoluções (atos privativos do congresso Nacional), 

legislação estadual e tratados internacionais, como bem trabalha Barroso33.  

Cumpre tecer alguns comentários aqui. No que tange aos decretos, normas jurídicas 

abstratas e genéricas, não autônomas, produzidas pela prática da competência legislativa 

privativa do Chefe do Executivo, visando uniformizar a execução de lei, e a organização e 

funcionamento da Administração Pública, os mesmos não são objeto de ADIn, vez que seu 

controle é de legalidade e se faz frente a normas legais, não normas constitucionais, como se 

destaca dos julgados: STF, ADIn nº 1.537, Rel. Min Sydney Sanches, J. 12.12.1996, DJU 

13.06.1997; e STF, ADIn nº 1.569, Rel. Min Maurício Corrêa, J. 01.12.1998, DJU 

17.12.1999. 

No que diz respeito aos regimentos internos de tribunal, as normas atinentes ao 

funcionamento dos órgãos jurisdicionais e administrativos, podem ser objeto de controle 

concentrado, nos moldes do julgamento STF, ADIn nº 1.936, Rel. Min. Néri da Silva, J. 

11.03.1999, DJU 22.03.1999. 

No que diz respeito a ato normativo revogado, a Constituição de 1967/69 entendia que, 

se a revogação ocorresse após a propositura da ação era possível que fosse produzida a 

aferição de constitucionalidade desde que a norma tivesse produzido efeitos no passado. Tal 

entendimento subsistiu com a edição da Constituição de 1988. No entanto, com o julgamento 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 709, o STF passou admitir que a revogação 

superveniente da norma impugnada, independentemente de da existência de efeitos, prejudica 

o andamento da ação direta.34 

                                                           
33 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro : exposição sistemática da 

doutrina e análise crítica da jurisprudência – 6. Ed.– São Paulo: Saraiva, 2012. P. 122. 

 
34 ADIn nº 709,  Rel. Min. Paulo Brossad, DJ de 10.0.1992. 
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Já as resoluções e deliberações administrativas, são, a princípio, insuscetíveis de se 

tornarem objeto de controle abstrato, vez que os atos administrativos tem seu fundamento de 

validade em normas legais, cabendo destacar que há jurisprudência entendendo cabimento 

excepcional de ADIn face a resoluções e deliberações administrativas de tribunais, em função 

da extensão dos efeitos de tais normas, como se depreende do julgado STF, ADIn nº 1.727, 

Rel. Min. Sydney Sanches, J. 03.03.1999, DJU 03.09.1999. 

Sobre convenção e acordo coletivo de trabalho e sentença normativa cabe observar que 

convenção e acordo coletivo de trabalho não podem ser objeto de controle concentrado, vez 

que são negócios jurídicos bilaterais entre sindicatos ou sindicatos e empresas, não sendo atos 

estatais; já a sentença normativa, vez que se traduz em solução jurisdicional em dissídio 

coletivo, proferida pelos Tribunais do Trabalho no exercício do seu poder normativo investido 

pela Constituição, pode ser alvo de controle abstrato nos capítulos que dizem respeito a 

regular a norma constitucional. 

Se tratando de parecer da Consultoria-Geral da República, o parecer administrativo 

exprime-se em manifestação opinativa de órgão técnico, só sendo possível se cogitar seu 

controle por ação direta quando o mesmo é aprovado pelo Presidente da República, tornando-

se ato normativo federal, nos termos da ADIn nº4, Rel. Sydney Sanches, J. 07.03.1991, RDA 

195/86. 

No que diz respeito a enunciado de súmula de jurisprudência predominante, o STF, na 

ADPF nº 80, Rel. Min. Eros Grau, J. 17.08.2005, DJU 25.08.2005 exprimiu que: “os 

enunciados de súmula nada mais são senão expressões sintetizadas de entendimento 

consolidados na Corte. Não se confundem com a súmula vinculante do art. 103-A da CRFB. 

Esta consubstancia o ato normativo, aqueles enunciados não. Por isso, não podem ser 

concebidos como ato de Poder Público”. 

Por fim, no que tange a lei ou ato normativo estrangeiro, a doutrina identifica duas 

hipóteses de controle de constitucionalidade. A primeira é a comparação entre o ato 

normativo estrangeiro e a constituição sobre a qual foi editado, vez que há a possibilidade de 

um órgão jurisdicional nacional declarar a inconstitucionalidade de lei estrangeira face a 

constituição da qual retira seu fundamento de validade, desde que o controle seja feito 
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incidentalmente e que o controle de constitucionalidade judicial seja aceito pelo sistema 

jurídico da Constituição parâmetro. A segunda é a comparação entre lei estrangeira face a 

Constituição brasileira, por violação de norma formalmente constitucional, sendo a lei 

estrangeira rejeitada por ser contrária a ordem pública constitucionalmente informada, 

valendo destacar que é inadmissível a propositura de ação direta face a lei estrangeira. 

 

II.I.V.III-Legitimados ativos: 

 

  Avançando no estudo da ADIn, nos termos do art. 103, incs. I a IX, CRFB, sendo 

corroborado pelo art. 2º, da Lei nº 9.868/ 99, são legitimados para propor ADIN, in verbis: 

 

“Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação 

declaratória de constitucionalidade: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

45, de 2004) 

 I - o Presidente da República; 

II - a Mesa do Senado Federal; 

III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 

IV a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito 

Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

V o Governador de Estado ou do Distrito Federal; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

VI - o Procurador-Geral da República; 

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;  

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

 

Cabe observar que, como Peña observa, ipsis litteris:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
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“no ordenamento constitucional brasileiro, não houve a configuração da 

ação popular de inconstitucionalidade, embora tenha sido assegurado a qualquer 

pessoa, mediante exercício do direito de petição, suscitar a iniciativa de alguns 

legitimados ativos para a ação de inconstitucionalidade.” 

 

Cabe estudar que os legitimados ativos para a propositura de ADIn são divididos 

diante da exigência de pertinência temática. Os chamados legitimados ativos universais são 

aqueles que dispensam a necessidade de demonstração de pertinência temática, em função de 

suas atribuições institucionais, ou seja, “aqueles cujo papel institucional autoriza a defesa da 

Constituição em qualquer hipótese”35 sendo tais legitimados: o Presidente da República, das 

Mesas do Senado e da Câmara de Deputados, o Procurador-Geral da República, o Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e os partidos políticos com representação no 

Congresso Nacional. Já os legitimados ativos especiais são aqueles que necessitam 

comprovar pertinência temática como requisito qualificador de legitimidade ativa ad causam, 

ou seja, é-lhes exigida a ratificação da relação de adequação entre o interesse específico que 

devem tais legitimados tutelar e o teor da norma jurídica que visam impugnar, como bem 

exprime Barroso “os órgãos e entidades cuja atuação é restrita às questões que repercutem 

diretamente sobre sua esfera jurídica ou de seus filiados e em relação às quais possam atuar 

com representatividade adequada”, sendo os mesmos: as mesas das Assembleias Legislativas 

e da Câmara Legislativa, os governantes de Estado de do Distrito Federal, as confederações 

sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional. 

Sobre os legitimados ativos, faz-se os seguintes comentários. 

No que tange a atuação do Procurador-Geral da República cabe observar que o 

mesmo acumula as posições de órgão requerente na ação e órgão interveniente, agindo como 

custus legis ou custus iuris , realizando pareceres dentro do processo.  

Sobre os partidos políticos, os mesmo são legitimados ativos desde que se traduzam 

em partidos políticos com representação no Congresso, podendo propor ação contra o ato 

normativo estadual ou federal independentemente da matéria versada, sendo sua 

                                                           
35 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro : exposição sistemática da 

doutrina e análise crítica da jurisprudência – 6. Ed.– São Paulo: Saraiva, 2012. P. 177. 
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representação processual realizada pelo presidente do seu diretório nacional, de modo que os 

diretórios regionais e municipais não podem propor a ação perante o STF. Cabe ainda 

observar que caso o partido perca sua representação no congresso ao longo do curso da ação, 

o mesmo ainda conserva a legitimidade ativa na causa, como bem trata a ADIn nº 2.159, Rel. 

Min. Gilmar Mendes, J. 12.08.2004, DJU 24.08.2004.  

Sobre as confederações sindicais, cabe tecer algumas distinções. Por federação 

sindical se entende o conjunto de cinco sindicatos de atividades idênticas, similares ou 

conexas, desde que representadas pela maioria absoluta dos sindicatos do correspondente 

grupo, tendo âmbito preferencialmente estatal. Já a Central Sindical se traduz em sociedade 

civil coordenadora de entidades sindicais diversas. Por fim, a Confederação sindical é 

composta por no mínimo três federações do mesmo ramo econômico ou profissional, tendo 

âmbito necessariamente nacional, devendo observar que a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal corre no sentido da existência de legitimidade ativa somente a confederação 

sindical, por ser a entidade sindical de grau máximo, com registro em órgão estatal 

competente. 

No que tange as entidades de classe de âmbito nacional Peña aplica analogicamente o 

disposto pela Lei nº 9.096/1995, atestando que tais entidades se sujeitam a dois requisitos: o 

primeiro é a homogeneidade, de forma que o ente deve agregar membros de uma mesma 

categoria econômica ou profissional; o segundo requisito é o da espacialidade, de forma que o 

ente deve reunir componentes em pelo menos nove entidades federativas alocadas nas cinco 

regiões do país. Cabe observar que as entidades de classe de âmbito nacional independem da 

autorização de seus associados para sua legitimação ativa e deve-se, ainda, falar que as 

entidades internacionais possuidoras de seção brasileira não se configuram em entidade de 

classe em âmbito nacional. 

Ainda falando sobre as partes da AdIn, deve-se realizar três comentários: acerca de 

litisconsórcio, sobre intervenção de terceiros e ainda, a respeito da figura do amicus curiae. 

Tratando-se de litisconsórcio, na ação direta é admitido litisconsórcio ativo, 

facultativo e unitário, podendo se dar de forma inicial ou ulterior. Desta maneira, na ação 

direta de inconstitucionalidade, é possível a situação jurídica caracterizada pela pluralidade de 
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autores, sendo tal pluralidade decorrente da vontade das partes, sendo a decisão judicial 

uniforme para todos os autores, e sendo tal pluralidade formada no início do processo ou 

posteriormente, de forma incidental, sendo exigido que tais autores sejam todos detentores de 

legitimidade ativa. 

Sobre a intervenção de terceiros, Peña esclarece que “não é admitida na ação direta 

de inconstitucionalidade, em virtude da natureza objetiva do processo de controle de 

constitucionalidade concentrado, inadequado para a tutela de interesses subjetivos”36. Assim 

salienta Gilmar Mendes, ao exprimir que “a lei nº 9.868/99 preserva a orientação contida no 

Regimento Interno do STF que veda a intervenção de terceiros no processo de ação direta de 

inconstitucionalidade”37. São tais normativos o art. 7º, da lei nº 9.868/99 e o art. 169, §2º do 

Regimento Interno do STF, in verbis: 

 

“Art. 7o Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação 

direta de inconstitucionalidade.” 

“Art. 169. O Procurador-Geral da República poderá submeter ao 

Tribunal, mediante representação, o exame de lei ou ato normativo federal ou 

estadual, para que seja declarada a sua inconstitucionalidade. 

§ 2º Não se admitirá assistência a qualquer das partes” 

 

Por fim, cabe grande destaque a figura do amicus curiae. Tal termo, traduzido como 

“colaborador informal da corte”, se traduz em uma admissão formal, no processo de controle 

de constitucionalidade de órgãos, autoridades ou ainda entidades, interessados na apreciação 

sobre a constitucionalidade, ou não, do ato normativo impugnado, em função da relevância da 

matéria e representatividade dos postulantes. Nas palavras de Gilmar Mendes “Trata-se de 

providência que confere caráter pluralista e democrático (...) ao processo objetivo de 

controle abstrato de constitucionalidade”38. Barroso, sobre o tema adverte “A participação 

como amicus curiae, é certo, não constitui direito subjetivo, ficando a critério do relator”39. 

                                                           
36 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional – 6ª Ed. – São Paulo: Atlas, 2014. P. 224. 
37 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional – 8ª Ed. – São Paulo: Saraiva, 2013. P. 1134. 
38 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional – 8ª Ed. – São Paulo: Saraiva, 2013. P. 1134. 
39 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro : exposição sistemática da 

doutrina e análise crítica da jurisprudência – 6. Ed.– São Paulo: Saraiva, 2012. P. 125 
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A manifestação do amicus curiae  pode se dar dentro ou fora do prazo das informações, nos 

moldes do art. 9º, §1º, da Lei nº 9.868/99, e sua manifestação, que se dava de forma 

exclusivamente escrita, passou a ser aceita também oralmente, por até 15 minutos, ou o dobro 

de tempo em caso de litisconsortes não representados pelo mesmo advogado, após a emenda 

regimental nº 15 de 2004, do Supremo Tribunal Federal. Nos termos da Lei nº 9.868/99, ipsis 

litterris: 

 

 “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. 

Art. 9o Vencidos os prazos do artigo anterior, o relator lançará o relatório, 

com cópia a todos os Ministros, e pedirá dia para julgamento. 

§ 1o Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância 

de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o 

relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para 

que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir 

depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria.” 

 

Ainda sobre a figura do amicus curiae no controle concentrado de 

constitucionalidade, cabe destacar o disposto pelo texto “Informativos STF: teses e 

fundamentos”. Em tal obra, a corte apresenta o tópico “Amicus curiae: recorribilidade e 

legitimidade”. Do mesmo se extraem os presentes comentários40, in verbis: 

  

 “O propósito do amicus curiae é o de pluralizar o debate constitucional e 

conferir maior legitimidade ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, tendo em 

conta a colaboração emprestada pelo terceiro interveniente. Este deve possuir 

interesse de índole institucional, bem assim a legítima representação de um grupo de 

pessoas, sem qualquer interesse particular, de forma que a tutela jurisdicional de 

situações individuais deveria ser obtida pela via do controle difuso, por qualquer 

pessoa com interesse e legitimidade1. Ademais, a Corte reconhece a legitimidade 

recursal daquele que deseja ingressar na relação processual como amicus curiae e 

tenha sua pretensão recusada. Entretanto, por outro lado, não se conhece de recursos 

                                                           
40 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). Informativos STF 2014: teses e fundamentos/ Supremo Tribunal 

Federal – Brasília: Secretaria de Documentação, STF, 2015. P. 126. 
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interpostos por amicus curiae já admitido, nos quais se intente impugnar acórdão 

proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade.” 

 

Vale destacar ainda que no entendimento da corte, no mesmo tópico, se observa que 

“Em ação direta de inconstitucionalidade, não se justifica a intervenção de instituição 

financeira na qualidade de amicus curiae, para discutir situações concretas e individuais, 

como situação particular que deságue na decretação de liquidação extrajudicial da 

instituição.”  

 

 II.I.V.IV- Medida Cautelar: 

 

No que tange à medida cautelar na ADIn, a lei permite a concessão de medida 

cautelar, com suspensão da vigência da norma impugnada, por decisão da maioria absoluta 

dos membros do tribunal, após a audiência dos órgãos ou autoridades das quais emanou-se o 

ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias. Julgando-se 

indispensável, é ouvido o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, no 

prazo de três dias. Vale observar que no julgamento do pedido de medida cautelar, é facultada 

sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos 

responsáveis pela expedição do ato.  

Sobre os requisitos da medida cautelar em ADIn, Barroso41 salienta, ipsis litteris: 

 

“A jurisprudência estabeleceu, de longa data, os requisitos a serem 

satisfeitos para a concessão da medida cautelar em ação direta: a) a plausibilidade 

jurídica da tese exposta (fumus boni iuris); b) a possibilidade de prejuízo decorrente 

do retardamento da decisão postulada (periculum in mora); c) a irreparabilidade ou 

insuportabilidade dos danos emergentes dos próprios atos impugnados; e d) a 

necessidade de garantir a ulterior eficácia da decisão. Alguns julgados referem-se à 

relevância do pedido (englobando o sinal de bom direito e o risco de manter-se com 

plena eficácia o ato normativo) e à conveniência da medida, que envolve a 

ponderação entre o proveito e o ônus da suspensão provisória.” 

                                                           
41 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro : exposição sistemática da 

doutrina e análise crítica da jurisprudência – 6. Ed.– São Paulo: Saraiva, 2012. P. 127. 
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Cumpre salientar que, em caso de excepcional urgência, o Tribunal pode deferir a 

medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o 

ato normativo impugnado. 

A medida cautelar, caso deferida, é dotada de eficácia contra todos, e é concedida 

com efeito ex nunc, exceto se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. 

Ademais, a concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, 

salvo, também, expressa manifestação em sentido contrário, ocorrendo o afastamento do 

efeito repristinatório. 

 

II.I.V.V- Decisão em Ação Direta e seus efeitos: 

 

 A decisão definitiva de mérito, em sede de ADIn, só pode ser proferida em sessão 

com no mínimo oito ministros, devendo-se a constitucionalidade ou inconstitucionalidade ser 

proclamada por pelo menos seis votos em um ou no outro sentido, cabendo observar que, em 

caso de duas ADIns impugnando o mesmo dispositivo legal, as mesmas são julgadas em 

conjunto. 

O art. 26 da Lei nº 9.868/99 é claro no sentido da irrecorribilidade e não 

rescindibilidade da decisão de mérito em ação direta, sendo cabível apenas a interposição de 

embargos declaratórios.  

Cabe aqui destaque ao caráter ambivalente ou dúplice da decisão de mérito em Ação 

Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória de Constitucionalidade versando sobre o 

mesmo ato normativo, de sorte que a procedência de uma implica na improcedência da outra. 

No que tange aos efeitos da decisão de mérito, os mesmos são estudados sobre dois 

aspectos. O primeiro diz respeito aos efeitos com relação às pessoas, enquanto o segundo se 

dirige aos efeitos com relação ao tempo. 
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Com relação as pessoas, a decisão definitiva de mérito apresenta, desde a publicação 

do acórdão do STF no Diário da Justiça da União, eficácia erga omnes  e efeito vinculante. 

Por eficácia erga omnes entende-se que a decisão produz efeitos contra todos, vez que a 

norma declarada inconstitucional perde a sua eficácia. Já no que tange ao efeito vinculante, a 

decisão do STF no controle concentrado vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e da 

Administração Pública direta ou indireta, tanto nas esferas federal e estadual quanto 

municipal.  

Já com relação ao tempo, a decisão pela inconstitucionalidade tem efeito ex tunc, de 

como que a declaração de inconstitucionalidade e o pronunciamento da nulidade geram 

efeitos desde o momento de produção da norma impugnada. 

Como Barroso42 bem o resume, in verbis: 

 

“A decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade, como 

qualquer ato jurídico, destina-se à produção de efeitos próprios. A doutrina costuma 

referir-se a eles, após a edição da Lei n. 9.868/99, como sendo, em regra, retroativos 

(ex tunc), gerais (erga omnes), repristinatórios e vinculantes.“ 

 

Cabe aqui agora, dar andamento as chamadas técnicas de decisão no controle 

concentrado, fazendo-se mister observar que o estudo de tais técnicas são de expressiva 

importância para a temática do presente projeto. 

Peña, em sua obra, apresenta sete técnicas de decisão, sendo elas: a restrição 

temporal dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade; o afastamento do efeito 

repristinatório; a interpretação conforme a Constituição; a declaração parcial de 

inconstitucionalidade sem redução de texto; o apelo ao Legislador; a declaração de  

inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade; e a declaração de norma ainda 

inconstitucional em trânsito para a inconstitucionalidade. 

                                                           
42 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro : exposição sistemática da 

doutrina e análise crítica da jurisprudência – 6. Ed.– São Paulo: Saraiva, 2012. P. 128. 
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A restrição temporal dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade tem sua previsão 

no art. 27 da Lei nº 9.868/99, e se traduz na redução da eficácia retroativa da decisão 

jurisdicional, com a fixação de termo inicial para a produção de todos, com a limitação 

temporal total, ou parte dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, com a limitação 

temporal parcial, entre o momento da produção da norma impugnada e a publicação da 

decisão pela inconstitucionalidade, reconhecendo-se a intangibilidade das situações de fato 

anteriores ao marco temporal definido. Dessa forma, há a decisão pela inconstitucionalidade 

da lei ou do ato normativo, havendo a manipulação dos efeitos da decisão no que tange ao seu 

alcance temporal, em função da segurança jurídica ou de excepcional interesse jurídico. É 

bem claro o teor da Lei nº 9.869/99, in verbis: 

    

“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.” 

 

No afastamento do efeito repristinatório, o órgão judicial exclui a retomada de 

vigência de norma revogada em função da declaração de inconstitucionalidade da norma 

revogadora, ou seja, exclui-se, afasta-se, o efeito repristinatório. Em decorrência, a decisão de 

mérito sobre a inconstitucionalidade é julgada procedente, sem, no entanto, retomar a vigência 

da norma validamente revogada. 

Na interpretação conforme a Constituição, o órgão jurisdicional afasta as 

possibilidades de interpretação incompatíveis com a Carta Política, de forma que há redução 

do conteúdo normativo sem que haja mudança na expressão literal da norma jurídica 

submetida ao controle de constitucionalidade. Dessa maneira, na decisão definitiva de mérito 

o pedido pela inconstitucionalidade é julgado improcedente, de forma que a lei ou ato 

normativo é considerado constitucional, desde que adotadas determinadas interpretações. 

Na declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto o órgão julgador 

elimina as hipóteses de aplicação da norma que são incompatíveis com a Constituição, de 

modo que há a redução conteúdo normativo, sem que se altere a expressão literal da norma 
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impugnada. Por consequência, na decisão de mérito o pedido pela inconstitucionalidade é 

julgado parcialmente procedente, considerando-se o ato inconstitucional caso aplicado de 

determinada maneira. 

No apelo ao legislador, o órgão judicial reconhece a validade da norma submetida ao 

controle, no entanto adverte acerca da necessidade de sua alteração, complementação ou 

substituição, antes que a mesma se consolide em estado de inconstitucionalidade. Dessa 

maneira, a decisão definitiva de mérito julga improcedente a inconstitucionalidade, vez que a 

lei ou ato normativo ainda é considerado constitucional. 

Na declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, o órgão julgador 

reconhece o estado de inconstitucionalidade da norma. Apesar disso, admite a possibilidade 

de sua aplicação para exortar o Legislativo de produzir nova regulamentação. Em 

consequência, na decisão definitiva de mérito julga-se procedente a inconstitucionalidade, não 

se pronunciando a nulidade da norma em razão de inexistência de regulamentação apta a 

preencher eventual lacuna no ordenamento jurídico. Cumpre destacar que Gilmar Mendes, em 

seu curso de Direito Constitucional43, complementa sobre o tema, in verbis: 

 

“Aceita a ideia geral de que a declaração de inconstitucionalidade da 

omissão parcial exige que a suspensão de aplicação dos dispositivos impugnados, 

não se deve perder de vista que, em determinados casos, a aplicação excepcional da 

lei inconstitucional traduz exigência do próprio ordenamento constitucional.  

(...) a suspensão de aplicação da lei inconstitucional – assim como sua 

eventual cassação -  acabaria por agravar o estado de inconstitucionalidade.  

(...) ter-se-á de reconhecer, inevitavelmente, que  a aplicação da lei, 

mesmo após a pronúncia de sua inconstitucionalidade, pode ser exigida pela própria 

Constituição. Trata-se daqueles casos em que a aplicação da lei mostra-se, do prisma 

constitucional, indispensável no período de transição, até a promulgação da nova 

lei.” 

 

Por fim, na declaração de norma ainda constitucional em trânsito para a 

inconstitucionalidade, o órgão jurisdicional atesta a possibilidade de vir a declarar a 

invalidade da norma impugnada no controle concentrado, vez que a afirmação de sua 

                                                           
43 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional – 8ª Ed. – São Paulo: Saraiva, 2013. P. 1283. 
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constitucionalidade é baseada em circunstância fática suscetível a se modificar ao longo do 

tempo. Dessa maneira, na decisão de mérito, o pedido pela inconstitucionalidade é julgado 

improcedente, de sorte que a lei é declarada constitucional em decorrência do reconhecimento 

de um estado imperfeito para justificar a inconstitucionalidade. 

Cumpre, salientar que Peña adverte, em sua obra44, tratando do apelo ao legislador e 

da declaração de norma ainda constitucional em trânsito para a inconstitucionalidade, ipsis 

litteris: 

 

“O apelo ao legislador e a declaração de norma ainda constitucional em 

trânsito para a inconstitucionalidade aproximam-se, dado que constituem técnicas de 

decisão específicas para atuar sobre situações constitucionais imperfeitas, mediante 

a constatação de processo de inconstitucionalização, sem que se tenha de pronunciar 

a inconstitucionalidade e a nulidade da lei ou ato normativo” 

 

Terminam-se, assim, as breves considerações acerca da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, seguindo-se agora ao estudo das demais modalidade de ação direta. 

Cabe salientar que expressiva parte dos conceitos e comentários tecidos nessa seção são 

aproveitados nos seguintes segmentos, de sorte que seu estudo se torna mais rápido e direto. 

 

II.I.VI- Controle de constitucionalidade através de Ação Declaratória de 

Constitucionalidade: 

 

II.I.VI.I- Considerações gerais: 

 

Assim como no estudo da ADIn, a citação de Peña sobre o tema é cabível aqui, 

podendo a Ação Declaratória de Constitucionalidade ser entendida como  “processo de 

                                                           
44 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional – 6ª Ed. – São Paulo: Atlas, 2014. P. 248. 
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controle abstrato ou principal, pelo qual é exercida a jurisdição constitucional orgânica”45, 

apresentando natureza jurídica de processo objetivo, visando, independente de situações 

concretas ou subjetivas, solucionar em tese e de forma abstrata acerca da compatibilidade 

entre norma impugnada e a Carta Magna. 

Como Tavares46 comenta sobre a ADC, ipsis litteris: 

 

“Costuma-se indicar que a ADC é a ADI com sinal invertido, ou seja, o 

pedido é o inverso daquele cabível na tradicional ação de controle abstrato. Deve-se 

pedir em ADC a declaração de constitucionalidade da lei ou ato normativo federal 

(não é cabível para lei estadual ou municipal). O resultado, porém, pode ser a 

declaração de inconstitucionalidade, no caso de julgamento final pela improcedência 

do pedido formulado. “  

 

Assim, busca-se na ADC declarar a constitucionalidade de lei ou ato normativo 

federal. Como bem esclarece sobre a finalidade da ADC, José Afonso da Silva47 explicita em 

sua obra, in verbis: 

 

“Visa ela, pois, solucionar esse estado de controvérsia generalizado por 

via da coisa julgada vinculante, quer confirme as decisões proferidas concluindo-se, 

em definitivo, pela inconstitucionalidade da lei, com o que se encerram os processos 

concretos em favor dos autores, quer reforme essas decisões com a declaração da 

constitucionalidade da lei.” 

 

Cabe aqui comentário acerca da presunção de constitucionalidade das leis. Evidente 

que as normas produzidas pelo processo legislativo nacional são presumidamente 

constitucionais, não apresentando o Judiciário papel homologatório ou sancionador da 

legislação ordinária. No entanto, a presunção de constitucionalidade que recai sobre as leis¸ 

lato sensu, é relativa, sendo admitido prova em contrário, de modo a declarar, quando 

                                                           
45 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional – 6ª Ed. – São Paulo: Atlas, 2014. P. 186. 
46 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional  – 11ª Ed.  – São Paulo: Saraiva, 2013. P. 228. 
47 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo – 37º Ed. – São Paulo: Malheiros Editores, 

2014. P. 60. 
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necessário, mediante controle abstrato ou incidental, a inconstitucionalidade de eventuais leis 

ou atos normativos conflitantes com a Constituição. 

Gilmar Mendes, acerca da existência de controvérsia judicial, relata em seu livro48:  

 

“Há de se configurar, portanto, situação hábil a afetar a presunção de 

constitucionalidade, que é apanágio da lei.  

(...) Assim, não se afigura admissível a propositura de ação declaratória 

de constitucionalidade se não houver controvérsia ou dúvida relevante quanto à 

legitimidade da norma. 

(...) Assim, não configurada dúvida ou controvérsia relevante sobre a 

legitimidade da norma, o STF não deverá conhecer da ação proposta.” 

 

Dessa forma, é possível concluir que o objetivo da Ação Declaratória de 

constitucionalidade é transformar uma presunção relativa de constitucionalidade que recai 

sobre as normas em absoluta, de forma a não mais se admitindo prova em contrário. Isto 

posto, julgada procedente a ADC, tal decisão vincula os órgãos do Poder Judiciário e a 

Administração Pública, que não mais poderão declarar a inconstitucionalidade da mesma, ou 

agir em desconformidade com a decisão do STF.  

Deve-se, ainda, atestar que a ação declaratória de constitucionalidade foi introduzida 

no ordenamento jurídico pátrio através da Emenda Constitucional nº 03, de 17.03.1993, 

gerando a alteração da redação do art. 102, I, "a", e acréscimo do § 2º ao art. 102, bem como 

do § 4º ao art. 103, tendo ainda seu processo e julgamento regulado nos moldes da Lei n. 

9.868/99. 

Posteriormente, com o advento da Emenda Constitucional nº 45/04, responsável pela 

reforma do judiciário, alterou a regulação acerca da ADC, ampliando o leque dos legitimados 

para a sua propositura, como se trata no tópico abaixo. Isto posto, a norma constitucional se 

expressa atualmente da seguinte forma, ipsis litteris: 

 

                                                           
48 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional – 8ª Ed. – São Paulo: Saraiva, 2013. P. 1144. 
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“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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

§ 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. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 45, de 2004).”  

 

II.I.VI.II- Parâmetro e objeto: 

 

A ação declaratória de constitucionalidade, nos moldes do art. 102, I, a, CRFB atesta 

como objeto de seu controle lei ou ato normativo federal autônomo (não regulamentar) 

devidamente promulgado, ainda que não esteja em vigor, nas palavras de Peña “instrumentos 

indutores primários, formal (lei) e materialmente (ato normativo) legislativos, suscetíveis de 

impugnação por via de ação direita de inconstitucionalidade, excluídos os estaduais.”49. 

Já com relação ao parâmetro de controle, o mesmo consiste na Constituição Federal. 

Cabe, por fim tecer esclarecimento acerca da não inclusão de leis ou ato normativos 

estaduais como objeto de controle. Como Peña bem observa em sua obra, sendo válido 

apresentar o dispositivo constitucional citado: 

 

“A doutrina predominante admite a instituição de ação declaratória de 

constitucionalidade de lei o ato normativo estadual em face da constituição estadual, 

independentemente de autorização expressa na Constituição federal, em decorrência 

do caráter ambivalente ou dúplice da ação direta de inconstitucionalidade permitida 

aos Estados, com fundamento no art. 125, § 2º, da CRFB.”    

                                                           
49 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional – 6ª Ed. – São Paulo: Atlas, 2014. P. 258. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
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“Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios 

estabelecidos nesta Constituição. 

§ 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de 

inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da 

Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único 

órgão.” 

 

II.I.VI.III- Legitimados ativos: 

 

No que tange a legitimidade ativa para a propositura da ADC, a Emenda 

Constitucional nº 03, de 17.03.1993, apresentava enquanto legitimados o Presidente da 

República, a mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, ou o Procurador-

Geral da República. Tal visão era corroborada pelo art. 13, da Lei nº 9.868/99. 

No entanto, com a Emenda Constitucional nº 45/04, tal panorama se alterou e 

atualmente, nos moldes do art. 103 da CF, os legitimados para a apresentação de ADC são os 

mesmos legitimados para a propositura de ADIn, quais sejam: o Presidente da República; a 

Mesa do Senado Federal; a Mesa da Câmara dos Deputados; a Mesa de Assembleia 

Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; o Governador de Estado ou do 

Distrito Federal; o Procurador-Geral da República; o Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil; partido político com representação no Congresso Nacional; e 

confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 

Cabem aqui alguns comentários sobre o tema. 

Sobre a intervenção de terceiros, a mesma não é aplicável na ADC, por expresso 

imperativo da Lei nº 9.868/99, in verbis “Art. 18. Não se admitirá intervenção de terceiros no 

processo de ação declaratória de constitucionalidade.”, bem como em virtude da natureza 

objetiva do processo de controle de constitucionalidade concentrado, inadequado para a tutela 

de interesses subjetivos. 
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Já no que diz respeito à figura do amicus curiae, a mesma é cabível. Como bem 

explica Gilmar Mendes50, ipsis litteris: 

 

“Tendo em vista a idêntica natureza das ações declaratória de 

constitucionalidade e direta de inconstitucionalidade, não parece razoável qualquer 

conclusão que elimine o direito de manifestação na ação declaratória de 

constitucionalidade. O perfil objetivo desse processo recomenda igualmente a 

adoção do instituto apto a lhe conferir um caráter plural e aberto. Assim, a despeito 

do veto aos parágrafos do art. 18 da Lei n. 9.868/99, é de se considerar aplicável à 

ação declaratória de constitucionalidade a regra do art. 7º, §2º, da Lei n. 9.868/99, 

que admite o direito de manifestação de entidades representativas na ação direta de 

inconstitucionalidade.” 

 

No que tange à atuação do Advogado-Geral da União na ADC, uma vez que o 

processo se dedica a preservar a constitucionalidade do ato impugnado, Peña esclarece, in 

verbis:51 

 

“(...) malgrado a jurisprudência seja firmada no sentido da desnecessidade 

de atuação processual do Advogado-Geral da União, se nos afigura imprescindível a 

sua manifestação, em virtude da possibilidade de declaração de 

inconstitucionalidade da lei ou ato normativo federal, uma vez julgado improcedente 

o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade.” 

 

Por fim, no que diz respeito a atuação do Procurador-Geral da República, o mesmo 

atua na ADC como órgão interveniente, na função custus legis ou custus iuris, tendo prazo de 

15 dias para manifestação em caso de inexistência de pedido liminar, ou em 03 dias, no caso 

da existência de pedido liminar no processo. 

Acerca da manifestação do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da 

União como bem trabalha Barroso52, discordando da visão de Peña sobre a atuação do AGU, 

ipsis litteris: 

                                                           
50 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional – 8ª Ed. – São Paulo: Saraiva, 2013. P. 1148. 
51 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional – 6ª Ed. – São Paulo: Atlas, 2014. P. 260. 
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“Desde o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 1 

assentou-se que a manifestação do Procurador-Geral da República, como custos 

legis, era obrigatória, tese que foi encampada pela Lei n. 9.868/99, em seu art. 19. 

Naquele mesmo julgamento estabeleceu-se que o Advogado-Geral da União não 

atua, pois aqui não há como desempenhar o papel que se lhe reserva na ADIn de 

curador da presunção de constitucionalidade da norma impugnada.” 

 

II.I.VI.IV – Medida liminar: 

 

Sobre a possibilidade de medida liminar na ADC, a mesma tem natureza cautelar, ser 

traduzindo na determinação de que juízes e tribunais suspendam o julgamento dos processos 

que envolvam a aplicação da lei ou ato normativo questionado, até a decisão de mérito do 

processo objetivo, buscando evitar um quadro de agravamento da insegurança ou incerteza 

jurídica que se pretende eliminar. Cumpre observar que a medida cautelar, hoje positivada no 

art. 21 da Lei nº 9.868/99, decorre originalmente de construção jurisprudencial do STF, que 

admitiu tal instituto na ADC nº 453, fazendo-se mister observar que, como Barroso54 indica a  ̧

in verbis:  

 

“Constituição não prevê, em relação à ação declaratória de constitucionalidade, a possibilidade de 

concessão de medida cautelar. É certo, porém, que no regime constitucional anterior, a despeito da ausência de 

previsão análoga à do art. 102, I, p 265 , do texto atual, o Supremo Tribunal Federal admitiu a suspensão cautelar 

de ato normativo impugnado por meio de representação de inconstitucionalidade, com fundamento no poder 

geral de cautela do Tribunal” 

 

É o teor do supracitado art. 21: 

 

                                                                                                                                                                                     
52 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro : exposição sistemática da 

doutrina e análise crítica da jurisprudência – 6. Ed.– São Paulo: Saraiva, 2012. P. 141. 
53 ADC nº 4, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ de 25.05.1999. 
54 Ibidem. P. 143. 
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“Art. 21. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de 

seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de 

constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os Tribunais 

suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato 

normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo. 

Parágrafo único. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal 

fará publicar em seção especial do Diário Oficial da União a parte dispositiva da 

decisão, no prazo de dez dias, devendo o Tribunal proceder ao julgamento da ação 

no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de perda de sua eficácia.” 

 

II.I.VI.V- Decisão em ação declaratória de constitucionalidade e seus efeitos: 

 

A decisão em sede de ação declaratória de constitucionalidade tem efeitos análogos à 

decisão da ação direta de inconstitucionalidade, apresentando em relação às pessoas o efeito 

erga omnes, e em relação ao tempo o efeito ex tunc. 

Nas palavras de Tavares55, in verbis: 

 

“A decisão proferida em ADC conta com as seguintes dimensões de 

efeitos: i) via de regra, ex tunc (dimensão temporal); ii) eficácia erga omnes 

(dimensão subjetiva); e iii) efeito vinculante em relação ao Judiciário e à 

Administração Pública (dimensão institucional).” 

 

Como bem complementa o tema, José Afonso da Silva56 exprime, ipsis litteris: 

 

“(...) quer dizer também que o ato, dali por diante, vale na medida mesma 

da declaração proferida na ação declaratória de constitucionalidade, ou seja, é 

constitucional, sem possibilidade de qualquer outra declaração em contrário, ou 

inconstitucional, com o que se apaga de vez sua eficácia no ordenamento jurídico.” 

 

                                                           
55 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional  – 11ª Ed.  – São Paulo: Saraiva, 2013. P. 228. 
56 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo – 37º Ed. – São Paulo: Malheiros Editores, 

2014. P. 62. 
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Ainda, as ademais técnicas de decisão também são aplicáveis na ADC, sendo as 

mesmas: a restrição temporal dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade; o afastamento 

do efeito repristinatório; a interpretação conforme a Constituição; a declaração parcial de 

inconstitucionalidade sem redução de texto; o apelo ao Legislador; a declaração de  

inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade; e a declaração de norma ainda 

inconstitucional em trânsito para a inconstitucionalidade. 

 

II.I.VII- Considerações finais acerca do Controle de constitucionalidade concentrado: 

 

Assim terminam as considerações básicas necessárias à construção doutrinária 

constitucional acerca do objeto do presente projeto acadêmico. A presente construção se 

dedicou ao estudo do controle de constitucionalidade nacional com foco no controle de 

constitucionalidade concentrado mediante a aplicação de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade e Ação Declaratória de Constitucionalidade. 

Iniciando o estudo com conceitos e noções preliminares acerca do controle de 

constitucionalidade; avançou-se para o levantamento histórico do controle de 

constitucionalidade no Brasil, desde a Carta Imperial de 1824 até o presente momento, sob a 

vigência da Constituição de 1988; seguiu-se para a análise dos pressupostos e formas de 

controle de constitucionalidade praticados no ordenamento jurídico nacional; dando maior 

destaque ao fenômeno da inconstitucionalidade, estudou-se a natureza do ato inconstitucional 

e tipologia de inconstitucionalidade; avançou-se para um estudo mais aprofundado do 

controle de constitucionalidade através da Ação Direta de Inconstitucionalidade, tecendo 

considerações gerais e estudando seu parâmetro o objeto, seus legitimados ativos, a 

possibilidade e forma de manifestação da medida cautelar e a decisão de mérito na ação e os 

efeitos que a mesma gera; e terminou-se com a apreciação sobre controle de 

constitucionalidade através da Ação Declaratória de Constitucionalidade, também tecendo 

considerações gerais e estudando seu parâmetro o objeto, seus legitimados ativos, a 

possibilidade e forma de manifestação da medida cautelar e a decisão de mérito na ação e os 

efeitos que a mesma gera. 
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Cabe ainda apontar, a mero título de curiosidade, que as outras modalidades de 

controle concentrado de constitucionalidade, não abordadas nesse projeto por não estarem 

diretamente relacionadas com o tema aqui proposto são: ação direta de inconstitucionalidade 

por omissão, ação direta de inconstitucionalidade interventiva e arguição de descumprimento 

de preceito fundamental. 

A ação direta de inconstitucionalidade por omissão pode ser entendida como 

processo de controle abstrato ou principal, pelo qual é exercida a jurisdição constitucional 

orgânica, destinada a adoção de medida necessária para tornar efetiva norma constitucional 

federal, sendo regulada pelo art. 103, §2º da CF, bem como pelos arts. 12-A usque 12-H da 

Lei nº 9.868/99; já a ação direta de inconstitucionalidade interventiva pode ser conceituada 

como processo de controle abstrato ou principal, pelo qual é exercida a jurisdição 

constitucional orgânica, objetivando impugnar “ato dos poderes estaduais ou distritais que 

infrinja princípio constitucional sensível, de maneira a promover a sua declaração de 

inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e a requisitar a decretação de 

intervenção federal ao Presidente da República.”57, sendo regulada pelos arts. 34, VII e 36, 

III e §3º da CRFB com complementação pela Lei nº 12.562/11; já a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental se traduz em processo de controle abstrato ou 

principal, pelo qual é exercida a jurisdição constitucional orgânica, buscando “evitar ou 

reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do Poder Público, bem como 

solucionar controvérsia constitucional a respeito de lei ou ato normativo federal, estadual ou 

municipal, incluídos os anteriores à Constituição da República”58, tendo sua previsão no art. 

102, §1º, da CRFB, assim como na Lei nº 9.882/99. 

 

II.II- O POSSÍVEL ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ESTADO: 

 

II.II.I- Enriquecimento sem causa sob a ótica do Direito Administrativo: 

                                                           
57 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional – 6ª Ed. – São Paulo: Atlas, 2014. P. 274. 
58 Ibidem. P. 283. 
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Iniciam-se as considerações acerca do enriquecimento sem causa do Estado com 

lições de Celso Antônio Bandeira de Mello. O jurista tratou do tema em seu artigo “O 

princípio do enriquecimento sem causa no direito administrativo.”. Em tal artigo, o autor dá 

enfoque sobre o enriquecimento sem causa da Administração sob a ótica de atos 

administrativos considerados inválidos, no entanto, por analogia, tais entendimentos podem 

ser projetados para o cenário de lei invalidada. 

Em sua escrita, o autor conceitua enriquecimento sem causa como sendo “o 

incremento do patrimônio de alguém em detrimento do patrimônio de outrem, sem que, para 

supeditar tal evento, exista uma causa juridicamente idônea. É perfeitamente assente que sua 

proscrição constitui-se em um princípio geral do direito.”59 

Tratando da aplicabilidade de tal instituto no Direito Público, ou mais 

especificamente, no Direito Administrativo, o autor exprime, ipsis litteris: 

 

“Uma vez que o enriquecimento sem causa é um princípio geral de 

direito - e não apenas princípio alocado em um de seus braços: público ou privado - 

evidentemente também se aplica ao direito administrativo.  

Em obras gerais atinentes a este ramo jurídico, é comum a anotação de 

que o enriquecimento sem causa é inadmissível e que, em favor do empobrecido, 

cabe ação para indenizar-se.”60 

 

Em seu artigo, Celso Antônio faz referência à obra na qual escreveu “Curso de 

Direito Administrativo”61. Em tal obra, o doutrinador exprime acerca dos efeitos de atos 

inválidos e suas consequências para o administrado: 

 

                                                           
59 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Princípio do enriquecimento sem causa no Direito Administrativo. 

Revista eletrônica de Direito Administrativo Econômico – Bahia, 2006. P. 4. 
60 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Princípio do enriquecimento sem causa no Direito Administrativo. 

Revista eletrônica de Direito Administrativo Econômico – Bahia, 2006. P. 5. 
61 Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores - 8 Ed. – 1996.  Apud. MELLO, Celso Antônio Bandeira 

de. Princípio do enriquecimento sem causa no Direito Administrativo. Revista eletrônica de Direito 

Administrativo Econômico – Bahia, 2006. 
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“É errado, portanto, dizer-se que os atos nulos não produzem efeitos. 

Aliás, ninguém cogitaria da anulação deles ou de declará-los nulos se não fora para 

fulminar os efeitos que já produziram ou que podem ainda vir a produzir. De resto, 

os atos nulos e os anuláveis, mesmo depois de invalidados, produzem uma série de 

efeitos. 

(...) Além disto, se o ato nulo ou anulável produziu relação jurídica da 

qual resultaram prestações do administrado (...) e o administrado não concorreu para 

o vício do ato, estando de boa fé, a invalidação do ato não pode resultar em 

locupletamento da Administração à custa do administrado e causar-lhe um dano 

injusto em relação a efeitos patrimoniais passados.” 

 

O autor ainda destaca a necessidade de indenização do Administrado para os casos 

em que o mesmo agiu de boa fé e já incorreu em despesas. Nos moldes da fala do autor, in 

verbis: 

 

“Em hipóteses desta ordem, se o administrado estava de boa fé e não 

concorreu para o vício do ato fulminado, evidentemente a invalidação não lhe 

poderia causar um dano injusto e muito menos seria tolerável que propiciasse, 

eventualmente, um enriquecimento sem causa para a Administração. Assim, tanto 

devem ser indenizadas as despesas destarte efetuadas (...) hão de ser respeitados os 

efeitos patrimoniais passados atinentes à relação atingida.”62 

 

II.II.II- Repetição de indébitos de tributos inconstitucionais: 

 

Para se trabalhar tal tema, faz-se mister recorrer ao artigo “Repetição de indébitos de 

tributos declarados inconstitucionais”, de Kiyoshi Harada.   

O autor começa tal texto expondo que a ação de repetição de indébito se baseia no 

Princípio da legalidade tributária, de forma que “ Tudo que foi pago além do limite legal há 

                                                           
62 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Princípio do enriquecimento sem causa no Direito Administrativo. 

Revista eletrônica de Direito Administrativo Econômico – Bahia, 2006. P. 3. 
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de ser repetido, assim como o que foi pago aquém do limite legal há de ser complementado 

com o pagamento da diferença com os acréscimos de juros e correção monetária, além da 

multa.”. 

Apesar de tratar acerca da modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade 

nos moldes do art. 27, da Lei nº 9.868/99 “apenas nos casos em que  a inaplicação do 

preceito cuja inconstitucionalidade se reconheceu poderia resultar em grave ameaça a todo 

o  sistema jurídico vulnerando o princípio de segurança jurídica.”, o autor defende que em 

matéria tributária, ipsis litteris: 

 

“Os princípios constitucionais da legalidade tributária, da tipicidade 

cerrada  e da moralidade na administração pública impedem a modulação de efeitos 

em matéria tributária, salvo para favorecer o contribuinte. Não se pode permitir que 

a Fazenda Pública se aproprie definitivamente de valor cobrado a título de tributo, 

mas que a Corte Suprema reconheceu não se revestir aquela exação de natureza 

tributária por desobedecer o princípio da legalidade tributária.” 

 

Apesar de tal entendimento do autor, o mesmo reconhece que o STF vem 

concedendo efeito prospectivo, até mesmo em casos de declaração de inconstitucionalidade 

no exercício do controle difuso de constitucionalidade, citando como exemplo o julgamento 

do RE nº 560.626/RS, no qual foi   declarada a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 

nº 8.212/91 que versavam sobre matéria reservada à lei complementar, atestando ainda que tal 

decisão resultou na edição da Súmula vinculante nº 8. 

E em caso de ação de repetição fundada em declaração de inconstitucionalidade pelo 

STF, o autor apresenta o atual posicionamento do STJ no sentido do prazo prescricional 

quinquenal para a exigência da repetição indébito conta-se a partir da extinção do débito pelo 

pagamento, nos termos do art. 168, I c.c art. 156,I, do CTN. Já o STF apresenta o 

entendimento de que a discussão acerca do termo inicial para contagem do prazo 

prescricional para ajuizamento de ação de repetição de indébito tributário não apresenta 

caráter constitucional, como exposto no AgRg no RE nº 417379/PE, Rel. Min. Ellen 

Gracie, DJ de 22-10-2004. 
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Sobre tais normativos tributários, os mesmos exprimem, in verbis: 

 

“ Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à 

restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, 

ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos: 

        I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o 

devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias 

materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; 

  Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 

5 (cinco) anos, contados: 

        I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito 

tributário; (Vide art 3 da LCp nº 118, de 2005)” 

 

Independentemente das posições do STJ e STF, bem como das modulações 

realizadas em matéria tributária, Harada advoga que não só há uma lacuna no art. 168, do 

CTN para regular a hipótese de declaração de inconstitucionalidade de tributo, como também 

o disposto no art. 168, I, do CTN, aplicado pelo STJ em tais casos, diz respeito somente a 

hipóteses de pagamento de tributo maior do que o devido pela legislação ou em hipótese de 

pagamento por erro.  

Avança na defesa da existência de lacuna ao defender que, como todo tributo se 

origina com presunção de constitucionalidade, em função da presunção relativa de 

constitucionalidade que envolve as leis, tópico já explorado nesse projeto, seu pagamento se 

impõe sobre o contribuinte até que seja o tributo declarado como inconstitucional pelo STF, 

de modo que a constatação de que o tributo era indevido só ocorre com a decisão de 

inconstitucionalidade, o que torna descabida a aplicação do disposto no art. 168, I, CTN, que 

diz respeito a data de extinção do crédito tributário com o pagamento.  

Ademais, para o autor, o tributo considerado inconstitucional não se traduz em 

indébito tributário, como dispõe Min. Franciulli Neto no Resp. nº 534.988/SC, ipsis litteris: 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp118.htm#art3
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“a declaração de inconstitucionalidade de lei instituidora de um tributo 

altera a natureza jurídica dessa prestação pecuniária, que, retirada do âmbito 

tributário, passa a ser de indébito sem causa do Poder Público e não de indébito 

tributário. Com efeito, aquela lei declarada inconstitucional desaparece do mundo 

jurídico, como se nunca houvesse existido” 

 

Assim conclui Harada pela aplicação de modulação de efeito em decisão de controle 

de constitucionalidade reconhecendo a inconstitucionalidade de lei ou ato tributário somente 

para benefício do contribuinte e pelo prazo prescricional quinquenal para a ação de repetição 

de indébito tendo início com a publicação do acórdão em caso de repercussão geral ou com a 

publicação da resolução do Senado suspendendo a aplicação da lei entendida como 

inconstitucional.   

 

III- ABORDAGEM JURISPRUDENCIAL: 

 

 

No presente tópico, dedica-se ao estudo da modulação de efeitos em decisão de 

ADIn e ADC, bem como sobre casos de enriquecimento sem causa por parte do Estado, 

através de casos concretos. 

Objetiva-se dessa forma, trazer uma abordagem mais fática para o objeto do presente 

estudo, enriquecendo o estudo teórico acima realizado, para além dos casos citados durante o 

embasamento teórico, e permitindo uma análise do objeto de estudo do presente projeto 

acadêmico através de uma outra perspectiva. 

 

III.I- Abordagem sobre modulação de efeitos em ADIN e ADC: 

 

Inicia-se a presente abordagem concreta com a consideração de que o art. 27 da Lei 

nº 9.868/99, que versa exatamente sobre a modulação de efeitos na decisão de ADIn ou ADC, 

é objeto das ADI’s 2.154 e 2.258, rel Min. Sepúlveda Pertence, ainda pendentes de 

julgamento.  

Apesar disso, na ADI 4.425-QO, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 25-3-2015, 

Plenário, DJE de 4-8-2015, o órgão jurisdicional entendeu que, in verbis: 

 

"A modulação temporal das decisões em controle judicial de 

constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar 
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instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis 

inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a 

segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro 

também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27)." 

 

Já na ADI 2.797-ED, rel. p/ o ac. min. Ayres Britto, julgamento em 16-5-2012, 

Plenário, DJE de 28-2-2013, o STF reitera a segurança jurídica e o excepcional interesse 

social como razões para a modulação de efeito da declaração de inconstitucionalidade, 

valendo observar que na ADI 4.029, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 8-3-2012, 

Plenário, DJE de 27-6-2012, a mesma corte entende a segurança jurídica enquanto clausula 

pétrea constitucional, com força para impor ao julgador a aplicação do disposto no art. 27 da 

Lei nº 9.868/99, como se depreende respectivamente, ipsis litteris: 

 

"A proposição nuclear, em sede de fiscalização de constitucionalidade, é a 

da nulidade das leis e demais atos do Poder Público, eventualmente contrários à 

normatividade constitucional. Todavia, situações há que demandam uma decisão 

judicial excepcional ou de efeitos limitados ou restritos, porque somente assim é que 

se preservam princípios constitucionais outros, também revestidos de superlativa 

importância sistêmica. Quando, no julgamento de mérito dessa ou daquela 

controvérsia, o STF deixa de se pronunciar acerca da eficácia temporal do julgado, é 

de se presumir que o Tribunal deu pela ausência de razões de segurança jurídica ou 

de interesse social.” 

 

"A segurança jurídica, cláusula pétrea constitucional, impõe ao Pretório 

Excelso valer-se do comando do art. 27 da Lei 9.868/1999 para modular os efeitos 

de sua decisão, evitando que a sanatória de uma situação de inconstitucionalidade 

propicie o surgimento de panorama igualmente inconstitucional.” 

 

Cabe aqui atentar para o exposto por Gilmar Mendes nas ADI’s 875, 1.987 e 2.727, 

julgamento em 24-2-2010, Plenário, DJE de 30-4-2010, acerca do cuidado na aplicação da 

modulação de efeitos no controle de constitucionalidade, como se observa: 

 

"(...) fica evidente que a norma contida no art. 27 da Lei n.° 9.868/99 tem 

caráter fundamentalmente interpretativo, desde que se entenda que os conceitos 

jurídicos indeterminados utilizados -- segurança jurídica e excepcional interesse 

social -- revestem-se de base constitucional. (...) o princípio da nulidade continua a 

ser a regra também no direito brasileiro. O afastamento de sua incidência dependerá 

de um severo juízo de ponderação que, tendo em vista análise fundada no princípio 

da proporcionalidade, faça prevalecer a ideia de segurança jurídica ou outro 

princípio constitucional manifestado sob a forma de interesse social relevante. 

Assim, aqui, como no direito português, a não aplicação do princípio da nulidade 

não se há de basear em consideração de política judiciária, mas em fundamento 

constitucional próprio.”  
  

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=629993
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2227089
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Cumpre ainda apresentar o defendido por Ricardo Lewandowski no debate do 

julgamento da ADIn 2.949 QO, rel. orig. min. Joaquim Barbosa, rel. p/ o ac. min. Marco 

Aurélio, julgamento em 8-4-2015, acórdão publicado no DJE de 28-5-2015. Em tal 

julgamento faziam-se presentes dez ministros da Corte, e, apesar disso, não foi possível 

modular os efeitos da decisão, vez que a votação não atingiu a maioria de dois terços 

necessários (oito votos), nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, tendo sido o julgamento 

encerrado. Na sessão subsequente, no entanto, presentes os onze ministros, cogitou-se 

prosseguir o julgamento quanto à modulação. Diante de tal cenário, tal foi a fala do Ministro: 

 

“O sr. ministro Ricardo Lewandowski (presidente): (...) Uma coisa é 

quando não se atinge o quórum para decidir a questão; aí, espera-se o Colega. Mas, 

neste caso, existiam dez Colegas presentes; a questão de mérito foi decidida, e a 

modulação foi rejeitada; e proclamou-se o resultado. (...) É por isso que eu estou 

dizendo aqui, com todo o respeito, é que, encerrada a questão, seja no mérito, seja 

no que diz respeito à modulação, e proclamado o resultado com a presença daqueles 

membros regimentalmente exigidos, não se pode depois por uma questão de ordem, 

com toda a vênia, reabrir o julgamento, até de ofício, porque não houve provocação, 

seja da tribuna, seja por embargos declaratórios, nada.” (Trecho do debate no 

presente julgamento)” 
 

Como exemplos de modulação de efeitos realizados pelo Supremo em sede de 

controle concentrado de constitucionalidade, citam-se a ADI 4.876/DF, rel. min. Dias Toffoli, 

julgado em 26-3-2014, acórdão publicado no DJE de 1º-7-2014, em que o órgão 

jurisprudencial julgou inconstitucional o art. 7º, I, II, IV e V, da Lei Complementar 100/2007 

do Estado de Minas Gerais, que dispunham sobre a transformação de servidores atuantes na 

área de educação, mantenedores de vínculo precário com a Administração, em titulares de 

cargos efetivos, sem necessidade de concurso público e modulou os efeitos temporários da 

decisão em relação aos cargos para os quais não havia concurso público em andamento ou 

com prazo de validade em curso, dando eficácia à decisão a partir de 12 meses da publicação 

da mesma, a fim de evitar prejuízo aos serviços públicos essenciais prestados à população; e a 

ADI 3.609/AC, rel. min. Dias Toffoli, julgado em 5-2-2014, acórdão publicado no DJE de 30-

10-2014, que declarou a inconstitucionalidade do art. 37 do ADCT da Constituição do Estado 

do Acre, acrescido pela Emenda Constitucional 38/2005, que efetivou servidores públicos 

estaduais, sem concurso público, admitidos até 31-12-1994, também se modulando os efeitos 

da decisão para 12 meses a partir da publicação da decisão, com escopo de dar tempo hábil 

para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores e inexistir 

prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população.   
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III.II- Abordagem sobre enriquecimento sem causa do Estado: 

 

Já no que tange ao enriquecimento sem causa do Estado, a Jurisprudência nacional 

aborda essa questão através do julgamento de diversos casos que correm pelos tribunais de 

justiça dos Estados Membros e sobem até os tribunais superiores, mas se tratam de casos que 

versam sobre vencimentos ou benefícios não usufruídos pelos agentes públicos, mas que 

devem ser indenizados pela Administração responsável, sob pena de enriquecimento sem 

causa da mesma, tendo até reconhecido a repercussão geral em um desses casos.  

A fim de ilustrar tal panorama, seguem-se alguns exemplos em diversos órgãos 

jurisdicionais nacionais, inclusive o caso com repercussão geral, in verbis: 

 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO 

NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ATO OMISSIVO. REEXAME 

DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA 

REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 

10.4.2006. O entendimento adotado pela Corte de origem não diverge da 

jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da 

possibilidade da conversão de licença-prêmio não gozada em indenização pecuniária 

quando os servidores não mais puderem delas usufruir, a fim de evitar 

o enriquecimento sem causa da Administração. Entender de modo diverso 

demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que 

torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o 

conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, 

“a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do 

agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a 

decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” 

(ARE 832331 AgR/RS- Relatora: Min. Rosa Weber. Órgão Julgador: Primeira 

Turma.. J. 04/11/2014. P. 21.11.2014) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. 3. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS – BEM 

COMO OUTROS DIREITOS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA – EM 

INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA, POR AQUELES QUE NÃO MAIS PODEM 

DELAS USUFRUIR. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO 

SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. 4. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA PARA REAFIRMAR A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.  

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, 

por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão 

constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência 

dominante sobre 

a matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros 

Joaquim Barbosa e Cármen Lúcia. Ministro GILMAR MENDES Relator 

(ARE 721001 RG/ RJ. Rel. Min Gilmar Mendes.  Órgão Julgador: Tribunal Pleno. 

Julgamento: 28.02.2013. Publicação: 07.03.2013) 
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APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EM DECORRÊNCIA DE 

FÉRIAS E LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADAS. 

CABIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA EM FAVOR 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NÃO DEVE SER PRESTIGIADO. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PERÍODOS DE 

FÉRIAS E LICENÇAS ESPECIAIS COMO TEMPO DE SERVIÇO CONTADO 

EM DOBRO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA NÃO COMPROVADO 

PELO ENTE RECORRENTE. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. 

DECISÃO QUE DISCIPLINA A APLICAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA SOBRE O MONTANTE EXEQUENDO. ORIENTAÇÃO DO C. 

STF, NO SENTIDO DE QUE A INCIDÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA OCORRERÁ, POR NÃO SER RELAÇÃO TRIBUTÁRIA, NA 

FORMA ESTABELECIDA NO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, COM NOVA 

REDAÇÃO PROVIDA PELA LEI Nº 11.960/09. EXPLICAÇÕES OFERECIDAS 

NO RE Nº 870947/SE. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 

(Apelação 04938103420158190001/RJ. Rel. Des. Helda Lima Meireles. Órgão 

Julgador: Terceira Câmara Cível. Julgamento: 07.12.2016.) 

 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR 

PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. 

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM 

CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A 

SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. PRECEDENTES DO STF. SÚMULA 

83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do ARE 

709.825/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2013, e do ARE 726.491, Rel. Min. 

Ricardo Lewandowski, DJe 9.12.2013, o colendo Supremo Tribunal Federal já 

pacificou o entendimento de que o fato de o servidor estar aposentado ou ainda em 

atividade é indiferente, devendo ser indenizado, uma vez que deixou de usufruir, no 

período adequado, seu direito a férias por vontade da própria Administração. 2. No 

mesmo sentido, o STJ entende que "a própria Administração optou em privar o 

Servidor por período superior ao permitido na legislação estadual do gozo de suas 

férias anuais, comprometendo sua saúde e desvirtuando a finalidade do instituto. 

Assim, embora ainda se possa desfrutar do direito, não se pode negar que a saúde 

física, psíquica e mental do Servidor ficou afetada, sobretudo pela quantidade de 

períodos acumulados em prol da Administração, devendo, portanto, ser indenizado" 

(AgRg no AREsp 509.554/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, DJe 26.10.2015). 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia 

com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece 

prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. 

4. Agravo Interno não provido. 

(AgInt no Aresp 895301/RJ. Rel. Min. Herman Benjamin. Órgão Julgador: 2ª 

Turma. J. 15.09.2016. P. 10.10.2016) 

     

 

Ainda no que tange ao enriquecimento sem causa do Estado na visão da 

jurisprudência nacional, merecem destaque dois julgados. O primeiro versa sobre a não 

devolução de valores à administração por serviços prestados, sob pena do enriquecimento sem 

causa da mesma. Já o segundo diz respeito à legalidade da instrução normativa nº 23/1997-

SRF, que restringiu o direito ao crédito presumido do IPI às pessoas jurídicas efetivamente 

sujeitas à incidência da contribuição destinada ao PIS/PASEP e da Cofins conforme dispõe a 



60 

 

Lei n. 9.363/1996. Tal julgamento merece destaque pela presença do enriquecimento sem 

causa do fisco como fator levado em consideração na decisão. 

São tais julgamentos, ipsis litteris: 

 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. 

CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO 

QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 

SÚMULA 7 DO STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem, da análise das 

provas trazidas aos autos, concluiu que o ressarcimento ao erário 

representaria enriquecimento sem causa da administração, pois a quantia foi 

recebida pelos réus em contraprestação do serviço efetivamente prestado, em valor 

inferior à média do mercado. Assim, a alteração do entendimento do Tribunal de 

origem enseja o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela 

Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno não provido.” 

(AgInt no REsp 1589400/RJ. Rel. Min. Herman Benjamin. Órgão Julgador: 2ª 

Turma. J. 16.08.2016. P. 09/09/2016) 

 
“Trata-se de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ) em que a 

controvérsia cinge-se à legalidade da instrução normativa (IN) n. 23/1997-SRF, que 

restringiu o direito ao crédito presumido do IPI às pessoas jurídicas efetivamente 

sujeitas à incidência da contribuição destinada ao PIS/PASEP e da Cofins conforme 

dispõe a Lei n. 9.363/1996. A Seção entendeu que o mencionado crédito não poderia 

ter sua aplicação restringida por força daquela IN, ato normativo secundário que não 

pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites do texto legal. 

Consignou-se que a validade das INs pressupõe a estrita observância dos limites 

impostos pelos atos normativos primários a que se subordinam (leis, tratados, 

convenções internacionais etc.), sendo certo que, se vierem a positivar em seu texto 

uma exegese que possa irromper a hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de 

ilegalidade e não de inconstitucionalidade. Assim, torna-se evidente a ilegalidade da 

referida IN, visto que extrapolou os limites da Lei n. 9.363/1996 ao excluir, da base 

de cálculo do benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições relativas aos 

produtos oriundos de atividade rural de matéria-prima e de insumos de fornecedores 

não sujeitos à tributação do PIS/PASEP e da Cofins. Assinalou-se que a oposição 

constante de ato estatal, administrativo ou normativo que impeça a utilização do 

direito de crédito de IPI decorrente da aplicação do princípio constitucional da não 

cumulatividade descaracteriza o referido crédito como escritural, assim considerado 

aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil, exsurgindo 

legítima a incidência de correção monetária, sob pena de enriquecimento sem 

causa do Fisco. Observou-se, ainda, que a jurisprudência do STJ autoriza a aplicação 

da taxa Selic a partir de janeiro de 1996 na correção monetária dos créditos 

extemporaneamente aproveitados por óbice da Administração tributária. Diante 

desses fundamentos, deu-se provimento ao recurso da empresa e se negou 

provimento ao da Fazenda Nacional. Precedentes citados do STF: AgRg na ADI 

531-DF, DJ 3/4/1992; AgRg na ADI 365-DF, DJ 15/3/1991; do STJ: REsp 849.287-

RS, DJe 28/9/2010; AgRg no REsp 913.433-ES, DJe 25/6/2009; REsp 1.008.021-

CE, DJe 11/4/2008; REsp 767.617-CE, DJ 15/2/2007; REsp 617.733-CE, DJ 

24/8/2006, e REsp 586.392-RN, DJ 6/12/2004.” 

(Informativo de Jurisprudência nº 0460. Período: 13 a 17 de dezembro de 2010. 

 REsp 993.164-MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13/12/2010.) 

 

 

III.III- Abordagem sobre modulação temporal no que tange à devolução de valores: 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp993164
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Tratando do tema sob a ótica da modulação temporal em decisões de ADC ou ADIn 

no que tange à devolução de valores pela Administração Pública aos contribuintes, cabe 

destaque o trabalhado pelo Informativo STF 2015. O mesmo informativo, em sua página 186, 

trata da questão dos “Servidores não efetivos e regime de previdência: modulação de 

efeitos”, tendo por base o teor da ADIn 3.106. A emenda de tal ação traduz, in verbis: 

  

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 79 E 85 DA LEI 

COMPLEMENTAR 64, DE 25 DE MARÇO DE 2002, DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS. IMPUGNAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL E DA REDAÇÃO 

CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR 70, DE 30 DE JULHO DE 2003, 

AOS PRECEITOS. IPSEMG. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E APOSENTADORIA ASSEGURADOS A 

SERVIDORES NÃO TITULARES DE CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE 

VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO § 13 DO ART. 40 E NO § 1º DO ART. 149 DA 

CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE. 1. Artigo 85, caput, da Lei Complementar 64 estabelece que ‘o 

IPSEMG prestará assistência médica, hospitalar e odontológica, bem como social, 

farmacêutica e complementar aos segurados referidos no art. 3º e aos servidores não 

titulares de cargo efetivo definidos no art. 79, extensiva a seus dependentes’. A 

Constituição de 1988 – art. 149, § 1º – define que ‘os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o 

custeio, em benefícios destes, de sistemas de previdência e assistência social’. O 

preceito viola o texto da Constituição de 1988 ao instituir contribuição compulsória. 

Apenas os servidores públicos titulares de cargos efetivos podem estar 

compulsoriamente filiados aos regimes próprios de previdência. 

Inconstitucionalidade da expressão ‘definidos no art. 79’ contida no art. 85, caput, 

da Lei Complementar 64/2002. 2. Os Estados-Membros não podem contemplar de 

modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição 

do Brasil, como benefícios, serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, 

social, e farmacêutica. O benefício será custeado mediante o pagamento de 

contribuição facultativa aos que se dispuserem a dele fruir. 3. O art. 85 da lei 

impugnada institui modalidade complementar do sistema único de saúde – ‘plano de 

saúde complementar’. Contribuição voluntária. Inconstitucionalidade do vocábulo 

‘compulsoriamente’ contido no § 4º e no § 5º do art. 85 da Lei Complementar 

64/2002, referente à contribuição para o custeio da assistência médica, hospitalar, 

odontológica e farmacêutica. 4. Reconhecida a perda de objeto superveniente em 

relação ao art. 79 da Lei Complementar 64/2002, na redação conferida pela Lei 

Complementar 70/2003, ambas do Estado de Minas Gerais. A Lei Complementar 

100, de 5 de novembro de 2007, do Estado de Minas Gerais – ‘Art. 14. Fica 

revogado o art. 79 da Lei Complementar n. 64, de 2002’. 5. Pedido julgado 

parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade: [i] da expressão 

‘definidos no art. 79’ – art. 85, caput, da Lei Complementar 64/2002 (tanto na 

redação original quanto na redação conferida pela Lei Complementar 70/2003), 

ambas do Estado de Minas Gerais; [ii] do vocábulo ‘compulsoriamente’ – §§ 4º e 5º 

do art. 85 (tanto na redação original quanto na redação conferida pela Lei 

Complementar 70/2003), ambas do Estado de Minas Gerais.” (ADI 3.106, rel. min. 

Eros Grau, Órgão julgador: Plenário, J. 14.04.2010, DJE de 24.09.2010.) 
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Acerca da modulação em tal decisão, o Informativo já bem elucida o entendimento 

do órgão jurisdicional sobre o tema63, como se depreende:  

 
 “A concessão de efeitos retroativos à decisão do Supremo Tribunal Federal 

implicaria o dever de devolução, por parte do Estado de Minas Gerais, de 

contribuições recolhidas por duradouro período de tempo. Além disso, 

desconsideraria que serviços médicos, hospitalares, odontológicos, sociais e 

farmacêuticos foram colocados à disposição dos servidores estaduais para utilização 

imediata quando necessária. Afinal, ainda que não tenham sido utilizados, os 

serviços foram disponibilizados, e os custos gerados são, hoje, irrecuperáveis” 

 

 

 

IV- CONCLUSÃO: 

 

 

Avançando às considerações finais a serem tecidas no presente projeto acadêmico, 

chega-se o momento de responder a questão trazida no princípio do trabalho. 

Como previamente abordado, o trabalho se desenvolve em cima do seguinte cenário: 

o Estado produz uma norma tributária e com base na mesma realizada atividade arrecadatória. 

Passando-se um dado lapso temporal é realizado o controle de constitucionalidade 

concentrado acerca de tal norma e observa-se que a mesma se encontra maculada por 

inconstitucionalidade. Uma vez declara a inconstitucionalidade, o órgão julgador entende por 

preenchidos os requisitos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, modulando os efeitos temporais da 

decisão, sob a justificativa de segurança jurídica ou excepcional interesse social, para que a 

Administração realize a devolução de valores arrecadados somente durante parte do período 

em que a norma tributária gerou a arrecadação, ou até mesmo não devolva valores 

arrecadados, adotando o efeito ex nunc na decisão.  

Questiona-se, então, se essa não devolução, parcial ou total, dos valores coletados se 

traduziria em enriquecimento sem causa da Administração, vez que tais valores foram 

coletados sob a força de uma norma inconstitucional. 

De fato existem argumentos de índole moral, econômica e política defendendo tanto 

a devolução quanto a não devolução de tais valores. Pode-se levantar com fim elucidativo, 

exempli gratia o argumento de que a devolução de tais valores, principalmente depois de anos 

de arrecadação se traduziriam em um ônus absurdo ao Estado, capaz até mesmo de levar o 

                                                           
63 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). Informativos STF 2015: teses e fundamentos/ Supremo Tribunal 

Federal. - Brasília: Secretaria de Documentação, STF, 2016. P. 186. 
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mesmo a quebra financeira. Existe a resposta a tal argumento, abordando que não é razoável 

ao contribuinte ter seu patrimônio tributado e não devolvido em função de um erro do Estado, 

que no momento da produção da norma tributária 

Apesar de todos os raciocínios de caráter moral, político e econômico, entende-se 

aqui que a conclusão acerca da existência ou inexistência de enriquecimento sem causa deve-

se basear em razões jurídicas. Não que se defenda aqui uma teoria jurídica pura de influencias 

econômicas, morais ou políticas, mas tão somente que tais valores não se traduzam na razão 

por detrás das decisões e entendimentos aqui firmados. 

Uma vez tecidas tais considerações, esse empreendimento estudantil entende como 

razoável a lógica desenvolvida pelo STF na resolução da ADIn 3.106. Rememorando, em tal 

cenário o órgão julgador entendeu que “Os Estados-Membros não podem contemplar de 

modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do 

Brasil, como benefícios, serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social, e 

farmacêutica.“, como bem salientou-se no texto “Informativos STF 2015: teses e 

fundamentos”. Entretanto, a Corte concebeu que eventual devolução de valores 

“desconsideraria que serviços médicos, hospitalares, odontológicos, sociais e farmacêuticos 

foram colocados à disposição dos servidores estaduais para utilização imediata quando 

necessária.”. Dessa maneira, “ainda que não tenham sido utilizados, os serviços foram 

disponibilizados, e os custos gerados são, hoje, irrecuperáveis”. 

Dessa forma, entende-se aqui que eventuais valores tributados e recolhidos através 

de ato normativo eventualmente declarado inconstitucional foram revertidos para a utilização 

da sociedade, vez que, como Lobo Torres bem salienta na obra “Curso de Direito Financeiro 

e Tributário”, ao tratar da atividade financeira “Obter recursos e realizar gastos não é um fim 

em si mesmo. O Estado não tem o objetivo de enriquecer ou de aumentar seu patrimônio. 

Arrecada para atingir certos objetivos de índole política, econômica ou administrativa”. 

Assim, os valores, embora arrecadados por lei tributária declarada inconstitucional, 

foram utilizados pelo Estado na persecução de seus objetivos. Destarte, o mesmo “Paga a 

folha de vencimentos e salários de seus servidores civis e militares. Contrata serviços de 

terceiros. Adquire no mercado os produtos que serão empregados na prestação de serviços 

públicos ou na produção de bens públicos. Entrega subvenções econômicas e sociais. 

Subsidia a atividade econômica”. 
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Portanto, encerra-se o presente projeto acadêmico prezando-se pela inexistência de 

enriquecimento sem causa do Estado no caso da não devolução ou devolução parcial de 

valores obtidos através de leis ou atos normativos tributários declarados inconstitucionais. 
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