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A Modulação dos Efeitos Temporais Exercida no Controle Concentrado 

de Constitucionalidade 

 

Ana Teresinha C A de Athayde Leite 

 

Resumo: Busca a pesquisa a análise da questão da modulação dos efeitos 
temporais nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede do 
controle concentrado de constitucionalidade, a fim de demonstrar seus principais 
argumentos, visando limitar a declaração de inconstitucionalidade.  Os arts. 27 
da Lei 9.868/99 e 11 da Lei 9.882/99 (aqui no âmbito do processo de arguição 
de descumprimento de preceito fundamental), permitem que o STF, ao declarar 
a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de 
segurança jurídica ou de excepcional interesse social, pode, por maioria de dois 
terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que 
ela só tenha eficácia a partir do trânsito em julgado ou de outro momento que 
venha a ser fixado. Indaga-se, para tanto, em que medida a segurança jurídica 
e o excepcional interesse social, conceitos indeterminados que são, devem ser 
avaliados para que não gerem insegurança jurídica, ao contrário daquilo que o 
legislador pretendeu, baseada em uma interpretação extensiva. 

 
Palavras-chave: Controle Concentrado de Constitucionalidade. Modulação dos 
Efeitos Temporais. Segurança Jurídica. Excepcional Interesse Social. 

 

Abstract: This research aims the analysis of modulation of temporal 
effects on decisions given by the Supreme Court, under concentrated 
control of constitutionality, in order to demonstrate its main 
arguments, to limit the Declaration of unconstitutionality. The Law 
9.868/99, article 27, and Law 9.882/99, article 11 (here in the scope 
of the process to claim the infringement of fundamental precept), 
allow the Supreme Court, to declare the unconstitutionality of law or 
normative act, and in view of legal safety or exceptional social 
interest, it may, by a two-thirds majority of its members, restrict 
the effects of that declaration or decide that it only has 
effectiveness at the moment it become a final decision or from another 
term that will be fixed. We should question ourselves, for this 
purpose, in what extension the legal safety and the exceptional social 
interest, as indeterminate concepts that are, should be evaluated so 
that they do not generate legal uncertainty. 

 
Key words: concentrated control of constitutionality. modulation of temporal 
effects. legal safety. exceptional social interest. 
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Introdução 

 

O presente estudo possui como objetivo a análise da questão da 

modulação dos efeitos temporais nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal 

Federal – denominado de STF - em sede do controle concentrado de 

constitucionalidade, a fim de demonstrar seus principais argumentos, visando 

limitar a declaração de inconstitucionalidade. Ao longo desta pesquisa, será 

possível notar se a modulação dos efeitos temporais visa garantir efetivamente 

a segurança jurídica e o excepcional interesse social ou gera, ao contrário do 

que o legislador previu, a insegurança jurídica. 

 Muito embora não se pretenda estudar o cotejamento de todas as 

decisões da Corte, mas sim de seus princípios hermenêuticos, nada obsta que, 

para essa demonstração, seja necessário utilizar de sua jurisprudência. 

A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada no ano de 

1988, ocupa o grau mais elevado no escalonamento de normas no ordenamento 

jurídico brasileiro, tendo em vista que a mesma é fonte de validade dos atos 

infraconstitucionais. No art. 102, I “a”, da CRFB, a competência originária para 

processar e julgar ações diretas de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 

federal ou estadual e ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal é do Supremo Tribunal Federal. 

A Corte Suprema, portanto, exerce o controle concentrado de 

constitucionalidade no âmbito federal, podendo somente ser provocada pelos 

legitimados elencados no rol do art. 103 da CRFB. São eles: 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 
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representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de 

classe de âmbito nacional. 

A partir de uma interpretação dada ao texto constitucional, o STF dividiu 

os legitimados do art. 103 da CRFB em universais e especiais. Enquadram-se 

na primeira categoria: o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a 

Mesa da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República, o Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e partido político com representação 

no Congresso Nacional. Por exclusão, os legitimados especiais são: a Mesa de 

Assembleia Legislativa e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o 

Governador de Estado e do Distrito Federal e as confederações sindicais e 

entidades de classe de âmbito nacional. A diferença entre eles é justamente a 

necessidade de comprovar ou não a pertinência temática.  

Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal1, 

O requisito da pertinência temática – que se traduz na relação 
de congruência que necessariamente deve existir entre os 
objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade 
autora e o conteúdo material da norma questionada em sede de 
controle abstrato – foi erigido à condição de pressuposto 
qualificador da própria legitimidade ativa ad causam para efeito 
de instauração do processo objetivo de fiscalização concentrada 
de constitucionalidade. 

 
O interesse acerca da modulação dos efeitos temporais no controle 

concentrado de constitucionalidade vem, sistematicamente, crescendo na seara 

do Direito por conta do advento das Leis 9.868/99 - que no seu art. 27 dispõe 

que, 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 - 

e 9.882/99, que no seu art. 11 menciona que, ao declarar a inconstitucionalidade 

de lei ou ato normativo, no processo de arguição de descumprimento de preceito 

fundamental, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional 

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

                                                           
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1.157-0 MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento 
em 1º-12-1994, Plenário, DJ de 17-11-2006. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=391350&pgI=1&pgF=1000
00. Acesso em: 30 de maio de 2016. 

http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=391350&pgI=1&pgF=100000
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=391350&pgI=1&pgF=100000
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=391350&pgI=1&pgF=100000
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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. 

Nessa lógica, é possível inferir que o legislador brasileiro optou por um 

modelo de controle em que fosse possível não somente a adoção da declaração 

de nulidade total da norma, mas sim, de outras medidas que serão explicitadas 

ao longo do presente estudo. 

Ainda tomando por base os supracitados artigos, constata-se que os 

requisitos apresentados são, portanto, o quórum de votação de dois terços, 

razões de segurança jurídica e excepcional interesse social.  

Tendo em vista que o controle de constitucionalidade das leis e atos 

normativos tem por objetivo a solidificação de valores e princípios inseridos na 

Carta Magna brasileira, o presente artigo visa analisar a temática sob o viés da 

segurança jurídica e do excepcional interesse social, observados, para tanto, os 

modelos concentrado e difuso que, por sua vez, influenciaram diretamente o 

sistema de controle de constitucionalidade exercido no Brasil. 

Nessa esteira, é importante notar que, por se tratar de um princípio 

abstrato/aberto, a segurança jurídica e até mesmo o excepcional interesse 

social, poderiam ser utilizados como fundamentação de qualquer tipo de 

procedimento, empregando-se a modulação dos efeitos temporais de forma 

completamente desvirtuada e não conforme a real intenção do legislador. 

 

1. Considerações acerca do Controle de Constitucionalidade 

  

O controle de constitucionalidade se traduz na verificação da 

compatibilidade das leis e dos atos normativos para com a Constituição Federal 

vigente em determinado Estado. O reconhecimento do princípio da supremacia 

constitucional e de sua força vinculante no que se refere aos Poderes Públicos, 

oriundos de sua rigidez, faz com que a discussão sobre os métodos de proteção 

da Carta Magna seja essencial. 

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento de Pedro Lenza2 que 

aduz, in verbis: 

                                                           
2LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 13ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 

149. 
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O legislador constituinte originário criou mecanismos por meio 
dos quais se controlam os atos normativos, verificando sua 
adequação aos preceitos previstos na “Lei Maior”.  
Como requisitos fundamentais e essenciais para o controle, 
lembramos a existência de uma constituição rígida e a atribuição 
de competência a um órgão para resolver os problemas de 
constitucionalidade, órgão este que variará de acordo com o 
sistema de controle adotado. 
 

Implica saber que Constituições com características de rigidez só poderão 

ser alteradas mediante um processo mais austero se comparadas às normas 

infraconstitucionais. A Carta Magna brasileira, a título de exemplo, em seu art. 

60, faz alusão ao método, bem como maioria para aprovação de uma 

emenda, do mesmo modo que estabelece limitações de ordem circunstancial e 

material em seus parágrafos primeiro e quarto, materializando, dessa feita, a 

severidade no procedimento de modificação constitucional. 

Art. 60 da CRFB. A Constituição poderá ser emendada mediante 
proposta: 
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos 
Deputados ou do Senado Federal; 
II - do Presidente da República; 
III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das 
unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela 
maioria relativa de seus membros. 
§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência 
de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de 
sítio. 
§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada 
se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos 
membros. 
§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo 
número de ordem. 
§ 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. 
§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou 
havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na 
mesma sessão legislativa. 
 

Antes de, propriamente, adentrar na esfera jurídica brasileira de controle 

de constitucionalidade é importante observar as nuances da temática, visando 

entender o porquê de o ordenamento do País contemplar, ao mesmo tempo, os 
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modelos difuso e concentrado, também conhecidos como sistemas americano e 

austríaco, respectivamente. 

O controle de constitucionalidade foi introduzido na Europa por Hans 

Kelsen3, mais precisamente na Constituição austríaca de 1920, sendo o mesmo, 

o idealizador do controle concentrado de constitucionalidade. Kelsen, ademais, 

defendia a tese da anulabilidade da norma inconstitucional4, na qual, uma lei 

inconstitucional era tida como válida até o momento em que determinada Corte 

competente proferisse decisão pautada na sua inconstitucionalidade, sendo 

certo que após esse momento, a lei em questão seria retirada do ordenamento 

jurídico. 

Hans Kelsen5 assevera que: 

Dentro de uma ordem jurídica não pode haver algo como a 
nulidade, que uma norma pertencente a uma ordem jurídica não 
pode ser nula mas apenas pode ser anulável. Mas esta 
anulabilidade prevista pela ordem jurídica pode ter diferentes 
graus. Uma norma jurídica em regra somente é anulada com 
efeitos para futuro, por forma que os efeitos já produzidos que 
deixa para trás permanecem intocados. Mas também pode ser 
anulada com efeito retroativo, por forma tal que os efeitos 
jurídicos que ela deixou atrás de si sejam destruídos: tal, por 
exemplo, a anulação de uma lei penal, acompanhada da 
anulação de todas as decisões judiciais proferidas com base 
nela; ou de uma lei civil, acompanhada da anulação de todos os 
negócios jurídicos celebrados e decisões jurisdicionais 
proferidas com fundamento nessa lei. Porém, a lei foi válida até 
a sua anulação. Ela não era nula desde o início. Não é, portanto, 
correto o que se afirma quando a decisão anulatória da lei é 
designada como “declaração de nulidade”, quando o órgão que 
anula a lei declara na sua decisão essa lei como “nula desde o 
início” (ex tunc). A sua decisão não tem caráter simplesmente 
declarativo, mas constitutivo. O sentido do ato pelo qual uma 
norma é destruída, quer dizer, pelo qual a sua validade é 
anulada, é, tal como o sentido de um ato pelo qual uma norma é 
criada, uma norma.  

 

Nessa esteira, no controle de constitucionalidade europeu tradicional a 

decisão de inconstitucionalidade teria natureza constitutiva e produziria efeitos 

ex nunc. 

 

                                                           
3 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 3ª tiragem. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
Disponível em: < http://portalconservador.com/livros/Hans-Kelsen-Teoria-Pura-do-Direito.pdf >. 
Acesso em: 03/07/2016. 
4 KELSEN, ibidem, págs. 192 – 193. 
5 KELSEN, idem. 

http://portalconservador.com/livros/Hans-Kelsen-Teoria-Pura-do-Direito.pdf
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O controle concentrado de constitucionalidade, denominado de “sistema 

reservado” é realizado por intermédio de uma ação específica a depender do 

caso concreto. O art. 103, da CRFB elenca o rol de legitimados a propô-las para 

a aferição de constitucionalidade de leis ou atos normativos. São elas: Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI), Ação Declaratória de Constitucionalidade 

(ADC), Arguição de Descumprimento de Preceitos Fundamentais (ADPF) e Ação 

Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADI por omissão). Vale destacar, 

ainda, que em se tratando de conflitos de leis estaduais ou federais frente à 

Constituição, o órgão responsável por dirimi-los é o Supremo Tribunal Federal, 

já nas situações em que o litígio for entre leis estaduais ou municipais perante a 

Constituição Estadual, a competência para julgar será do Tribunal de Justiça. 

Conforme os ensinamentos de Gilmar Mendes6, 

O controle concentrado de constitucionalidade (austríaco ou 
europeu) defere a atribuição para o julgamento das questões 
constitucionais a um órgão jurisdicional superior ou a uma Corte 
Constitucional. O controle de constitucionalidade concentrado 
tem ampla variedade de organização podendo a própria Corte 
Constitucional ser composta por membros vitalícios ou por 
membros detentores de mandato, em geral, com prazo bastante 
alargado. 
Referido modelo adota as ações individuais para a defesa de 
posições subjetivas e cria mecanismos específicos para a 
defesa dessas posições, como a atribuição de eficácia ex tunc 
da decisão para o caso concreto que ensejou a declaração de 
inconstitucionalidade do sistema austríaco. Especialmente a 
Emenda Constitucional de 7-12-1929 introduziu mudanças 
substanciais no modelo de controle de constitucionalidade 
formulado na Constituição austríaca de 1920. 
 

O controle difuso de constitucionalidade, por sua vez, também conhecido 

como “sistema aberto”, pode ser realizado através de qualquer órgão do Poder 

Judiciário que examinará a inconstitucionalidade de forma incidental e prejudicial 

ao mérito. Nesse modelo de controle vigora a tese da nulidade da norma 

inconstitucional (nula de pleno direito).  

Preleciona Pedro Lenza7 que: 

Trata-se, nesse sentido, de ato declaratório que reconhece uma 
situação pretérita, qual seja, o “vício congênito”, de “nascimento” 
do ato normativo. 
A ideia de a lei ter “nascido morta” (natimorta), já que existente 
enquanto ato estatal mas em desconformidade (seja em razão 

                                                           
6MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 

São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1008. 
7 LENZA, Pedro. Op.,cit., p. 150. 
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de vício formal ou material) em relação à noção de “bloco de 
constitucionalidade” (ou paradigma de controle), consagra a 
teoria da nulidade, afastando a incidência da teoria da 
anulabilidade. 
 

O controle difuso surgiu na Suprema Corte dos Estados Unidos da 

América estabelecido como parâmetro a partir do caso concreto Marbury vs. 

Madison - sendo trazido ao ordenamento jurídico do Brasil no ano de 1891 - em 

que o juiz John Marshall afirmou que é próprio da atividade jurisdicional 

interpretar e aplicar a lei8. Diante desse contexto, se ficar constatado 

antagonismo entre a legislação e a Constituição, o tribunal deve aplicar a última, 

por conta do princípio da Supremacia da Constituição. 

É importante salientar que os tribunais também podem realizar o controle 

dentro dessa modalidade, desde que observado o disposto no artigo 97 da 

CRFB, que dispõe que seja respeitado o instituto da cláusula de reserva de 

plenário9. O Supremo Tribunal Federal também pode declarar a 

inconstitucionalidade de uma lei por via de controle difuso, porém com uma 

novidade, tendo em vista que dependendo do caso, o órgão tem compreendido, 

ao invés de inter partes, efeitos erga omnes10. 

A corroborar com o exposto acima, insta transcrever o entendimento de 

Gilmar Mendes11, que preleciona: 

O sistema americano, por seu turno, perde em parte a 
característica de um modelo voltado para a defesa de posições 
exclusivamente subjetivas e adota uma modelagem processual 
que valora o interesse público em sentido amplo. A abertura 
processual largamente adotada pela via do amicus curiae amplia 
e democratiza a discussão em torno da questão constitucional. 

                                                           

8O Caso "Marbury vs. Madison", decidido no ano 1803 pela Suprema Corte dos Estados Unidos, 

é considerado a principal referência para o controle de constitucionalidade difuso, também 
conhecido como sistema americano de controle, exercido pelo Poder Judiciário. Nesse julgado 
firmou-se o princípio da supremacia da Constituição, cabendo-lhe declarar como nulas leis que 
contrariassem a Carta Magna, permitindo a chamada "Judicial Review", que nada mais é do que 
a possibilidade de o Poder Judiciário rever leis federais que contrariem a Constituição.  

9 O artigo 97 da Constituição Federal de 1988 estabelece que: somente pelo voto da maioria 
absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais 
declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Súmula Vinculante nº 
10: viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal 
que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade, de lei ou ato normativo do 
poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
10No controle difuso, uma decisão só terá efeitos erga omnes posteriormente a suspensão da 

execução da lei declarada inconstitucional por parte do Senado Federal. Isso têm gerado certa 
discussão, em razão da tendência de se aplicar ao controle difuso os efeitos do controle abstrato. 
Esse fenômeno tem sido chamado de abstrativização. 
11MENDES; BRANCO, op., cit., p. 1009. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Controle_de_constitucionalidade_difuso
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A adoção de um procedimento especial para avaliar a relevância 
da questão, o writ of certiorari, como mecanismo básico de 
acesso à Corte Suprema e o reconhecimento do efeito 
vinculante das decisões por força do stare decisis conferem ao 
processo natureza fortemente objetiva. 
O controle de constitucionalidade difuso ou americano 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. 
Esse modelo de controle de constitucionalidade desenvolve-se 
a partir da discussão encetada na Suprema Corte americana, 
especialmente no caso Marbury v. Madison, de 1803. A ruptura 
que a judicial review americana consagra com a tradição inglesa 
a respeito da soberania do Parlamento vai provocar uma 
mudança de paradigmas. A simplicidade da forma – 
reconhecimento da competência para aferir a 
constitucionalidade ao juiz da causa – vai ser determinante para 
a sua adoção em diversos países do mundo. 

 

O Brasil, por sua vez, adotou o sistema misto, também denominado de 

híbrido, condensando os modelos americano e austríaco de controle de 

constitucionalidade. Vale mencionar que, quanto ao seu momento de exercício, 

o controle de constitucionalidade classifica-se em preventivo e repressivo. O 

primeiro pode ser entendido como aquele exercido em face de um projeto de lei, 

ou seja, antes da norma entrar em vigor com o objetivo de impedir que o ato 

incompatível com o ordenamento jurídico possa ter sua vigência decretada. O 

repressivo é o contrário, isto é, se consubstancia quando a norma já está 

vigendo. 

É importante destacar que, no Brasil, o controle de constitucionalidade é 

definido como repressivo e jurisdicional, entretanto também existe a previsão do 

controle preventivo. 

Acerca do controle prévio ou preventivo, Pedro Lenza12 assinala que: 

O controle prévio (..) é o controle realizado durante o processo 
legislativo de formação do ato normativo. Logo no momento de 
apresentação de um projeto de lei, o iniciador, a “pessoa” que 
deflagrar o processo legislativo, em tese, já deve verificar a 
regularidade material do aludido projeto de lei. O controle prévio 
também é realizado pelo Legislativo, pelo Executivo e pelo 
Judiciário. 

 

Logo, o controle preventivo poderá se dar de três maneiras:  

                                                           
12 LENZA, op.,cit., p. 166. 
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i) Por meio da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal que emitem parecer sobre a constitucionalidade 

da matéria examinada; 

ii) Através de veto do Presidente da República (art. 66, § 1º, da CRFB) 

e 

iii) Mandado de segurança impetrado por parlamentar durante o 

processo de elaboração de uma Emenda Constitucional ou uma lei quando 

houver a violação no processo legislativo. 

Em contrapartida, o controle repressivo é realizado da seguinte maneira13: 

O controle posterior ou repressivo será realizado sobre a lei e 
não mais sobre o projeto de lei, como ocorre no controle 
preventivo. Vale dizer, os órgãos de controle verificarão se a lei, 
ou ato normativo, ou qualquer ato com indiscutível caráter 
normativo, possuem um vício formal (produzido durante o 
processo de sua formação), ou se possuem um vício em seu 
conteúdo, qual seja, um vício material. 
 

Como regra, o controle repressivo é, no Brasil, exercido pelo Poder 

Judiciário, tanto de forma concentrada como difusamente. No entanto, há 

exceções, fixando hipóteses de controle pelo Legislativo e pelo Executivo. 

No nosso ordenamento jurídico, o controle repressivo exercido pelo Poder 

Legislativo decorre, por exemplo, da aplicação dos arts. 49, V (“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; (...)”) e 62 (“em caso de relevância e urgência, o Presidente da 

República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo 

submetê-las de imediato ao Congresso Nacional”), ambos da CRFB. 

É interessante notar que o Poder Executivo também exerce o controle de 

constitucionalidade repressivo, na medida em que o Chefe do Poder Executivo 

nega a execução de ato normativo que no seu entender seja inconstitucional. 

Ainda nas palavras de Gilmar Mendes14, 

Finalmente, o controle misto de constitucionalidade congrega os 
dois sistemas de controle, o de perfil difuso e o de perfil 
concentrado. Em geral, nos modelos mistos defere-se aos 
órgãos ordinários do Poder Judiciário o poder-dever de afastar a 
aplicação da lei nas ações e processos judiciais, mas se 
reconhece a determinado órgão de cúpula – Tribunal Supremo 

                                                           
13 LENZA, ibidem, p. 170. 
14 MENDES; BRANCO, op., cit., p. 1009. 
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ou Corte Constitucional – a competência para proferir decisões 
em determinadas ações de perfil abstrato ou concentrado. 
Talvez os exemplos mais eminentes desse modelo misto sejam 
o modelo português, no qual convivem uma Corte Constitucional 
e os órgãos judiciais ordinários com competência para aferir a 
legitimidade da lei em face da Constituição, e o modelo 
brasileiro, em que se conjugam o tradicional modelo difuso de 
constitucionalidade, adotado desde a República, com as ações 
diretas de inconstitucionalidade (ação direta de 
inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, 
ação direta de inconstitucionalidade por omissão e 
representação interventiva), da competência do Supremo 
Tribunal Federal. 

 
Resumidamente, o controle concentrado de constitucionalidade realizado 

no âmbito do Supremo Tribunal Federal poderá ter os seguintes objetos: 

i) A lei, compreendendo todas as espécies normativas elencadas no 

rol do art. 59, da CRFB; 

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:  
I – Emendas à Constituição;  
II – Leis complementares;  
III – Leis ordinárias;  
IV –Leis delegadas;  
V – Medidas provisórias;  
VI – Decretos legislativos;  
VII – Resoluções 

 

ii) Os atos normativos; 

iii) Medidas Provisórias; 

iv) Emendas Constitucionais; 

v) Os tratados Internacionais e 

vi) Os regulamentos subordinados e decretos: aplicável 

excepcionalmente nos casos de decreto autônomo. 

Assim, não importa qual a espécie normativa que seja objeto da ação 

direta de inconstitucionalidade; o parâmetro da fiscalização será sempre a 

Constituição Federal. 

Em contrapartida, não se sujeitam ao controle concentrado de 

constitucionalidade os atos secundários, leis anteriores a nova Constituição, leis 

municipais, leis revogadas, súmulas de jurisprudência, entre outros. 

Em suma, o modele concentrado de constitucionalidade se caracteriza por 

possuir uma ação própria que poderá ser exercida diretamente no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, o modelo difuso faz com que todos os 
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órgãos do Poder Judiciário, de certo modo, exerçam o controle de 

constitucionalidade, sendo que, nesse caso, o STF teria função de órgão de 

cúpula e revisão. O misto, por fim, abarca os dois sistemas de controle, como 

visto anteriormente. 

 

1.1 Supremacia da Constituição  

 

Como é sabido, a Constituição tem a incumbência de inaugurar uma nova 

ordem jurídica de um determinado país, estabelecendo limites e servindo de 

parâmetro para o sistema de normas. Isso quer dizer que todas as leis e atos 

normativos devem ter compatibilidade com o texto constitucional. 

O fenômeno da não recepção no ordenamento jurídico brasileiro dá-se 

quando há normas anteriores incompatíveis com a nova Constituição, isto é, ao 

inaugurar uma ordem jurídica, a Carta Magna tem o condão de revogar todas as 

leis e atos normativos materialmente incompatíveis para com ela. 

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o posicionamento de Luís 

Roberto Barroso15 que obtempera: 

O poder constituinte cria ou refunda o Estado, por meio de uma 
Constituição. Com a promulgação da Constituição, a soberania 
popular se converte em supremacia constitucional. Do ponto de 
vista jurídico, este é o principal traço distintivo da Constituição: 
sua posição hierárquica superior às demais normas do sistema. 
A Constituição é dotada de supremacia e prevalece sobre o 
processo político majoritário – isto é, sobre a vontade do poder 
constituído e sobre as leis em geral – porque fruto de uma 
manifestação especial da vontade popular, em uma conjuntura 
própria, em um momento constitucional (v. supra). A supremacia 
da Constituição é um dos pilares do modelo constitucional 
contemporâneo, que se tornou dominante em relação ao modelo 
de supremacia do Parlamento, residualmente praticado em 
alguns Estados democráticos, como Reino Unido e a Nova 
Zelândia. Note-se que o princípio não tem um conteúdo material 
próprio: ele apenas impõe a primazia da norma constitucional, 
qualquer que seja ela. 

 
No que diz respeito às normas posteriores a Constituição que forem 

incompatíveis com ela serão, via de regra, consideradas nulas de pleno direito. 

                                                           
15 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 323. 
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Como já se viu, o mecanismo utilizado para garantir o princípio da 

supremacia da constituição, é o controle de constitucionalidade. Sendo assim, 

só é necessário existir o controle caso exista a supremacia da constituição em 

relação as demais normas do ornamento jurídico. 

Também por esse prisma é o entendimento de Gilmar Mendes16 que 

perfilha o mesmo pensar, ao asseverar que: 

O conflito de leis com a Constituição encontrará solução na 
prevalência desta, justamente por ser a Carta Magna produto do 
poder constituinte originário, ela própria elevando-se à condição 
de obra suprema, que inicia o ordenamento jurídico, impondo-
se, por isso, ao diploma inferior com ela inconciliável. De acordo 
com a doutrina clássica, por isso mesmo, o ato contrário a 
Constituição sofre a nulidade absoluta. 

 

Nesse sentido, todas as leis e atos normativos devem buscar seu 

fundamento de validade na Constituição. 

 

1.2 Rigidez Constitucional 

 

Uma Constituição rígida só poderá ser modificada através de um 

mecanismo especial e qualificado sendo, de certo, utilizado com pouca 

frequência se comparado às normas infraconstitucionais (art. 60, da CRFB). 

Conforme Pedro Lenza, “rígidas são aquelas constituições que exigem, 

para a sua alteração (daí preferirmos a terminologia alterabilidade), um processo 

legislativo mais árduo, mais solene, mais dificultoso do que o processo de 

alteração das normas não constitucionais17”. 

Como resultado da maior dificuldade de alteração do texto constitucional, 

a rigidez acarreta a supremacia da Constituição de 1988 - tanto material quanto 

formal - em relação às demais normas do ordenamento jurídico. Assim, na 

perspectiva material, são constitucionais as normas cujo conteúdo trata das 

matérias essenciais à organização do Estado, bem como dos direitos 

fundamentais. Por outro lado, são constitucionalmente formais os temas 

abordados na Constituição, em razão do seu processo de elaboração e 

aprovação. 

                                                           
16 MENDES; BRANCO, op., cit., p. 108. 
17 LENZA, op.,cit., p. 41. 
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Dessa forma, a rigidez é pressuposto para que haja o controle de 

constitucionalidade, já que se a Constituição fosse flexível, por exemplo, poderia 

ser modificada por processo legislativo ordinário. 

Luís Roberto Barroso18 ensina que: 

Da rigidez constitucional resulta a existência de um 
procedimento específico para reforma do texto constitucional, 
que há de ser mais complexo do que o adotado para a 
aprovação da legislação ordinária. Esse procedimento 
envolverá, normalmente, regras diferenciadas em relação à 
iniciativa, ao quórum de votação das propostas de emenda e às 
instâncias de deliberação. Praticamente todas as Constituições 
contemporâneas seguem esse modelo. A inobservância dos 
limites formais impostos pela Constituição sujeita aos atos 
emanados do poder de reforma a um juízo de 
inconstitucionalidade. 

 

Portanto, os princípios da supremacia e rigidez constitucionais são 

essenciais para a preservação da Constituição e, consequentemente, dos 

direitos e garantias positivados em seu texto. 

 

2. Controle de Constitucionalidade pós-88 

 

Conforme já foi brevemente apresentado no item 2 – Considerações 

acerca do Controle de Constitucionalidade, o Brasil contempla um sistema 

híbrido de controle, tendo em vista que a Constituição Federal adotou tanto o 

controle concentrado quanto o difuso. 

Gilmar Mendes19 aduz que: 

Deve assinalar-se que o sistema de controle de 
constitucionalidade no Brasil sofreu substancial reforma com o 
advento da Constituição de 1988. A ruptura do chamado 
“monopólio da ação direta” outorgado ao Procurador-Geral da 
República e a substituição daquele modelo exclusivista por um 
amplíssimo direito de propositura configuram fatores que 
sinalizam para a introdução de uma mudança radical em todo o 
sistema de controle de constitucionalidade. 
Embora o novo texto constitucional tenha preservado o modelo 
tradicional de controle de constitucionalidade “incidental” ou 
“difuso”, é certo que a adoção de outros instrumentos, como o 
mandado de injunção, a ação direta de inconstitucionalidade por 
omissão, o mandado de segurança coletivo e, sobretudo, a ação 
direta de inconstitucionalidade, conferiu um novo perfil ao nosso 
sistema de controle de constitucionalidade. 

                                                           
18 BARROSO, op., cit., p. 174. 
19 MENDES; BRANCO, op., cit., p. 1036. 
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De acordo com o sistema de controle de constitucionalidade difuso no 

ordenamento jurídico do Brasil, qualquer órgão judicial, em qualquer grau de 

jurisdição, possui competência para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo.  

No sistema brasileiro, o controle difuso de constitucionalidade é realizado 

de forma incidental, sendo que a declaração de inconstitucionalidade da norma 

é angariada na causa de pedir da demanda e não no pedido final, não 

alcançando, desta forma, a coisa julgada.  

O rol dos legitimados para a deflagração deste controle é bastante amplo, 

tendo em vista que em nosso sistema jurídico o direito de ação se consubstancia 

em um direito individual fundamental, verdadeira cláusula pétrea. 

No que tange ao controle de constitucionalidade concentrado, como foi 

visto, a competência para a declaração da inconstitucionalidade da norma é 

privativa do Supremo Tribunal Federal em âmbito federal (o parâmetro é a 

Constituição Federal) e dos Tribunais de Justiça em âmbito estadual (o 

parâmetro é as Constituições Estaduais).  

Gilmar Mendes20 demonstra que: 

Ao contrário de outros modelos do direito comparado, o sistema 
brasileiro não reserva a um único tipo de ação ou de recurso a 
função primordial de proteção de direitos fundamentais, estando 
a cargo desse mister, principalmente, as ações constitucionais 
do habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o 
mandado de injunção, a ação civil pública e a ação popular. 

 

A Carta Magna consagra o habeas corpus (art. 5º, LXVIII, da CRBF) como 

sendo um remédio constitucional que busca evitar lesão ou restituir a liberdade 

de locomoção de qualquer pessoa. Já o habeas data (art. 5º, LXXII, da CRFB) 

busca tutelar o direito à informação. O mandado de segurança (art. 5º, LXIX, da 

CRFB) é uma ação residual que será utilizada para proteger direito líquido e certo 

não amparado por habeas corpus e habeas data. O mandado de injunção (art. 

5º, LXXI, da CRFB), por sua vez, é uma ação que será proposta sempre que a 

falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e 

                                                           
20 MENDES, Gilmar. O controle da constitucionalidade no Brasil. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/portalStfAgenda_pt_br/anexo/Control
e_de_Constitucionalidade_v__Port1.pdf >. Acesso em: 28/06/2016. 

http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/portalStfAgenda_pt_br/anexo/Controle_de_Constitucionalidade_v__Port1.pdf
http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/portalStfAgenda_pt_br/anexo/Controle_de_Constitucionalidade_v__Port1.pdf
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liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 

soberania e à cidadania. Finalmente, as ações civil pública e popular têm lei 

própria (Leis 7.347/85 e 4.717/65, respectivamente) e possuem o condão de 

reparar atos lesivos à população como um todo, sendo certo que na ação 

popular, o legitimado ativo é o cidadão. 

Até a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, era o Recurso 

Extraordinário, o processo mais importante de competência do Supremo Tribunal 

Federal. Com a Reforma do Judiciário implementada pela Emenda 

Constitucional nº 45/2004, houve uma considerável mudança na interposição do 

Recurso Extraordinário, qual seja, sua admissão deveria passar pelo crivo da 

Corte referente à repercussão geral da questão constitucional nele versada. 

Nesse raciocínio, Gilmar Mendes21 preleciona, de modo esclarecedor, no 

sentido de que: 

De acordo com a inovação legal, para efeito de repercussão 
geral, será considerada a existência, ou não, de questões 
relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou 
jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 
Haverá também repercussão geral sempre que o recurso 
impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência 
dominante do Tribunal). A adoção desse novo instituto deverá 
ressaltar a feição objetiva do recurso extraordinário. 
 

A Constituição de 1988, por sua vez, trouxe algumas importantes 

novidades no seu sistema de controle de constitucionalidade. 

Pedro Lenza22 explica de maneira bastante pontual as transformações: 

Em relação ao controle concentrado em âmbito federal, ampliou 
a legitimação para a propositura da representação de 
inconstitucionalidade, acabando com o monopólio do 
Procurador-Geral da República. Em consonância com o art. 103 
da CF/88, o art. 2º da Lei n. 9.868, de 10.11.1999, legalizando o 
entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, estabelece que 
a ação direta de inconstitucionalidade poderá ser proposta pelos 
seguintes legitimados: Presidente da República; Mesa do 
Senado Federal; Mesa da Câmara dos Deputados; Mesa de 
Assembleia Legislativa ou Mesa da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal; Governador de Estado ou Governador do 
Distrito Federal; Procurador-Geral da República; Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; partido político com 
representação no Congresso Nacional; confederação sindical ou 
entidade de classe em âmbito nacional. 
(...) 

                                                           
21 MENDES, Gilmar, ibidem. 
22 LENZA, op.,cit., p. 159. 
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Nos termos do art. 125, § 2º, os Estados poderão instituir a 
representação de inconstitucionalidade de leis ou atos 
normativos estaduais ou municipais em face da Constituição 
Estadual, vedando, contudo, a atribuição da legitimação para 
agir a um único órgão. 
Por fim, pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro, 
facultou-se a possibilidade de criação da arguição de 
descumprimento de preceito fundamental (ADPF), no parágrafo 
único do art. 102. 
 

É relevante destacar que houve a possibilidade de exercer controle de 

constitucionalidade das omissões legislativas, tanto de forma concentrada, 

através da ADI por omissão quanto de forma incidental, mediante o mandado de 

injunção. 

Ademais, a Emenda Constitucional 3/93 estabeleceu a ação declaratória 

de constitucionalidade (ADC), bem como renumerou o parágrafo único do art. 

102, da CRFB, transformando-o em § 1º, possuindo a seguinte redação: “a 

arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta 

Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei”. 

Por fim, Pedro Lenza23 discorre que: 

(...) A EC n. 45/2004 (Reforma do Judiciário) ampliou a 
legitimação ativa para o ajuizamento da ADC (ação declaratória 
de constitucionalidade), igualando aos legitimados da ADI (ação 
direta de inconstitucionalidade), alinhados no art. 103, e 
estendeu o efeito vinculante, que era previsto de maneira 
expressa somente para a ADC, agora, também (apesar do que 
já dizia o art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99 e da 
jurisprudência do STF), para a ADI. Tudo caminha para a 
expressa consagração da ideia de efeito dúplice ou ambivalente 
entre as duas ações, faltando somente a igualação dos seus 
objetos. 

 

Sintetizando, o Supremo Tribunal Federal exerce papel fundamental no 

sistema brasileiro do controle de constitucionalidade, tendo em vista ser o 

guardião da Constituição Federal. Cabe a Corte Suprema dar a última palavra 

sobre a compatibilidade ou não de uma lei ou ato normativo em face da Lei Maior, 

de forma que em sede de controle concentrado de constitucionalidade a decisão 

proferida possui, em regra, eficácia erga omnes. 

 

3. Nulidade vs. Anulabilidade 

                                                           
23 LENZA, ibidem, p. 159. 
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O controle concentrado de constitucionalidade, como visto, por atribuição 

conferida pela Constituição de 1988, é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. 

Este, ao declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, 

conduz, por sua vez, à nulidade de pleno direito. Dessa feita, o ordenamento 

jurídico pátrio adota a chamada teoria da nulidade para os atos normativos ora 

declarados inconstitucionais. 

Isso significa dizer que as normas inconstitucionais são absolutamente 

nulas, de forma que não podem produzir efeitos na esfera jurídica, portanto, as 

devem as mesmas serem desconsideradas. 

Por regra, a decisão que declara a inconstitucionalidade é desprovida de 

força vinculante e produz efeitos ex tunc, isto é, retroativos. Logo, a lei, por ter 

nascido “morta”, nunca chegou a produzir efeitos no âmbito do Direito. 

Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Mendes24 mencionam que: 

Tanto o poder do juiz de negar aplicação à lei inconstitucional 
quanto a faculdade assegurada ao indivíduo de negar 
observância à lei inconstitucional demonstram que o constituinte 
pressupôs a nulidade da lei inconstitucional. Daí se segue que a 
sentença que declara a inconstitucionalidade tem eficácia ex 
tunc. 
 

Segundo Pedro Lenza25, 

Pode-se afirmar que a maioria da doutrina brasileira acatou, 
inclusive por influência do direito norte-americano, a 
caracterização da teoria da nulidade ao se declarar a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo (afetando o plano 
da validade). 

 
Torna-se válido mencionar que no Direito brasileiro a declaração de 

inconstitucionalidade pode se dar de três diferentes formas: nulidade total, 

nulidade parcial e nulidade parcial sem redução de texto. 

Aduz Gilmar Mendes26 que: 

A declaração de nulidade total, como o próprio nome indica, 
ocorre nos casos em que a totalidade da lei ou do ato normativo 
é invalidada pelo Tribunal. Defeitos formais, tais como a 
inobservância das disposições constitucionais atinentes ao 
processo legislativo – por exemplo, as relativas à iniciativa da lei 
ou competência legislativa -, levam, normalmente, à declaração 

                                                           
24 MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança 
e ações constitucionais. 34ª ed. São Paulo: Malheiros Editores. 2012, p. 571. 
25 LENZA, ibidem, p. 150. 
26 MENDES; BRANCO, op., cit., p. 1262. 
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de inconstitucionalidade total, uma vez que, nesse caso, não se 
vislumbra a possibilidade de divisão da lei em partes válidas e 
inválidas. Trata-se, portanto, de uma declaração de nulidade 
total como expressão de unidade técnico legislativa. 

 

O Supremo Tribunal Federal27 em decisão de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade entendeu que: 

Atos inconstitucionais são, por isso mesmo, nulos e destituídos, 
em consequência, de qualquer carga de eficácia jurídica. 
Esse tem sido o entendimento doutrinário compatível com o 
sentido das Constituições rígidas, tal como a que hoje vigora no 
Brasil. E diversa não tem sido, nesse tema, a orientação da 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo magistério, de 
um lado, sublinha a nulidade plena do ato inconstitucional, e, de 
outro proclama – a partir de sua absoluta ineficácia jurídica – o 
caráter retroativo da declaração judicial que reconhece a sua 
incompatibilidade hierárquico-normativa com a Lei Fundamental. 
 

O Direito brasileiro permite também, a declaração de nulidade parcial, 

hipótese em que somente os dispositivos inconstitucionais serão declarados 

nulos e não a totalidade da lei. No entanto, caso as normas subsistentes não 

possam existir de forma autônoma, ou caso elas não correspondam à vontade 

do legislador, não será possível a manutenção dessa lei no ordenamento28. 

Nessa esteira, no que concerne a nulidade parcial, pode-se inferir que a 

mesma se dá quando a inconstitucionalidade abrange determinadas normas 

apenas e não sua totalidade. 

Outra técnica existente é a declaração de inconstitucionalidade sem 

redução de texto. O Tribunal poderá, portanto, considerar inconstitucional uma 

hipótese de aplicação da lei, sem que haja alteração alguma no texto 

normativo29. 

Importante observar que a teoria da nulidade vem sendo, cada vez mais, 

mitigada no ordenamento jurídico do Brasil, tendo em vista os princípios da 

segurança jurídica, da boa-fé, do excepcional interesse social e da proteção 

frente a estabilidade das relações jurídicas. 

                                                           
27 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 652-5/MA, Rel. Min. Celso de Melo, DJ de 02-04-
92. Tribunal Pleno. Disponível em: < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266472> Acesso em: 
30/06/2016. 
28 CONTROLE... s.n.t, p. 01. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sobreStfCooperacaoInternacional/anexo/Respostas_Venice_F
orum/4Port.pdf >. Acesso em: 30/06/2016. 
29 Idem. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sobreStfCooperacaoInternacional/anexo/Respostas_Venice_Forum/4Port.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sobreStfCooperacaoInternacional/anexo/Respostas_Venice_Forum/4Port.pdf
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Segundo Pedro Lenza30: 

A regra geral da nulidade absoluta da lei inconstitucional vem 
sendo, casuisticamente, afastada pela jurisprudência brasileira 
e repensada pela doutrina. Ao lado do princípio da nulidade, que 
adquire, certamente, o status de valor constitucionalizado, tendo 
em vista o princípio da supremacia da Constituição, outros 
valores, de igual hierarquia, destacam-se, como, por exemplo, o 
princípio da segurança jurídica e o da boa-fé. 

 
É imperioso notar que os modelos difuso e concentrado de controle de 

constitucionalidade sofreram temperamentos no que tange à teoria das 

nulidades e, ao analisar o assunto, Ana Paula Ávila31 assevera que: 

(...) o que se percebe é que, em relação ao regime de efeitos no 
aspecto temporal, há uma interpenetração dos dois modelos, ou 
seja, entre as teses da nulidade e da anulabilidade do ato 
inconstitucional, que se revela na adoção de técnicas 
alternativas, normativas ou jurisprudenciais, em relação à 
técnica da nulidade. Por tal razão é que, para que a matéria seja 
adequadamente regulada, deve-se abrir mão de uma regra 
geral, exclusiva e absoluta, para adotar uma regra de preferência 
que admita exceções, tal como se procedeu no sistema 
brasileiro de controle de constitucionalidade, através da edição 
do art. 27. Essas razões, somadas à ausência de uma distinção 
intrínseca entre nulo e anulável que sirva de suporte para, 
obrigatoriamente, distinguir o regime de determinação de efeitos 
dos atos inválidos, justifica o abandono da dicotomia ex tunc / ex 
nunc em favor de uma ponderação que leve em consideração as 
normas constitucionais afetadas pela norma inconstitucional e 
as normas constitucionais afetadas pelos efeitos por ela 
produzidos. Esta é uma tendência que já podia ser observada 
na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, antes mesmo 
que a Lei 9.868/99 viesse a ser editada, apesar de presente o 
dogma da nulidade na tradição brasileira. 
 

Em resumo, a declaração de nulidade total ocorre quando a 

inconstitucionalidade abrange toda a lei ou ato normativo, já a declaração de 

nulidade parcial dá-se quando a inconstitucionalidade opera em apenas 

determinadas normas. Por fim, a declaração de nulidade parcial sem redução de 

texto, se verifica nos casos em que o órgão competente afasta a eficácia 

normativa a certas situações, porém, sem promover a alteração do texto 

normativo. 

 

                                                           
30 LENZA, Pedro, op., cit., p. 154. 
31 ÁVILA, 2009 apud SANCHES, 2012, p. 133. Disponível em:  

< esdc.com.br/seer/index.php/rbdc/article/download/8/7> Acesso em: 27/06/2016. 
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4. O STF e a Modulação dos Efeitos Temporais no Controle 

Concentrado de Constitucionalidade 

 

A modulação dos efeitos temporais no controle concentrado de 

constitucionalidade possui fundamento de validade nos princípios da segurança 

jurídica, excepcional interesse social e da boa-fé, consoante dispõem os arts. 27 

da Lei 9.868/9932 e 11 da Lei 9.882/9933. 

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. 

 
Art. 11. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo, no processo de arguição de descumprimento de 
preceito fundamental, 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. 

 

Mediante interpretação dos supracitados artigos, Gilmar Mendes34 infere 

que: 

Resta notório que o legislador optou conscientemente pela 
adoção de uma fórmula alternativa à pura e simples declaração 
de nulidade, que corresponde à tradição brasileira. Tendo em 
vista as peculiaridades que marcam o sistema misto de controle 
de constitucionalidade brasileiro, cabe analisar os contornos 
dessa mudança e quais possibilidades de decisão estão abertas 
ao Supremo Tribunal Federal no exercício do controle de 
constitucionalidade das leis. 
 

Para aplicar a modulação dos efeitos temporais é necessário o 

preenchimento de requisitos como, verbi gratia, decisão proferida por dois terços 

dos membros do Supremo Tribunal Federal, bem como a observância da 

segurança jurídica ou de excepcional interesse social. 

                                                           
32 BRASIL. Lei 9.868/99. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9868.htm >. 
Acesso em: 30/06/2016. 
33 BRASIL. Lei 9.882/99. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9882.htm >. 
Acesso em: 30/06/2016. 
34 MENDES; BRANCO, op., cit., p. 1261. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9868.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9882.htm
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A exigência de um quórum especial garante o caráter excepcional da 

modulação no controle de constitucionalidade, de forma que apenas se utilize 

nos casos em que se verifique a necessidade de preservação e manutenção da 

segurança jurídica ou do interesse social. 

Dessa maneira, os julgadores poderão utilizar a referida técnica, a fim de 

“evitar que a declaração de inconstitucionalidade cause danos maiores que os 

benefícios esperados pelo afastamento da norma incompatível com a 

Constituição35”  

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento de Pedro 

Lenza36 que preconiza, in verbis: 

 
Toda a evolução e movimento verificados no direito estrangeiro 
foram considerados no Brasil, que “legalizou” a tendência 
jurisprudencial que já vinha sendo percebida, muito embora 
lentamente, a flexibilizar a rigidez do princípio geral – e que ainda 
é regra, diga-se de passagem – da nulidade da lei declarada 
inconstitucional no controle concentrado. 
(...) 
Trata-se da denominada, pela doutrina, técnica de modulação 
dos efeitos da decisão e que, nesse contexto, permite uma 
melhor adequação da declaração de inconstitucionalidade, 
assegurando, por consequência, outros valores também 
constitucionalizados, como os da segurança jurídica, do 
interesse social e da boa-fé. 
 

Da mesma maneira, faz-se mister trazer à colação os ensinamentos de 

Gilmar Mendes37 que assevera:  

(...) 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 da segurança jurídica ou outro princípio 
constitucionalmente importante, 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. 
 

Como mencionado, “a aplicação da modulação dos efeitos temporais em 

decisões de controle concentrado de constitucionalidade tem como balizas a 

                                                           
35 LUNARDI, 2009 apud GRETTER, 2011, p. 18. Disponível em:  
< https://revista.esmesc.org.br/re/article/view/32/36> Acesso em: 28/06/2016. 
36 LENZA, op., cit., p. 155. 
37 MENDES; BRANCO, op., cit., p. 1284. 

https://revista.esmesc.org.br/re/article/view/32/36
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segurança e a efetividade do próprio controle e da concretização constitucional 

da jurisdição, eis que se trata”38: 

De uma válvula de segurança da efetividade do controle, de 
constitucionalidade, pois visa evitar que o Tribunal 
Constitucional deixe de declarar a inconstitucionalidade de uma 
lei diante das indesejadas consequências sociais que poderiam 
advir dessa decisão. Para que isso não ocorra, é possibilitada a 
adequação do decisum a situações reais. Dito de maneira mais 
política, o modelo da modulação permite que os Tribunais 
Constitucionais decidam sobre a inconstitucionalidade sem se 
sentir “pressionados” pelos inconvenientes do efeito retroativo 
quando se trata de situações consolidadas. Em nossa opinião 
trata-se de uma norma de calibração, que abre mão do rigor 
teórico (nulidade ou anulabilidade) para não comprometer a 
unidade e estabilidade do sistema jurídico e social. Isso torna 
central a figura do julgador, chamado a “ponderar” interesses e 
prioridades para decidir sobre os efeitos de cada decisão39. 

 

Dessa feita, quando uma Corte Constitucional, nesse caso o Supremo 

Tribunal Federal, optar, mediante a análise do caso concreto, em modular os 

efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade, deve fazê-lo conforme a 

segurança jurídica, a boa-fé, as expectativas de direito geradas e a confiança 

nos atos jurisdicionados. 

Exemplifica-se, nessa perspectiva, o julgamento da ADI nº 3.79140, 

realizado em 16/06/2010 e da ADI 4876 ED41, ocorrido em 20/05/2015, 

respectivamente: 

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 935, DE 11 DE 
OUTUBRO DE 1995, QUE AUTORIZA O GOVERNO DO 
DISTRITO FEDERAL A CONCEDER AOS POLICIAIS 
MILITARES E BOMBEIROS MILITARES A GRATIFICAÇÃO DE 
RISCO DE VIDA. 1. Ao instituir a chamada "gratificação por risco 
de vida" dos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal, 
o Poder Legislativo distrital usurpou a competência material da 
União para "organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e 

                                                           
38 GRETTER, Eloise Mari. A modulação dos efeitos temporais da decisão em controle 
concentrado de constitucionalidade: garantia à segurança jurídica. REVISTA DA ESMESC, v. 
18, n. 24, 2011. < https://revista.esmesc.org.br/re/article/view/32/36> Acesso em: 28/06/2016. 
39 LUNARDI, 2009 apud GRETTER, 2011, págs. 18 – 19. Disponível em:  
< https://revista.esmesc.org.br/re/article/view/32/36> Acesso em: 28/06/2016. 
40 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3791. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Relator 
Ministro Ayres Britto, julgado pelo Tribunal Pleno, no dia 16/06/2010. Disponível em: < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=613685>. Acesso em: 
12/07/2016. 
41 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4876 ED. Ação Direta de Inconstitucionalidade. 
Relator Ministro Dias Toffoli, julgado pelo Plenário, no dia 20/05/2015. Disponível em: < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=9150849>. Acesso em: 
12/07/2016. 

https://revista.esmesc.org.br/re/article/view/32/36
https://revista.esmesc.org.br/re/article/view/32/36
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o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como 
prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a 
execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio" 
(inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal). Incidência da 
Súmula 647 do STF. 2. A Lei distrital 935/95 padece também de 
vício de iniciativa. Dispondo sobre a remuneração de pessoal da 
Administração Pública direta, teve a deflagrá-la proposta 
parlamentar. O que se contrapõe à alínea "a" do inciso II do § 1º 
do art. 61 da Constituição Federal, que prevê, no caso, a 
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 3. Tendo em 
conta a natureza alimentar da gratificação e a presunção de boa-
fé, a operar em favor dos militares do Distrito Federal, atribui-se 
à declaração de inconstitucionalidade efeitos prospectivos (ex 
nunc). 4. Ação direta que se julga procedente. 
 
 
Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. 
Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas 
Gerais. Contexto fático-jurídico da edição da lei impugnada. 
Situações concretas não mencionadas 
na modulação. Inexistência de omissão, contradição ou 
obscuridade. Impossibilidade de se analisar, em ação direta, 
todas as situações concretas decorrentes da declaração de 
inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos. Informações 
trazidas aos autos que demonstram a necessidade de 
alargamento do prazo. Embargos de declaração parcialmente 
acolhidos. Questão de ordem. Manutenção dos 
efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o 
Estado de Minas Gerais e o INSS foi homologado judicialmente 
pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 
1.135.162/MG. 1. Não há omissão ou obscuridade no acórdão 
embargado quanto ao contexto fático-jurídico em que se deu a 
instituição do regime jurídico único no Estado de Minas Gerais e 
a edição do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. 
Essa questão foi analisada pela Corte, que constatou a desídia 
do Estado de Minas Gerais em manter, por tantos anos, imenso 
quadro de servidores investidos sem concurso público em 
cargos destinados ao exercício de atividades essenciais e 
permanentes do Estado, em grave afronta à Constituição de 
1988. 2. Também não há omissão no acórdão embargado 
quanto às situações concretas específicas suscitadas pelo 
embargante, visto que as lindes da modulação foram 
suficientemente discutas no acórdão, cujo dispositivo é bastante 
claro quanto ao alcance da modulação. Cabe ao Estado de 
Minas Gerais identificar, caso a caso, as hipóteses que se 
ajustam à modulação realizada por este Tribunal. 3. Deve ser 
alargado o prazo da modulação dos efeitos. O enorme volume 
de cargos de servidores da educação sujeitos a substituição por 
servidores concursados (por volta de 80.000 servidores na 
educação básica) e a complexidade dos trâmites relacionados a 
tal substituição sinalizam para a inviabilidade de se proceder a 
todas as substituições até 1º de abril do corrente ano de 2015, 
quando teria fim o prazo de modulação. Soma-se a tudo isso a 
circunstância de que em 2014 ocorreram eleições estaduais, 
tendo havido sucessão na chefia do Poder Executivo do Estado, 
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o que impactou os procedimentos voltados à 
regularização dos quadros funcionais abrangidos pelo art. 7º da 
Lei Complementar estadual nº 100/2007. Ademais, estando em 
curso o ano letivo, eventual substituição de um grande número 
de profissionais da educação impactaria negativamente o 
serviço de educação do Estado, devido à descontinuidade da 
metodologia de ensino, em prejuízo dos alunos. 4. Assiste razão 
à Advocacia-Geral da União quando aponta haver omissão no 
acórdão embargado quanto ao regime jurídico previdenciário 
aplicável aos ex-ocupantes dos cargos atingidos pela 
declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei 
Complementar nº 100/07 e quanto ao acordo homologado pelo 
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 
1.135.162/MG. Discutiu-se, em Plenário, apenas sobre o regime 
previdenciário aplicável aos servidores resguardados pela 
modulação, quais sejam, os já aposentados e aqueles que, até 
a data de publicação da ata de julgamento, tenham reunido os 
requisitos para a aposentadoria, os quais permaneceram no 
regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais. No 
entanto, quando ainda vigentes as normas declaradas 
inconstitucionais na ADI, o Estado de Minas Gerais, a União e o 
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que discutiam em 
juízo o regime previdenciário aplicável aos servidores referidos 
no art. 7º da Lei Complementar estadual nº 101/2007, colocaram 
termo ao referido litígio mediante acordo homologado pelo 
Superior Tribunal de Justiça em agosto de 2010 - nos autos do 
Recurso Especial nº 1.135.162/MG -, pelo qual ficou definido que 
o regime aplicável a tais servidores seria o regime próprio de 
previdência. Em razão disso, esses servidores ficaram 
vinculados ao regime próprio de previdência, efetuando suas 
contribuições para o referido regime, e não para o INSS. 5. 
Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, em 
relação aos servidores da educação básica e superior do 
Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final 
de dezembro de 2015, esclarecendo-se, em questão de ordem, 
que devem ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo 
acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o 
INSS – o qual foi homologado judicialmente pelo Superior 
Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG – no 
que tange à aplicação do regime próprio de previdência social 
aos servidores atingidos pela declaração de 
inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 
100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto 
ao regime próprio. 
 
 

José Afonso da Silva42, indica que a segurança jurídica tem seu 

fundamento de validade na Carta Magna, em perfeita harmonia com o valor de 

justiça social “na medida em que a Constituição tem por missão assegurar a 

                                                           
42 SILVA, José Afonso da, 2009 apud GRETTER, 2011, p. 23. Disponível em:  

< https://revista.esmesc.org.br/re/article/view/32/36> Acesso em: 28/06/2016. 

https://revista.esmesc.org.br/re/article/view/32/36
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vigência e eficácia do princípio da dignidade da pessoa humana, em que se 

centram todas as demais manifestações dos direitos fundamentais do homem”. 

A regra geral é que a decisão de mérito possua efeito erga omnes, ex 

tunc, vinculante e repristinatório, entretanto, o STF pode restringir os efeitos da 

decisão, como se verá ao longo do presente artigo. 

Ao conferir efeitos ex nunc ou pro futuro, está-se criando um 
espaço de tempo, intermediário, que assegure a sobrevivência 
provisória da lei declarada incompatível com a Constituição (...) 
Isso de tal sorte que possa o autor das leis – o Poder Legislativo 
– eleger um desses caminhos: revogar a lei, modificá-la ou 
completá-la, se para tanto for movido ou despertado pelo aresto 
judicial da Corte competente43.  
 

Nesse contexto, até que fosse declarada sua inconstitucionalidade, a lei 

ou o ato normativo, certamente, vigorou durante um tempo determinado, 

ocasionando a produção de efeitos. Assim, é possível que nasçam relações 

jurídicas e direitos sejam adquiridos com base na norma declarada nula 

mediante o controle concentrado de constitucionalidade. 

Desconstituir de uma hora para a outra todas as relações jurídicas e os 

direitos compreendidos ao tornar a lei ou o ato normativo inconstitucional 

poderia, muita das vezes, aviltar princípios consagrados na Constituição, tais 

como, a boa-fé e a segurança jurídica. 

Sendo assim, com o propósito de esquivar-se da aplicação imoderada e 

irrestrita dos efeitos da nulidade de pleno direito na declaração de 

inconstitucionalidade no controle concentrado, o legislador ordinário (nos arts. 

27 da Lei 9.868/99 e 11 da Lei 9.882/99), consolidou o que a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal já vinha sustentando: a modulação dos efeitos 

temporais. 

Nessa lógica, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, 

o STF, seguindo os parâmetros legais impostos pelos referidos artigos, pode 

limitar no tempo os efeitos da nulidade da norma impugnada, a fim de proteger 

a estabilidade das relações jurídicas ora ocorridas. 

Nas palavras de Luís Roberto Barroso44: 

                                                           
43 BONAVIDES, 2009 apud GRETTER, 2011, p. 20. Disponível em:  
< https://revista.esmesc.org.br/re/article/view/32/36> Acesso em: 28/06/2016. 
44 BARROSO, Luís Roberto, 2009 apud GRETTER, 2011, p. 21. Disponível em:  
< https://revista.esmesc.org.br/re/article/view/32/36> Acesso em: 28/06/2016. 

https://revista.esmesc.org.br/re/article/view/32/36
https://revista.esmesc.org.br/re/article/view/32/36
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O que o Supremo Tribunal Federal poderá fazer ao dosar os 
efeitos retroativos da decisão é uma ponderação entre a norma 
violada e as normas constitucionais que protegem os efeitos 
produzidos pela lei inconstitucional. Como por exemplo: boa-fé, 
moralidade, coisa julgada, irredutibilidade dos vencimentos, 
razoabilidade. 
 

Ademais, pode o Supremo Tribunal Federal determinar que a referida 

declaração somente produza efeitos após o seu trânsito em julgado ou em 

momento futuro determinado, isto é, efeitos pro futuro. 

São três modalidades que a Corte Suprema poderá restringir os efeitos 

da declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, podendo a 

eficácia da decisão se dar:  

a) A partir do transito em julgado;  

b) A partir de um momento estabelecido entre a promulgação do ato 

normativo e sua declaração de inconstitucionalidade ou 

c)  A partir de um termo fixado pelo Supremo Tribunal Federal, após a 

declaração de inconstitucionalidade. 

Assim, é permitido que o Supremo Tribunal Federal, com fulcro nos 

dispositivos legais ora mencionados, afaste a aplicação do princípio da nulidade 

de pleno direito, a fim de que possa ser assegurado a segurança jurídica ou o 

excepcional interesse social. Isso significa dizer que a declaração de 

inconstitucionalidade, ao invés de possuir efeitos ex tunc, passaria, por sua vez, 

a produzir efeitos ex nunc, também conhecido como pro futuro. 

É válido salientar que a modulação dos efeitos temporais no controle 

concentrado de constitucionalidade é, como anteriormente analisado, permitida 

em lei, no entanto, é uma medida de caráter singular, não à toa, as Leis 9.868/99 

e 9.882/99 confirmaram a excepcionalidade da restrição temporal na declaração 

de inconstitucionalidade ao estabelecerem requisitos material e procedimental 

em seu texto. 

 

4.1 Segurança Jurídica e Excepcional Interesse Social: Essência da 

Aplicação da Técnica da Modulação dos Efeitos Temporais 

 

O princípio da segurança jurídica, implícito na Constituição da República 

Federativa do Brasil, mais precisamente no art. 5º, XXXVI (“a lei não prejudicará 
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o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”) pertence ao rol dos 

direitos fundamentais do cidadão brasileiro. 

Pela interpretação do supracitado dispositivo legal, percebe-se que o 

referido princípio é um conceito jurídico indeterminado, isto é, não possui seu 

conteúdo delimitado pela Carta Magna. 

De acordo com o art. 6º, § 2º da LINDB, “Consideram-se adquiridos assim 

os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles 

cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou condição preestabelecida 

inalterável, a arbítrio de outrem”. 

Nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei em comento, “Reputa-se ato jurídico 

perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou”. 

A coisa julgada, por sua vez, está positivada no art. 6º, § 3º do citado 

Diploma, quando menciona que “Chama-se coisa julgada ou caso julgado a 

decisão judicial de que já não caiba recurso”.  

Desse modo, o princípio da segurança jurídica existe para que o cidadão 

brasileiro conheça, minimamente, acerca das regras inerentes à sociedade, a 

fim de que possa assentar nelas as suas relações jurídicas, tornando-as válidas 

e eficazes. Se não fosse assim, a insegurança, cada vez mais, tomaria forma e 

ganharia espaço no âmbito do Direito. 

Para Gilmar Mendes45, (...) “a segurança jurídica, como subprincípio do 

Estado de Direito, assume valor ímpar no sistema jurídico, cabendo-lhe papel 

diferenciado na realização da própria ideia de justiça material”. 

Nessa perspectiva, Canotilho46 assevera que: 

As idéias nucleares da segurança jurídica desenvolvem-se em 
torno de dois conceitos: (1) estabilidade ou eficácia ex post da 
segurança jurídica, dado que as decisões dos poderes públicos 
uma vez adoptadas, na forma e procedimentos legalmente 
exigidos, não devem poder ser arbitrariamente modificadas, 
sendo apenas razoável a alteração das mesmas quando 
ocorram pressupostos materiais particularmente relevantes; (2) 
previsibilidade ou eficácia ex ante do princípio da segurança 
jurídica que, fundamentalmente, se reconduz à exigência de 
certeza e calculabilidade, por parte dos cidadãos, em relação 
aos efeitos jurídicos dos actos normativos. 

 

                                                           
45 MENDES; BRANCO, op., cit., p. 381. 
46 CANOTILHO, José Joaquim Gomes, 2003 apud Sanches, 2012, p. 137. Disponível em:  
< esdc.com.br/seer/index.php/rbdc/article/download/8/7> Acesso em: 27/06/2016. 
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Ocorre que, o reconhecimento da inconstitucionalidade de uma lei ou de 

um ato normativo pode, frontalmente, causar prejuízos a segurança jurídica, na 

medida em que, se for este declarado nulo estendendo-lhe os efeitos que 

permeiam a nulidade para o período de sua vigência, certamente, a lei ou o ato 

normativo poderá atingir relações ou atos jurídicos ora estabilizados. 

Justamente visando acalmar essa discussão foram criados os arts. 27 da 

lei 9.868/99 e 11 da Lei 9.882/99, para que o Supremo Tribunal Federal pudesse, 

respeitados os requisitos explícitos em ambos os dispositivos legais, modular os 

efeitos da decisão que declara a nulidade da lei ou do ato normativo, delimitando, 

assim, a eficácia da declaração de inconstitucionalidade, a fim de proteger os 

institutos ora mencionados. 

Pelo fato de o conceito da segurança jurídica ser indeterminado, 

permitindo uma interpretação bastante ampla, é fundamental que a Suprema 

Corte aplique a técnica da modulação dos efeitos temporais no controle 

concentrado de constitucionalidade com extrema ponderação, pois, caso 

contrário, o efeito poderá ser oposto, ocasionando, por sua vez, a insegurança 

jurídica. 

O Supremo Tribunal Federal, visando evitar que a abrangência do 

princípio da segurança jurídica possa vir a prejudicar, poderá se valer de um 

outro princípio bastante discutido no âmbito do Direito, qual seja, a 

proporcionalidade. Este princípio se subdivide em três subprincípios: adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 

Rapidamente, a adequação implica que o meio escolhido possa fomentar 

o fim ora pretendido. A necessidade, por sua vez, pode ser observada como o 

meio menos gravoso, dentre as medidas disponíveis, para alcançar determinada 

finalidade. Por último, a proporcionalidade em sentido estrito significa dizer que, 

sendo a medida adequada e necessária, o ato que fora praticado deve ser o mais 

eficiente possível e menos restritivo para galgar o objetivo almejado. 

Assim, o Supremo, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo, deverá analisar no caso concreto se houve efetivo prejuízo a 

segurança jurídica ou ao interesse social. Em caso positivo, a Corte deverá 

ponderar tais valores com princípios consubstanciados na Constituição e 

modular os efeitos. 
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Outro requisito para a aplicação da referida técnica pelo STF é o 

excepcional interesse social. Isso significa que quando a declaração de 

inconstitucionalidade proferida no âmbito do controle concentrado ferir o 

interesse da coletividade poderá a Corte evitar a retroatividade dos efeitos da 

decisão, não abrangendo, apenas, as relações jurídicas ocorridas no passado. 

 

4.2 Poderá a Modulação dos Efeitos Temporais ser Aplicada de Ofício 

ou é Necessário Requerimento da Parte Interessada? 

 

Como foi discutido ao longo do artigo, pode o STF modular os efeitos 

temporais da declaração de inconstitucionalidade no âmbito do controle 

concentrado, observado o que preceitua os arts. 27 da Lei 9.868/99 e 11 da Lei 

9.882/99. 

A questão que se coloca é quanto à possibilidade de o Supremo Tribunal 

Federal modular os efeitos temporais de ofício, ou seja, independentemente de 

requerimento da parte interessada. 

No julgamento dos Embargos Declaratórios opostos na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 3.60147, o relator, Ministro Dias Toffoli, entendeu que se 

for verificada a existência, no caso concreto, de razões de segurança jurídica ou 

de excepcional interesse social, deverá a Corte aplicar a modulação dos efeitos 

temporais na declaração de inconstitucionalidade, ainda que não houvesse o 

requerimento da parte interessada. Não era permitido também que o interessado 

opusesse embargos de declaração para, depois que o julgamento fosse 

realizado, obter a aplicação do art. 27 da Lei 9.868/99. 

Por esse prisma, impende destacar o julgamento da ADI nº 3.601 ED, 

realizado em 09/09/2010, in verbis: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL Nº 3.642/05, QUE 
DISPÕE SOBRE A COMISSÃO PERMANENTE DE 
DISCIPLINA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL”. 
AUSÊNCIA DE PEDIDO ANTERIOR. NECESSIDADE DE 
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. O art. 27 da Lei nº 9.868/99 
tem fundamento na própria Carta Magna e em princípios 
constitucionais, de modo que sua efetiva aplicação, quando 

                                                           
47 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3601 ED. Ação Direta de Inconstitucionalidade. 
Relator Ministro Dias Toffoli, julgado pelo Tribunal Pleno, no dia 09/09/2010. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=617937>. Acesso em: 
11/07/2016. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=617937
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presentes os seus requisitos, garante a supremacia da Lei maior. 
Presentes as condições necessárias à modulação dos efeitos da 
decisão que proclama a inconstitucionalidade de determinado 
ato normativo, esta Suprema Corte tem o dever constitucional 
de, independentemente de pedido das partes, aplicar o art. 27 
da Lei 9.868/99. 2. Continua a dominar no Brasil a doutrina do 
princípio da nulidade da lei inconstitucional. Caso o Tribunal não 
faça nenhuma ressalva na decisão, reputa-se aplicado o efeito 
retroativo. Entretanto, podem as partes trazer o tema em sede 
de embargos de declaração. 3. Necessidade de preservação 
dos atos praticados pela Comissão Permanente de Disciplina da 
Polícia Civil do Distrito Federal durante os quatro anos de 
aplicação da lei declarada inconstitucional. 4. Aplicabilidade, ao 
caso, da excepcional restrição dos efeitos prevista no art. 27 da 
Lei 9.868/99. Presentes não só as razões de segurança jurídica, 
mas também de excepcional interesse social (preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio – 
primado da segurança pública), capazes de prevalecer sobre o 
postulado da nulidade da lei inconstitucional. 5. Embargos 
declaratórios conhecidos e providos para esclarecer que a 
decisão de declaração de inconstitucionalidade da Lei distrital nº 
3.642/05 tem eficácia a partir da data de publicação do acórdão 
embargado. 

 

 

É mister destacar que nem sempre o entendimento da Suprema Corte era 

nesse sentido. Antes do julgamento supracitado, o posicionamento 

jurisprudencial dominante era da necessidade de requerimento expresso da 

parte interessada para que a modulação dos efeitos temporais fosse aplicada, 

sendo que tal pleito deveria ser realizado até o julgamento da ação direta de 

inconstitucionalidade. Nessa esteira, o STF não poderia utilizar a técnica da 

modulação sem que houvesse o referido requerimento. 

Para corroborar com essa interpretação temos, a título de exemplificação, 

o julgamento dos Embargos Declaratórios opostos na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 2.728-048 e nº 1.498-649, respectivamente: 

 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PROCESSO OBJETIVO - 
GOVERNADOR DO ESTADO. A representação processual do 

                                                           
48 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2728-0 ED. Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

Relator Ministro Marco Aurélio, julgado pelo Tribunal Pleno, no dia 19/10/2006. Disponível em: 
< http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=489860 >. Acesso em: 
11/07/2016. 
49 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1498-6 ED. Ação Direta de Inconstitucionalidade. 
Relator Ministro Ilmar Galvão, julgado pelo Tribunal Pleno, no dia 10/04/2003. Disponível em: < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266995>. Acesso em: 
11/07/2016 
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governador do estado no processo objetivo se faz por meio de 
credenciamento de advogado, descabendo colar a pessoalidade 
considerado aquele que, à época, era o chefe do Poder 
Executivo. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PROCESSO 
OBJETIVO - GOVERNADOR DO ESTADO. Atua o legitimado 
para ação direta de inconstitucionalidade quer mediante 
advogado especialmente credenciado, quer via procurador do 
Estado, sendo dispensável, neste último caso, a juntada de 
instrumento de mandato. CONTROLE CONCENTRADO DE 
CONSTITUCIONALIDADE - PROCEDÊNCIA DA PECHA DE 
INCONSTITUCIONAL -EFEITO - TERMO INICIAL - REGRA X 
EXCEÇÃO. A ordem natural das coisas direciona no sentido de 
ter-se como regra a retroação da eficácia do acórdão 
declaratório constitutivo negativo à data da integração da lei 
proclamada inconstitucional, no arcabouço normativo, correndo 
à conta da exceção a fixação de termo inicial distinto. 
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - FIXAÇÃO DO 
TERMO INICIAL DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - RETROATIVIDADE TOTAL. 
Inexistindo pleito de fixação de termo inicial diverso, não se 
pode alegar omissão relativamente ao acórdão por meio do qual 
se concluiu pelo conflito do ato normativo autônomo abstrato 
com a Carta da República, fulminando-o desde a vigência. 
MUNICÍPIOS - PARTICIPAÇÃO NA ARRECADAÇÃO DO 
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E 
SERVIÇOS - INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL - 
ALCANCE DA DECLARAÇÃO. A ofensa frontal da lei do Estado 
à Constituição Federal implicou, no julgamento ocorrido, o 
afastamento retroativo à data do surgimento de eficácia do ato 
impugnado. 

 

CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – 
PROCEDÊNCIA DA PECHA DE INCONSTITUCIONAL – 
EFEITO – TERMO INICIAL – REGRA X EXECUÇÃO. A ordem 
natural das coisas direciona no sentido de ter-se como regra a 
retroação da eficácia do acórdão declaratório constitutivo 
negativo à data da integração, da lei fulminada por 
inconstitucional, no arcabouço normativo, correndo a conta da 
exceção a fixação de termo inicial diverso. EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – FIXAÇÃO DE TERMO 
INICIAL DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE – RETROATIVIDADE TOTAL. A 
inexistência de pleito de fixação de termo inicial diverso afasta a 
alegação de omissão relativamente ao acórdão por meio do qual 
se concluiu pelo conflito do ato normativo autônomo abstrato 
com a Constituição Federal, fulminando-o desde a vigência. 
CARTÓRIOS JUDICIAIS – PRIVATIZAÇÃO – LEI 9.880/93 – 
REDAÇÃO DECORRENTE DA LEI Nº 10.544/95 DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL – INCONSTITUCIONALIDADE – 
ALCANCE DA DECLARAÇÃO. O conflito frontal da Lei do 
Estado com a Constituição Federal (artigo 31 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias) implicou no 
afastamento total e retroativo, à data do surgimento de eficácia, 
do ato. 
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Dessa maneira, a Corte poderá aplicar de ofício a modulação dos efeitos 

temporais quando houver possibilidade de dano a segurança jurídica ou ao 

interesse social na declaração de nulidade com efeitos ex tunc. 

 

Conclusão 

 

Como foi apresentado ao longo do artigo, o Supremo Tribunal Federal, no 

âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, profere, via de regra, 

decisões com eficácia erga omnes e ex tunc, o que se traduz na oponibilidade 

dos efeitos a sociedade como um todo e na retroação dos mesmos até o instante 

da edição da lei ou do ato normativo ora impugnado. 

Entretanto, durante o período que a norma estava vigendo, de certo, 

inúmeras relações jurídicas foram firmadas e, naturalmente, produziram efeitos 

na esfera do Direito. Sendo assim, a repentina desconstituição dessas referidas 

relações poderia atentar contra a segurança jurídica e a boa-fé. 

Visando, justamente, atingir a aplicação irrestrita dos efeitos da nulidade 

inerentes a declaração de inconstitucionalidade, o legislador ordinário permitiu a 

utilização da técnica da modulação dos efeitos temporais. 

Com isso, foram publicadas as Leis 9.868/99 e 9.882/99 que, nos seus 

arts. 27 e 11, respectivamente, dispõem acerca dos requisitos para que a 

modulação dos efeitos temporais em sede do controle concentrado de 

constitucionalidade possa ser aplicada. 

Os requisitos são o quórum de maioria de dois terços dos membros do 

Supremo Tribunal Federal, bem como razões fundadas na segurança jurídica e 

excepcional interesse social. 

É importante notar que, por ser a segurança jurídica um conceito jurídico 

indeterminado, a sua utilização de maneira irrestrita como fundamento para 

modular os efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade pode, ao 

contrário do que o legislador ordinário previu, ocasionar a insegurança jurídica. 

Nessa esteira, o poder conferido a Corte Suprema só poderá ser utilizado 

extraordinariamente, empregado apenas quando o caso concreto atentar 

flagrantemente contra a segurança jurídica e o excepcional interesse social. 
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Por fim, mister salientar que, após alteração jurisprudencial, a modulação 

dos efeitos temporais poderá ser feita pelo Supremo de ofício, utilizando sempre 

o princípio da proporcionalidade, a fim de ponderar as suas decisões. 
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