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RESUMO 

 

O presente trabalho versa sobre a medida cautelar em sede de ação direta de 

inconstitucionalidade. O tratamento dado à abordagem é pelo prisma do princípio do acesso à 

justiça. Para tanto, é proposta uma construção do conteúdo jurídico do princípio do acesso à 

justiça, sem perder de vista sua caracterização como princípio metajurídico, que se manifesta 

no âmbito constitucional como direito fundamental fomentador de uma nova universalidade, 

voltado para garantir a prevalência da tutela jurídica adequada. Ainda são apontados alguns 

desafios da hermenêutica concretizante insculpida para dar azo ao princípio do acesso à 

justiça, tratando de algumas limitações e propostas. Ação direta de inconstitucionalidade ante, 

a dissertação ingressa na apresentação da tutela de urgência, diferenciando-a das demais 

tutelas sumárias e erigindo-a a condição de instrumento indispensável ao princípio do acesso 

à justiça. No campo mais específico do controle abstrato de constitucionalidade, são traçadas 

as características do processo objetivo, suas fontes, dentre elas as normas regimentais do 

Supremo Tribunal Federal e o papel delas na nova ordem constitucional. Por fim, a medida 

cautelar na ação direta de inconstitucionalidade é apresentada pela perspectiva do princípio do 

acesso à justiça, apontando alguns pontos: a leitura do princípio do juiz natural para adequá-lo 

ao aspecto da prestação jurisdicional ininterrupta e temporalmente adequada, especialmente 

quanto à emergência; a análise de fatos em sede de ação direta; os efeitos vinculativos 

objetivos e o efeito erga omnes; o efeito sobre o plano fático e normativo; o efeito da medida 

cautelar sobre outros processos e sobre o curso prescricional; a polêmica da possibilidade de 

medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 
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ABSTRACT 

 

The present study deals with the caution measure in the direct action of inconstitutionality. 

The treatment given to the approach is through the principle of access to justice. For this, a 

construction of the juridical content in the principle of access to justice is proposed, without 

losing the focus of its characteristic as a metajuridical principle, which is presented in the 

constitutional field as a fundamental right, generator of a new universality, destined to 

guarantee the prevalence of an adequate juridical tutelage. Some challenges of the 

concretizing hermeutics are still shown to give way to principle of access to justice, dealing 

with certain limitations and proposals. The direct action of inconstitutionality in face of the 

dissertation,  begins to focus on the presentation of the tutelage of urgency, differentiating it 

from the other brief tutelage and elevating it to the condition of instrument which is 

indispensable to the principle of access to justice. In the most specific field of the abstract 

control of constitutionality, the characteristics of the objective process are defined, their 

sources, amongst which the regimental norms of the Federal  Supreme Court and their role in 

the new constitutional reality. Finally, the caution measure in the direct action of 

inconstitutionality is presented by the perspective of principle of access to justice, identifying 

some points: the interpretations of the principle of the natural judge to adapt him to the aspect 

of continuous and temporarily adequate juridical account, especially when concerned to 

emergency; the analysis of facts in the direct action; the bonding objective effects and the 

erga omnes; the effect over the factual and normative plan; the effect of the caution measure 

over other processes and over the prescriptional course; the polemic of the possibility of 

caution measure in direct action  of inconstitutionality through omission. 
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INTRODUÇÃO: EXPLICAÇÕES INDISPENSÁVEIS 

 

 As páginas que se seguem pretendem constituir um estudo da medida cautelar em 

sede de ação direta de inconstitucionalidade, dentro da jurisdição constitucional brasileira, 

partindo da promessa-síntese estipulada pelo princípio do acesso à justiça. 

 A questão tem grande relevo teórico e prático, principalmente diante do uso 

constante da medida cautelar em sede do controle de constitucionalidade. 

 Para percorrer o caminho rumo a tal objetivo, tem-se como cerne do presente 

trabalho a relação existente entre processo e efetividade, buscando apresentar considerações 

que ajudem a conviver com essa aflitiva realidade que faz parte da própria idéia de Estado de 

Direito democrático contemporâneo. 

 É uma realidade que o ritmo das relações sociais dentro das sociedades complexas 

inseriu um novo valor a ser considerado pelo Estado na resolução de conflitos - o tempo. É 

óbvia a coexistência do tempo em todas as fases da história humana, contudo, sua importância 

aumentou (e ainda continua a aumentar) em progressão geométrica à complexificação1 da 

sociedade.  

 A hipervalorização do componente tempo dentro da equação que resulta “justiça” 

pôs em xeque outro componente – a segurança jurídica2. Por muito tempo, a importância era 

posta na segurança jurídica, baseada num sofisticado complexo processual construído sobre 

valores liberais (processo civil clássico3) que alijavam a interferência imediata ou mesmo 

aquela não baseada na coisa julgada precedida de uma atividade ordinarizada que obedecia a 

fases rígidas, incontornáveis e sucessivas.  

 Diante disso, surgiu a necessidade de viabilizar a tutela provisória das situações 

postas ante a jurisdição, inclusive a constitucional. Fator que reflete sobre o ordenamento 

jurídico, fomentando uma cultura das “cautelares definitivas”. Mormente quando, na prática, a 

                                                 
1   Sobre a temática da complexidade: HARVEY, David. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens 

da mudança cultural. 12 ed., São Paulo: Loyola, 2003; BERMAN, Marshall. Tudo que é solido desmancha no 

ar: aventura da modernidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1986. 
2  Sobre a eficácia do princípio da segurança jurídica, consultar: BARCELLOS, Ana Paula. A eficácia jurídica 

dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 
3 Acerca do processo civil clássico, ver: MARINONI, Luiz Guilherme. Efetividade do processo e tutela de 

urgência. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1994. 
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liminar na ação direta de inconstitucionalidade passa a reger definitivamente a vida das 

pessoas, diante da demora para o julgamento definitivo. 

 O discurso oficial da duração razoável do processo não alcança em sua 

integralidade a praxe da Suprema Corte nacional, atolada em milhares de ações, seja na via 

recursal, seja na via originária. Basta ver os infindáveis habeas corpus e mandados de 

segurança nas pautas de todas as sessões. Além das incontáveis Reclamações. 

Além do mais, o Supremo Tribunal Federal, com o apóio da legislação, tenta 

enfrentar o caos com posturas obstativas, criando filtros à jurisdição daquela Corte. Os 

requisitos do preqüestionamento, da repercussão geral4, da súmula, inclusive a impeditiva de 

recursos e a vinculante, a interpretação das competências taxativas do próprio Tribunal, a 

limitação do controle abstrato às normas pós-constitucionais e em vigência, pela formação de 

uma conceituação espaço-temporal do que se entende por bloco de constitucionalidade, a 

exigência da causa de pedir remota sob a técnica da indicação expressa dos dispositivos 

constitucionais violados etc. 

Saliente-se a necessidade de algumas dessas medidas. Contudo, outras ações 

inicialmente mais simples têm efeito benéfico e imediato, tal como a pauta temática 

(selecionando processos sobre a mesma matéria e concentrando-os numa mesma sessão de 

julgamento) e a informatização da tramitação dos atos perante o Tribunal. 

 O desígnio do presente trabalho é, partindo da complexidade do problema do 

acesso à justiça, em geral, e da jurisdição constitucional, em particular, após preparar o 

arcabouço mínimo necessário, considerar algumas perplexidades que circundam a utilização 

da medida cautelar na seara específica da ação direta de inconstitucionalidade. Busca-se, em 

maior parte, desfazer preconceitos (ou dogmas) estabelecidos sobre o tema, tais como: [i] a 

equivocada idéia de ser a teoria geral da tutela de urgência imprestável para a medida cautelar 

na ação direta de inconstitucionalidade; [ii] o papel supervalorizado que se dá no cenário 

nacional à relação entre a legislação em sentido estrito e a ação do próprio Supremo na 

regulação do processo naquela Corte. Em certo, essas são as idéias mais prejudiciais ao 

verdadeiro papel da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, vista como 

instrumento de acesso à justiça. 

                                                 
4 Ver, nesse particular, as inovações trazidas pela Emenda Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004, 
criando o art. 103-B, na Constituição Federal. Bem como, a Lei nº 11.417/06 e a Emenda Regimental nº 21, do 
Supremo Tribunal Federal, no ano de 2007. 
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 No caminho, surgem algumas indagações a serem consideradas. A primeira é até 

que ponto pode ir o Supremo Tribunal Federal ao definir o papel da medida cautelar em ação 

direta de inconstitucionalidade. Outra é sobre as verdadeiras balizas do tema. E, por fim, qual 

é o papel do legislador infraconstitucional. 

 O tratamento dado ao tema levou em consideração, antes de tudo, que o método é 

antes de tudo a forma com que se lê o objeto de reflexão. Hoje, quando se procura fazer 

ciência, ou melhor, agir com cientificidade, esbarra-se na dificuldade de quebrar resistências 

já arraigadas na sociedade. Isso é fonte do modelo de racionalidade que nos foi imposto. Tal 

paradigma é resultado da relação científica que se iniciou no século XVI, cresceu durante o 

século XVII, explodiu no século XVIII, e, finalmente, do meio para o final do século XIX, 

invadiu de vez as ciências sociais emergentes (Sociologia, Antropologia, Psicologia etc.), 

criando os frutos até hoje imperantes, a saber: a) o recurso ao fundamento primeiro de 

qualquer fenômeno; b) a preocupação de estabelecer o caminho percorrido pelo trabalho de 

pesquisa; c) a construção das afirmações sobre dados concretos. 

 Não se vê nenhum demérito em encarar o estudo do Direito, como não-exato, pelo 

contrário. Contudo, não há diminuição na validade das conclusões produzidas nesta seara56. 

 O Direito convive com alegação de crise, impondo a necessidade de contornar 

suas limitações com a adoção de método claro. 

A idéia de crise do direito é uma temática recorrente no pensamento sociológico-

jurídico desde a segunda metade do século XIX. Entretanto, para entender o que é crise, por 

muito tempo reduziu-se a discussão à mera busca de uma articulação funcional das 

                                                 
5 Consultar sobre o tema o trabalho de: FARIA, José Eduardo. O Direito na economia globalizada. São Paulo: 
Malheiros, 1999, p. 13-14. A obra é de grande Consultar sobre o tema o trabalho de: FARIA, José Eduardo. O 

Direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 13-14. A obra é de grande valia para a 
compreensão do enquadramento do Direito contemporâneo, devendo-se prestar atenção naquilo que o autor disse 
sobre o estudo da economia e sua aplicação ao Direito - “Os conceitos, as premissas, os axiomas, os postulados, 
as categorias, as hipóteses e os métodos até ali dominantes, que vinham conferindo à economia o status de 
ciência, viram, subitamente, esgotar grande parte de seu potencial analítico e exaurir sua operacionalidade, 
perdendo em velocidade geométrica sua aceitação e, por conseqüência, sua legitimidade.” O Direito também se 
exaure em seu propósito se não avaliar seus axiomas e revisá-los.  
6 Consultar sobre o tema o trabalho de: FARIA, José Eduardo. O Direito na economia globalizada. São Paulo: 
Malheiros, 1999, p. 13-14. A obra é de grande valia para a compreensão do enquadramento do Direito 
contemporâneo, devendo-se prestar atenção naquilo que o autor disse sobre o estudo da economia e sua 
aplicação ao Direito - “Os conceitos, as premissas, os axiomas, os postulados, as categorias, as hipóteses e os 
métodos até ali dominantes, que vinham conferindo à economia o status de ciência, viram, subitamente, esgotar 
grande parte de seu potencial analítico e exaurir sua operacionalidade, perdendo em velocidade geométrica sua 
aceitação e, por conseqüência, sua legitimidade.” O Direito também se exaure em seu propósito se não avaliar 
seus axiomas e revisá-los.  
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instituições do Direito. Concepção denominada de idéia tradicional de crise
7
. Ante essa idéia 

forjou-se como solução a observação do fenômeno jurídico como fruto de uma evolução 

linear8, aonde o processo de aperfeiçoamento dar-se-ia pela incorporação das melhores 

fórmulas concebidas no passado. O tempo seria fator relevante para superar as crises, 

partindo-se do ponto de que o mais novo seria fruto da evolução para melhor.  

Esse pensamento tem incongruências evidentes. A primeira é sobre a crença numa 

racionalidade do legislador, própria a classificá-lo como capaz de: 

(a) converter leis e códigos em técnica de controle social fundada antes em 

mecanismos formais do que na coação pessoal9; (b) fazer das normas 

jurídicas medidas universais de comportamento social não vinculadas a 

nenhum conteúdo material10; (c) sistematiza, de modo coerente, a legislação 

sob a forma de uma hierarquia de normas superpostas, em cujo âmbito as 

inferiores se subordinam às superiores num movimento linear e unidirecional 

de fundamentação e validez; (d) forjar técnicas para a `inter-

individualização` processual dos conflitos com a finalidade de permitir seu 

                                                 
7 Sobre a idéia tradicional de crise, mais uma vez, ver: FARIA, José Eduardo. O Direito na economia 

globalizada. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 39-40, ao dizer: “No limite, o equilíbrio social seria possível graças 
a uma articulação funcional dessas instituições, sejam elas familiares, educacionais, culturais, religiosas, 
econômicas, políticas etc. “Nesse sentido, o modo pelo qual a sociedade pensada ou concebida resulta na 
maneira pela qual se admite a racionalidade de suas formas de organização institucional. A idéia de crise aparece 
quando as racionalidades parciais não mais se articulam umas com as outras, gerando assim graves distorções 
estruturais para a consecução do equilíbrio social. Cada instituição aparece como independente em relação às 
demais, de modo que a crise representaria a sociedade como eivada de incoerências e invadida por contradições. 
Assim considerada, essa idéia de crise configura um conceito analítico que serve para opor uma ordem ideal a 
uma desordem real, na qual a ordem jurídica é contrariada por acontecimentos para os quais ela não consegue 
oferecer soluções ou respostas técnica e funcionalmente eficazes.”  
8 Para uma análise concisa da questão e de seus desdobramentos, consulta: FARIA, José Eduardo. O Direito na 

economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 1999, principalmente nas páginas 42-51. Destaque-se, somente 
para ilustrar, o seguinte trecho, às páginas 42-43: “Durante muito tempo acreditou-se que o estágio atual do 
pensamento jurídico tinha incorporado as formulações, os conceitos e as categorias mais importantes aparecidas 
no passado. E embora se soubesse que a história do pensamento é formada de controvérsias, polêmicas e 
rupturas, aceitava-se que, de algum modo, as verdades surgidas no passado estariam já incluídas no presente. 
Estudar o direito, nesta perspectiva, nada mais seria então do que aprender as últimas contribuições teóricas – a 
maior parte delas baseada na crença em torno de uma pluralidade social, político e econômico redutível a uma 
unidade lógico-formal capaz de permitir a coexistência do `politeísmo de valores`, de equilibrar distintos 
antagonismos, de harmonizar diferentes interesses segundo cálculos de conveniências e oportunidades e de 
propiciar a decisão dos mais variados tipos de conflitos; dito de outro modo, na crença de uma atomização social 
passível de ser unificada por uma ordem jurídico-formal obtida graças a uma técnica singular, impessoal e neutra 
de construção de conceitos e categorias para a organização do direito e de fixação de critérios axiomáticos de 
referência para sua aplicação, conhecida com `dogmática jurídica`.”  
9 Fenômeno que progrediu para a chamada inflação legislativa, fato decorrente do número exagerado de atos 
normativos, correlacionado também com a incapacidade em regular adequadamente a necessidade que deveria 
ser atendida pela norma. 
10 A generalização, impessoalidade e abstração da lei. Sendo muitas leis desprovidas de resultado jurídico-
material na vida das pessoas. São aquelas que não têm funcionalidade para a sociedade.  
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`desarme`, sua `dispersão` e sua `biodegração` pelas instituições judiciais11; 

e, por fim, (e) de se expressar por uma linguagem objetiva, clara e precisa12. 

 

O ordenamento jurídico idealizado pela proposta acima é hermético, suficiente e 

completo. Limita-se ao âmbito do prescrito em lei, exclui-se do envolvimento em pautas 

políticas, cinge-se ao universo estritamente jurídico e dele se alimenta. Essa idéia é 

autofágica, canibalesca. O sistema que se alimenta somente de si mesmo, na natureza e aqui, 

tem essas denominações. 13  

 Afinal, fosse o sistema jurídico algo tão hermético, como se explicaria os fatos 

inéditos ou as próprias posturas críticas? A revolução paradigmática do Direito, ou seja: 

As dificuldades atualmente enfrentadas pela dogmática jurídica parecem 

configurar uma situação onde as várias alternativas a ela propostas, (a) ou 

retornam importantes controvérsias e posicionamentos de um passado que se 

julgava inteiramente superado, ou (b) propõem questões inéditas que 

somente podem ser enfrentadas por meio de análises a um só tempo 

sociológicas, políticas e econômicas – tão interdisciplinares que correm o 

sério risco de acabar perdendo a própria especificidade do direito. É isto que 

explica o ressurgimento do interesse, até a pouco quase inteiramente 

confinado ao campo de atuação dos especialistas em filosofia, pelas questões 

epistemológicas no universo jurídico e pelas discussões sobre a própria 

cientificidade do direito.14 

 

                                                 
11 O que se denomina de escopo de pacificação social da jurisdição, como se fosse possível aparar todas as 
arestas dos conflitos, superar os entraves pessoais de toda natureza e, ao final, dar uma solução que agrade a 
ambas as partes, por ser justa. 
12 FARIA, José Eduardo. O Direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 44. 
13 Nas palavras de FARIA, José Eduardo. O Direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 
46 - “Portanto, se o valor inerente às condutas ou comportamentos sociais é aquele atribuído pelas normas, os 
únicos juízos de valor aceitos pela dogmática jurídica acabam sendo aqueles que comprovam a conformidade ou 
a posição de um fato a uma norma. Tais juízos são considerados `científicos porque são, justamente, juízos de 
fato, uma vez que a regra positiva é, ela própria, um fato. Como conseqüência, se por um lado o Estado passa a 
ser visto apenas com uma simples instância jurídica neutralizadora e superadora dos conflitos ou como um 
conjunto de normas que prescrevem sanções de modo organizado, muitas vezes sob a forma de figuras 
metafóricas dotadas de alta potencial persuasório (como máquina, aparelho ou aparato decisório), por outro o 
direito positivo é entendido como uma ordem coativa é base de normas. Trata-se de um ordem que, como já foi 
dito, não apenas disciplina e regula o emprego da força nas relações sociais, com (falando em linguagem 
basicamente weberiana) também monopoliza toda a produção legislativa – que nos devolve novamente ao 
princípio da soberania, enquanto condição epistemológica básica da teoria jurídica.” 
14 FARIA, José Eduardo. O Direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 46-47. 
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 Outra questão é sobre a novidade. Somente por uma postura ser nova não se 

apresenta melhor do que outra. Esse equívoco reflete-se sobre o Direito pela adoção de 

novidades legislativas de outros países ou aceitação de teses novas como se fossem soluções 

melhores para os problemas.  

 Observado isso, saliente-se que este não se trata de um trabalho de cunho 

meramente histórico. Se fosse esse o caso, dever-se-ia limitar à descrição da questão, detendo-

se, por exemplo, às fases ou estratos jurisprudenciais do enfrentamento da matéria pela 

Suprema Corte nacional. De forma alguma, nega-se a importância histórica. Contudo, seria 

insuficiente limitar-se a esta perspectiva.  

 Também não é sede principal do trabalho a descrição do perfil dogmático ou 

jurisprudencial. Se assim o fizesse, cair-se-ia nas elucubrações sobre a natureza jurídica da 

medida cautelar na ação direita de inconstitucionalidade. Bem que tais questões não foram 

esquecidas, entretanto, seu tratamento é puramente funcional. Foge-se do enredo imposto por 

boa parte da doutrina nacional sobre questiúnculas intermináveis e tormentosas a respeito da 

natureza de medida cautelar ou antecipação de tutela, ou se há diferença ontológica entre elas.  

 Há muita produção pretoriana sobre a matéria. Desde a promulgação da 

Constituição de 198815 até 20 de abril de 2008, foram ajuizadas 4.072 (quatro mil e setenta e 

duas) ações diretas de inconstitucionalidade, a maioria com pedido de medida cautelar, 

forçando o Supremo Tribunal Federal a produzir enorme acervo jurisprudencial. Deve-se ter 

cuidado para com a inoperância de um mero levantamento da jurisprudência da Casa. Seja 

pela insuficiência, seja pela complexa e dinâmica composição do Supremo. Seria o caso de 

anotações intermináveis sobre o momento e a composição. Não é bem esse o viés do trabalho.  

 Tentou-se, na verdade, uma simbiose entre ambas as posturas – doutrinária e 

jurisprudencial. Sim, simbiose. Ambas como se fossem organismos vivos que formam uma 

relação de vantagens e desvantagens perante o outro. Se por um lado o Supremo Tribunal 

Federal é a última palavra sobre vários assuntos, por outro, o Tribunal, a cada dia, mergulha 

na doutrina nacional e estrangeira, em vários casos quebrando entendimentos anteriores já 

consolidados, gerando inúmeras ressalvas ao fundamento da decisão, mesmo quando anuem 

com o resultado e, também, trechos a título de mero obiter dicta. 

                                                 
15 A primeira medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade foi proposta exatamente no dia 6-10-
1988, distribuída para a relatoria do Ministro Célio Borja. Por curiosidade, saliente-se que a tutela de urgência 
foi ignorada até o processo ser extinto sem resolução de mérito em 24 de fevereiro de 1992. Da mesma forma as 
ação direta de inconstitucionalidade nº 2 e 3.  
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 Será, portanto, tratado o tema pelo método de construção de seus elementos, 

tentando fomentar um conhecimento interno e consistente para, diante do exposto, apresentar 

algumas conclusões. É uma forma de construção de premissas úteis às conclusões. 

 O trabalho, do ponto de vista estrutural, pode ser dividido, embora não haja uma 

separação formal, em três módulos bem definidos: o primeiro, voltado para a construção do 

conteúdo jurídico do princípio do acesso à justiça; o segundo, relativo à apresentação da tutela 

de urgência; e, o terceiro, concernente à medida cautelar na ação direta de 

inconstitucionalidade, subentendendo as lições dos dois primeiros.  

 Optou-se pela construção das premissas utilizadas no trabalho. De forma que ao 

avançar, utiliza-se de remissões expressas ou implícitas ao que já foi exposto. A conseqüência 

é um trabalho de redação mais direta e curta à medida que se avança, como se a leitura ficasse 

mais rápida e direta. 

 Todas estas partes são iniciadas por questões preliminares ao tema, seguidas de 

desenvolvimento e, algumas já apontam considerações conclusivas, que serão retomadas na 

conclusão do trabalho de forma sintética. 

 O capítulo 1 trata de noções preliminares ao estudo do princípio do acesso à 

justiça, cuidando da importância do tema, das várias posturas definidoras, dos problemas 

terminológicos da expressão. Mais adiante, o capítulo 2 traça uma síntese do histórico da 

evolução do princípio. Nesse caminho, trata-se dos métodos de resolução dos conflitos, e do 

processo também como método, findando com a apresentação do movimento de acesso á 

justiça como marco do novo perfil epistemológico do estudo do processo. Ainda neste 

Capítulo, vem a lume o princípio do acesso como direito fundamental síntese do sistema 

jurídico garantista. Nesse capítulo é perfilhada a importância da teoria geral do processo com 

disciplina síntese do sistema jurídico, o sistema de promessas e limitações e a relação do 

princípio do acesso com outros princípios, especificamente, a dignidade da pessoa humana, o 

pluralismo político e o devido processo legal. O capítulo 3 é totalmente voltado para a 

hermenêutica jurídica ínsita ao processo como forma de resolução de conflitos. Defende 

prioritariamente um olhar específico da atividade interpretativa sobre o processo, além de 

tratar do desafio de se engendrar uma postura interpretativa concretizante diante das 

limitações ilegítimas ao princípio do acesso. 

 A partir do capítulo 4 o trabalho começa nova fase. Este capítulo trata do perfil 

dogmático da tutela de urgência no direito brasileiro. Inicia-se pela relação processo, tempo e 
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direito material. Segue-se com a busca de uma definição de tutela sumária, passando, 

invariavelmente, pela noção de técnicas processuais, suas espécies e a aplicação das técnicas 

de sumarização. Adota uma proposta de sistematização das tutelas sumárias. E, por fim, 

apresenta-se a tutela de urgência. Embora se passe ao largo das discussões meramente 

classificatórias, delineia-se a tutela de urgência por suas características principais e mais 

importantes para o desenvolvimento do trabalho.  

 O último capítulo sintetiza todo o estudo que fora feito no transcorrer do trabalho 

na discussão da tutela de urgência na ação direta de inconstitucionalidade. Apresenta-se, 

então, o processo objetivo, suas características e distinções. Em seguida, enfrenta-se o papel 

das fontes do direito processual objetivo, principalmente as normas regimentais e seus papéis 

na nova sistemática constitucional inaugurada após 1988. Sistematizam-se as fases da 

evolução da tutela de urgência no processo de controle de constitucionalidade perante o 

supremo tribunal federal. E, encerra-se enfrentando algumas questões das medidas cautelares 

na ação direta de inconstitucionalidade. De logo, faz-se uma proposta de referência legislativa 

mais larga e calcada na técnica do microssistema legislativo. Para tanto, propõe uma 

aproximação entre os mecanismos de controle de constitucionalidade concentrados no direito 

brasileiro e o tratamento que a legislação lhes conferiu. Segue-se pelo procedimento, sem 

muito apego formal, mas com indicativos de propostas mais adequadas ao princípio do acesso 

à justiça diante de cada tema. 
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1 PROLEGÔMENOS AO ESTUDO DO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. 

 

1.1 POSTURAS DEFINIDORAS DO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA: vantagens, 

desvantagens e a proposta adotada pelo trabalho. 

 

 O acesso à justiça é um princípio metajurídico, que se destina a resguardar e 

fomentar a coerência entre pautas de comportamentos plamados pela Constituição de 1988 e a 

prática dos sujeitos sob o jugo da soberania nacional. Seu estudo deve se iniciar pela 

apresentação de certas características essenciais, permitindo uma visualização de seus 

contornos jurídicos. 

 O tema é de enorme relevância para a edificação de um estudo da medida cautelar 

na ação direta de inconstitucionalidade sobre bases consistentes e coerentes, sem despencar 

nos riscos de (des)entender o processo numa perspectiva meramente repetidora de dogmas e 

prestá-lo ao papel reducionista de amontoado de atos processuais, perdidos em filigranas. Nos 

dois primeiros capítulos o foco principal é a construção do princípio do acesso à justiça como 

fundamento e modelador do instituto da tutela de urgência adequada à pretensão 

constitucionalmente a ela destinada. 

 Ressalte-se que o princípio do acesso à justiça pode ser examinado sob vários 

prismas. Os dois núcleos significativos da expressão acesso à justiça dão ensejo a 

especulações riquíssimas. Se, por um lado, pode-se discutir a justiça, de outro, tem-se a 

questão de saber o que vem a ser acessibilidade. Na primeira discussão – sobre justiça – a 

parte que se principia poderia tratar de várias indagações, dentre elas: o que é justiça e quais 

os critérios para estabelecer o que é justo. Mas, de longe, o alargamento da amplitude dos 

questionamentos não daria lugar a maiores certezas, pelo contrário. No segundo viés, a 

acessibilidade requer um complemento. Contudo, a acessibilidade é conceito presente em 

vários dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Aliás, é o tema mais recorrente no 

estudo do Direito, na perspectiva de cidadania. Acesso aos direitos fundamentais, como 

saúde16, educação17 18, previdência19, cultura20, meio ambiente, trabalho, cultura, 

desenvolvimento social e espiritual etc.  

                                                 
16 Na forma do artigo 196 da Constituição de 1988, ao dizer - “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 



18 
 

 
 

 Daí indagações prévias são necessárias para a compreensão mínima da questão. A 

construção do princípio do acesso à justiça enseja o estudo sobre suas relações com o Estado 

democrático de direito e a soberania, levando a investigações em torno da fundamentação e 

exercício do poder estatal, bem como ao nível de amadurecimento das instituições, dentre 

elas, principalmente, a Corte Constitucional. 

 O valor jurídico e publicístico do acesso à justiça envolve várias discussões 

decorrentes do que ele é juridicamente, ou seja, qual sua natureza jurídica. Cai-se aqui na 

própria alocação no mundo das normas jurídicas. 

 A relevância é apontada no texto constitucional, seja na forma de cláusulas gerais, 

como ocorre na Constituição da Republica Federativa do Brasil, artigo 5º, inciso XXXV 

(previsão geral), artigo 7º, inciso XXIX (específico do O direito de ação do trabalhador), mas, 

também, em todas as normas que tratam de processo, procedimento, competência, 

organização e divisão judiciária. Ele exerce função operativa que lhe é ínsita dentro da 

realização do poder estatal. Soma-se a esta descrição do conteúdo do princípio do acesso à 

justiça os dispositivos que lhe dão finalidade, como o princípio da dignidade da pessoa 

humana, do valor social do trabalho, da livre iniciativa etc. 

 No estudo histórico do acesso à justiça como direito do homem a Declaração dos 

Direitos do Homem de 1948 é o documento mais repetido pelas Constituições posteriores ao 

incidente da Segunda Guerra Mundial. Diz esse documento em seu artigo 6º: 

 

Toda pessoa tem direito a que sua causa seja ouvida equitativa, publicamente 
e dentro de um prazo razoável, por um Tribunal independente e imparcial, 
estabelecido por lei, que decidirá os litígios sobre seus direitos e obrigações 

                                                                                                                                                         
17 Conforme. dispõe, por exemplo, o artigo 23 da Constituição Federal, ao tratar das competências comuns aos 
entes da federação, trouxe no inciso V - “proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência”. 
18 Na forma da Constituição Federal, artigo 206, “I - igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola”; e no artigo 208, inciso I – “ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta 
gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria”, inciso V – “acesso aos níveis mais 
elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”, § 1º - “O acesso ao 
ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo”. 
19 Conforme a Constituição de 1988, artigo 201, § 12. “Lei disporá sobre sistema especial de inclusão 
previdenciária para atender aos trabalhadores de baixa renda e àqueles sem renda própria que se dediquem 
exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa 
renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário-mínimo.” (...) § 1° “A lei complementar de 
que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios de entidades de previdência privada o 
pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos.” 
20 Na forma do artigo 215 da Constituição Federal, com o texto a seguir: “O Estado garantirá a todos o pleno 
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 
difusão das manifestações culturais. (...) IV - democratização do acesso aos bens de cultura”. 
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de caráter civil ou sobre o fundamento de qualquer acusação em matéria 
penal dirigida contra ela. 

 
 Há, contudo, mesmo em sede da história do acesso aos tribunais, antecedentes 

importantes21, como, na Inglaterra, o Bill of Rigth de 1689, fruto da Revolução Gloriosa, a 

declaração da Virgínia, em 1776, a declaração de Massachusetts, de 1780 e a declaração dos 

direitos do homem e do cidadão, de 1789. 

 Da mesma forma, pode-se verificar o fenômeno na Lei Fundamental da República 

Federativa da Alemanha, no Tratado de Maastrich, no Pacto de São José da Costa Rica, todos 

com referências explícitas ou implícitas ao princípio do acesso à justiça. 

 Para estudar o princípio do acesso à justiça deve-se, de logo, encará-lo como 

direito fundamental. A questão não tem escopo meramente acadêmico, já que o mais 

significativo avanço da doutrina constitucional hodierna é especificidade da hermenêutica 

jurídica aplicada à temática dos direitos fundamentais22. A decorrência imediata dessa 

classificação é sobre a interpretação e aplicação do princípio, uma vez que se faz mister que o 

sistema democrático concretize os valores fundamentais elegidos por ele, pois, afinal, a 

Constituição tem apenas uma “pretensão de eficácia” 23. Isso tudo torna necessário erigir 

algumas observações sobre as características do Direito na Contemporaneidade e o papel da 

Hermenêutica Jurídica. Certamente, isso facilitará a compreensão da evolução do conteúdo do 

acesso à justiça. 

                                                 
21 “Históricamente estamos ante um momento – em 1948 – em que se sale de uma guerra mundial y com un 
intento de llevar a la concórdia a lãs naciones (aún no conseguida). Pero es uma vuelta a dar uma visión 
universal a lo que anteriores ocasiones se había declarado uma forma parcial. Baste recordar los derechos y 
liberdades declarada em El Bill of Rigth de 1689, la declaración de los derechos de Virginia de 1776 (que 
establece la separación de los tres poderes), la declaración de derechos de Massachusetts de 1780 (todos tienen 
derecho a um juicio com jurado, los poderes son responsables ante el pueblo), la declaración del direchos del 
hombre y Del ciudadano de 1793 (“la garantia social consiste em la acción de todos para asegurar a cada uno El 
goce y la conservación de sus derechos; esta garantia reposa em la soberania nacional”). La Constitución 
española de 1812 sobre la proteccíon de los derechos legítimos de todos los indivíduos.” (SACRISTÁN, Isidoro 
Álvarez. La justicia y su eficácia: de la constitución al proceso. Madri: Colex, 1999, p. 33-34). 
22 MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Hermenêutica 

constitucional e direitos fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 2002; GUERRA FILHO. Willis Santiago. 
Processo Constitucional e direitos fundamentais. São Paulo: Celso Bastos Editor, 1999; SARLET, Ingo 
Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 8 ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007; SAMPAIO, 
José Adércio Leite (Coordenador). Jurisdição constitucional e direitos fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 
2003.  
23 Em literatura nacional: MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de 

Constitucionalidade: estudos de direito constitucional. 2 ed., São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito 
Constitucional, 1999, p. 33.  



20 
 

 
 

 Se definir um fenômeno é descrever os seus elementos essenciais, ou seja, aqueles 

sem os quais não se reconhece o que se define, deve-se somar a isso a observação dos nexos 

que se estabelecem entre eles. 

 Na verdade, existem várias posturas possíveis para definir algo. Pode-se dividi-las 

em três concepções básicas: subjetivas, objetivas e mistas. 

 Numa concepção subjetivista, o foco da definição é sobre os sujeitos. Ou seja, o 

acesso à justiça seria centrado sobre o prestador do serviço e o cliente da atividade prestada. 

Comumente, é definido por esse ângulo como acessibilidade ao Poder Judiciário pelos 

jurisdicionados de uma determinada ordem soberana. 

 As concepções objetivistas baseiam-se no conteúdo. Disso, normalmente, define-

se como acessibilidade à prestação da atividade jurisdicional.  

 Por fim, numa visão mista combinam-se os dois enfoques acima. A definição 

mais comum seria o acesso ao poder estatal, exercido pelo Poder Judiciário, prestado 

àqueles que dele necessitam, consistente na atividade de dirimir conflitos de interesses 

tutelados pela ordem jurídica de um determinado Estado. Ou como aponta Bulos: “O 

principio da inafastabilidade do controle judicial se posta como uma liberdade pública 

subjetiva, genérica, cívica, abstrata e incondicionada, conferida às pessoas físicas e jurídicas, 

nacionais e estrangeiras, sem distinção ou retaliações de nenhuma espécie.” 24 

 Das posturas concebidas as subjetivas são certamente as cientificamente mais 

frágeis. Não se pode basear o estudo de um princípio apenas nos sujeitos que o interpreta e 

aplica ou naqueles que são abrangidos por estas ações. Some-se ainda a insuficiência de cingir 

ao sujeito Poder Judiciário à prestação de justiça. Ele não é o único sujeito que interpreta e 

aplica a justiça. Na verdade, em situações normais, ele não exerce tal função. Simplifique-se 

em três argumentos: a) a interpretação e aplicação do Direito dão-se, normalmente, por todos 

os sujeitos de uma sociedade25, de forma espontânea (independentemente de provocação) ou 

voluntária (mesmo se provocados, mas antes de medidas coercitivas); b) mesmo as situações 
                                                 
24 BULOS, Uadi Lâmmego. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 481. 
25 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: 

contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. (tradução de Gilmar Ferreira 
Mendes). Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1997. Aliás, como se pode sintetizar no seguinte 
parágrafo: “Interpretação constitucional tem sido, até agora, conscientemente, coisa de uma sociedade fechada. 
Dela tomam parte apenas os intérpretes jurídicos ‘vinculados às corporações’ (...) e aqueles participantes do 
processo constitucional. A interpretação constitucional é, em realidade, mais um elemento da sociedade aberta. 
Todas as potências públicas, participantes materiais do processo social, estão nela envolvidas, sendo ela, a um só 
tempo, elemento resultante da sociedade aberta e um elemento formador ou constituinte dessa sociedade (...). Os 
critérios de interpretação constitucional hão de ser tanto mais abertos quanto mais pluralista for a sociedade.” (p. 
13 da mencionada obra). 
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de conflitos de interesses qualificados pela resistência de cumprimento não gera a intervenção 

necessária do Estado, havendo largo espaço para a atividade alternativa ao poder estatal; c) 

mesmo a atividade jurisdicional não é exclusiva do Poder Judiciário, como ocorre no 

julgamento do Presidente da República pelo Senado Federal, ou, como sustentam vários 

autores, na questão da natureza jurisdicional da arbitragem. 

 Contudo, as definições subjetivistas trazem como vantagem à construção do 

conteúdo jurídico do acesso à justiça um maior reforço da função teleológica do princípio, 

voltado a servir de meio adequado de prestar àqueles que têm interesses juridicamente 

tutelados pela ordem jurídica um resultado satisfatório. Esse caráter teleológico firma-se na 

imposição de uma prestação do serviço básico e fundamental em moldes capazes de atender a 

quem o busca e dar-lhe uma resposta constitucionalmente adequada e efetiva. Em consectário, 

há um reforço do direito fundamental do cidadão e, por outro lado, ocorre uma preocupação 

com as garantais às instituições e aos membros dos órgãos prestadores de atividade 

pacificadora de conflitos de interesses. 

 As definições objetivistas apresentam-se mais satisfatórias que as subjetivistas. 

Ocorre nelas uma maior vinculação do conteúdo do acesso à justiça à sua função – como 

direito fundamental – de possibilitar a adequada pacificação dos conflitos de interesses. É 

enfatizada a instrumentalidade. Abre-se para a importância da estruturação institucional e 

elaboração de técnicas de resolução de conflitos. 

 São as concepções mistas as mais adequadas. Elas têm a vantagem de unir o 

caráter teleológico de tutela do direito fundamental ao sentido instrumental do acesso à 

justiça. Assim, o princípio do acesso á justiça é a norma jurídica de índole fundamental que 

serve aos sujeitos que têm interesses juridicamente tutelados pela ordem jurídica e, ao mesmo 

tempo, impõe o dever ao Estado de prestar tal serviço e fomentar as condições das pessoas, 

se assim quiserem, conseguirem por si sós, ou por terceiros, a resolução de seus conflitos. 

 A definição acima ilustra a classificação do acesso à justiça como direito 

fundamental, a proteção ao seu titular, o dever estatal de prestar o serviço e também de criar 

condições para facilitar a implementação de alternativas à prestação estatal.  

 Em suporte nesse quadro, o acesso à justiça pode, ainda que para efeitos 

meramente didáticos, ser apresentado em sentido estrito, amplo e integral.  

 Em sentido estrito corresponde ao acesso ao Poder Judiciário. É bem comum 

reduzi-lo ainda mais e igualá-lo ao próprio direito de ação. Contudo, o problema do sentido 
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estrito é duplo. Seja pela limitação ao Poder Judiciário, como exposto quando se tratou das 

definições subjetivistas, seja ainda pelo reducionismo a apenas uma das facetas do direito 

fundamental de acesso à justiça, ou seja, pelo simploriedade de igualá-lo ao exercício do 

direito subjetivo, constitucionalmente assegurado, de ingressar com demanda em juízo. Nesta 

visão, seria um retrocesso do estudo do Direito Processual. 

 Pelo sentido amplo (ou geral) passa a corresponder à própria concretização do 

ideal de justiça26. É, de logo, critério mais satisfatório do que o outro já exposto. Entretanto, 

cai-se indubitavelmente no problema do que é justiça. O vocábulo “justiça” é plurívoco. Sua 

origem e significados são tocados desde Platão, passando pelo cristianismo com destaque à 

idéia de justiça social. Aliás, com nos ensina Hans Kelsen27:  

 
De todo o grande contingente daqueles que – desde que o ser humano 
adquiriu a capacidade de pensar – se ocuparam da questão da justiça, duas 
cabeças alçam-se muito acima das demais. A primeira, cingida do glorioso 
esplendor da especulação filosófica; outra, da coroa de espinhos da crença 
religiosa. Tanto quanto o divino Salvador, Jesus de Nazaré, apenas o filósofo 
de Atenas, o ‘divino’ Platão, lutou pela justiça. Aquele, mais ainda com sua 
vida do que com sua doutrina; este, mais com sua doutrina do que com sua 
vida. Somente os diálogos de Platão revelam-se tão completamente 
impregnados do pensamento na justiça quanto o está a pregação de Jesus. Se 
a questão da justiça constitui o problema central de toda teoria e prática 
social, então o pensamento europeu atual, em uma de suas esferas mais 
importantes, apresenta-se fundamentalmente marcado pela maneira como o 
filósofo grego e o profeta judeu colocaram essa questão e a responderam. Se 
é que nos cabe esperar encontrar uma resposta para ela, para a questão da 
justiça absoluta, haver-se-á de encontrá-la em um ou no outro – ou, do 
contrário, tal questão será inteiramente irrespondível. E isso porque inexiste, 
e decerto nem pode existir, pensamento mais profundo e querer mais sagrado 
voltados para a solução do enigma da justiça. 
 

 Dessa forma, não parece ser o melhor caminho ater-se à discussão do que é 

justiça. A realidade é que não há consenso sobre um conceito de justiça, nem poderia tê-lo. 

Sequer se pode propor uma aproximação entre Direito e justiça28. Isso ofenderia à própria 

realidade. 

 Tanto o sentido estrito, por ser a menor do que o complexo do acesso à justiça, 

quanto o sentido geral, por sua imprecisão idealizante, carecem de serem superados por uma 

                                                 
26 À propósito dos sentidos estrito e geral, ver: LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do 

trabalho. 4 ed., São Paulo: LTr, 2006, p. 127-130. 
27 KELSEN, Hans. O dualismo platônico. In A ilusão da justiça. 3 ed., São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 1. 
28  Até se pode concordar que a expressão não seja a mais adequada. Entretanto, mantém-se tal distinção entre 
Direito e justiça: o justiça é o ideal a ser perseguido. 
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visão mais completa do fenômeno acesso á justiça. Aliás, ajuda tal tarefa a busca no direito 

comparado pela definição do princípio do acesso à justiça. Como, por certo, parece ter feito 

Francisco Barros Dias29, ao conceituar o acesso à justiça como: 

 

Um processo justo, o acesso ao devido processo legal, a uma Justiça 
imparcial; a uma Justiça igual, contraditória, dialética, cooperatória, que 
ponha à disposição das partes todos os instrumentos e os meios necessários 
que lhes possibilitem, concretamente, sustentarem suas razões, produzirem 
suas provas, influírem sobre a formação do convencimento do Juiz. 

 

 Não é à toa a semelhança com o artigo 2430 da Constituição espanhola, sob o 

designativo de tutela judicial efetiva:  

 

1. Todas as pessoas têm direito a obter tutela efetiva dos juízes e tribunais no 
exercício de seus direitos e interesses legítimos, sem que, em nenhum caso, 
possam produzir-se situações em que alguém fique sem defesa. 2. Também, 
que todos têm direito a Juiz ordinário predeterminado pela lei, à defesa e à 
assistência de advogado, a serem informados da acusação formulada contra 
eles, a um processo público sem dilações indevidas e com todas as garantias, 
de utilizarem os meios de prova pertinentes para sua defesa, de não declarar 
contra si mesmos, de não se confessarem culpados e à presunção de 
inocência. A lei regulará os casos em que, por razão de parentesco ou 
segredo profissional, não se estará obrigado a declarar sobre fatos 
presumidos delituosos. 
  

 Ainda nesse esforço de buscar no direito comparado a definição mais útil do 

princípio do acesso à justiça, o art. 1931, n. IV, da Constituição Federal da Alemanha 

preocupa-se em defini-lo32. 

                                                 
29 Processo de conhecimento e acesso à justiça (tutela antecipatória). Revista dos Juízes do Rio Grande do Sul. 
Porto Alegre: AJURIS, n. 66, março de 1996, p. 212. 
30 Com a seguinte redação: “Artículo 24: 1. Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los 
jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda 
producirse indefensión. 2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la 
defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso 
público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su 
defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará 
los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos 
presuntamente delictivos.” 
31  A redação integral do artigo 19 é a seguinte: “[Restrição aos direitos fundamentais; respeito à sua essência e 
garantia do devido processo legal] 1 - Quando, segundo esta Lei Fundamental, um direito fundamental for 
restringido por lei ou em virtude de lei, essa lei será aplicada de maneira geral e não apenas para um caso 
particular. Além disso, a lei deverá especificar o direito fundamental afetado e o artigo que o prevê. 2 - Em 
hipótese nenhuma um direito fundamental poderá ser afetado em sua essência. 3 - Os direitos fundamentais se 
aplicarão igualmente às pessoas jurídicas nacionais, na medida em que a natureza desses direitos o permitir. 4 - 
Quem tiver seus direitos lesados pelo Poder Público poderá recorrer à via judicial. Não havendo foro especial, o 
recurso deverá ser encaminhado à Justiça comum. Este parágrafo não interferirá no disposto na segunda frase do 
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 Para a compreensão total do princípio do acesso à justiça tem-se que considerá-lo 

da forma mais abrangente possível. Nasce então o sentido integral do princípio do acesso à 

justiça. Como fez Antônio Herman Benjamin33: 

 

Seria, então, o próprio ‘acesso ao Direito, vale dizer, a uma ordem jurídica 
justa (= inimiga dos desequilíbrios e destituída de presunção de igualdade), 
conhecida (= social e individualmente reconhecida) e implementável (= 
efetiva), contemplando e combinando, a um só tempo, um rol apropriado de 
direitos, acesso aos tribunais, acesso aos mecanismos alternativos 
(principalmente os preventivos), estando os sujeitos titulares plenamente 
conscientes de seus direitos e habilitados, material e psicologicamente, a 
exercê-los, mediante superação das barreiras objetivas e subjetivas (...) e, 
nessa última acepção dilatada, que acesso à justiça significa acesso ao poder. 

 

 Ou, como complementa Carlos Henrique Bezerra Leite34, é nesse sentido que o 

“acesso à justiça assume caráter mais consentâneo, não apenas com a teoria dos direitos 

fundamentais, mas, também, com os escopos jurídicos, políticos e sociais do processo”. 

 Observe-se somente o cuidado quanto à distinção de Direito e ordem jurídica 

justa, conforme fez Kazuo Watanabe35: 

 

A ordem jurídico-positiva (Constituição e leis ordinárias) e o lavor dos 
processualistas modernos têm posto em destaque uma série de princípios e 
garantias que, somados e interpretados harmoniosamente, constituem o 
traçado do caminho que conduz as partes à ordem jurídica justa. O acesso à 
justiça é, pois, a idéia central a que converge toda a oferta constitucional e 
legal desses princípios e garantias. Assim, (a) oferece-se a mais ampla 
admissão de pessoas e causas ao processo (universalidade da jurisdição), 
depois (b) garante-se a todas elas (no cível e no criminal) a observância das 
regras que consubstanciam o devido processo legal, para que (c) possam 
participar intensamente da formação do convencimento do juiz que irá julgar 
a causa (princípio do contraditório), podendo exigir dele a (d) efetividade de 
uma participação em diálogo -, tudo com vistas a preparar uma solução que 
seja justa, seja capaz de eliminar todo resíduo de insatisfação. Eis a dinâmica 

                                                                                                                                                         
§ 2 do artigo 10.” (segundo a tradução ofertada pela Embaixada alemã no Brasil, no sítio eletrônico 
http://www.brasilia.diplo.de/Vertretung/brasilia/pt/03/Constituicao, coletado em 03-03-2008). 
32 À propósito dessa observação, NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição 

Federal. 8 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 138. (Coleção estudos de direito de processo Enrico 
Tullio Liebman, v. 21).  
33  BENJAMIN, Antônio Herman. A insurreição da aldeia global contra o processo civil clássico – 

apontamentos sobre a opressão e a libertação judiciais do meio ambiente e do consumidor. In MILARÉ, Édis 
(coordenador). A ação civil pública – lei n. 7.347/85 – reminiscências e reflexões após dez anos de aplicação. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 74-75. 
34 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 4 ed., São Paulo: LTr, 2006, p. 
128. 
35 WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 3 ed. São Paulo: DPJ editor, 2005, p. 47. 
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dos princípios e garantias do processo, na sua interação teleológica apontada 
para a pacificação com justiça. 

 
 Ante o exposto, a mais útil e adequada definição para o princípio do acesso à 

justiça é aquela que o considere sobre a concepção mista e, buscando atender toda a sua 

amplitude no Estado democrático de Direito, expresse-se no sentido integral, observada lição 

acima exarada sobre o que vem a ser uma ordem jurídica justa. 

 

1.2 PROBLEMAS TERMINOLÓGICOS: os vários designativos e a justificativa da escolha 

do trabalho. 

 

 A utilização da expressão “acesso à justiça” no título da dissertação já antecipa a 

opção na seara terminológica. Contudo, isso não torna prescindível certos esclarecimentos, 

mesmo ligeiros e circunstanciais sobre tal escolha.  

 A denominação acesso à justiça tornou-se dominante no plano atual dos estudos 

jurídicos. Numa primeira vista, parece estar consagrada na doutrina, jurisprudência e também 

nos inúmeros diplomas normativos sobre a matéria. 

 Contudo, tanto na doutrina, quanto no direito positivo (nacional ou internacional), 

utilizam-se diversas outras expressões, tais como “acesso ao Judiciário”, “acesso à 

jurisdição”, “inafastabilidade do controle jurisdicional”, “direito de ação”, “direito à prestação 

da tutela jurisdicional”, “prestação da tutela dos direitos”, “acesso à ordem jurídica justa”, 

apenas para referir-se a algumas mais conhecidas.  

 A primeira menção direta a um epíteto dessa natureza ocorreu com a Constituição 

Federal de 1946. O princípio da inafastabilidade surgiu no Brasil na Constituição de 1946 

para suprir lacunas incontornáveis no cenário nacional no aspecto legislativo. Tentou-se 

atacar a famigerada questão política, tão cotidiana na prática daqueles dias, mas imune pelo 

texto constitucional ao controle constitucional, embora, no plano doutrinário, Rui Barbosa 

discutisse o assunto há décadas.  

 Nesse quadro, a heterogeneidade funda-se em três pontos: o primeiro, por descaso 

na aplicação da expressão; outro, na ausência de consenso na esfera conceitual e 

terminológica; e, por fim, nos diferentes momentos históricos.  

 Exsurge, portanto, a necessidade de construir o significado e conteúdo do termo 

utilizado. A título ilustrativo, somente após a Emenda Constitucional n. 45, de 2004 é que a 
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Constituição utilizou-se da expressão “acesso à justiça”, mais especificamente nos § 3º, do 

art. 107, § 3º36, do art. 115, § 2º, do art. 125, § 6º, no tratamento dos Tribunais Regionais 

Federais e do Trabalho, além dos Tribunais de Justiça, com sua utilização de cunho genérico 

para expressar a complexidade desse conceito. 

 Assim cumpre desvelar ser tal designação um gênero que engloba igualmente as 

diferentes funções exercidas com a finalidade de pacificar conflitos de interesses, de acordo 

com parâmetros desenvolvidos pela doutrina iniciada na segunda metade do século XIX, 

incrementada e burilada, principalmente e em maior intensidade, após a Segunda Guerra 

Mundial, pelo novo direito constitucional e processual, recepcionados pela Constituição de 

1988, mormente o direito de defesa, os direitos de cunho prestacionais, bem como todos os 

direitos-garantia e as garantias institucionais.  

 O uso do epíteto “acesso à justiça” pelo constituinte reformador brasileiro é fato 

de sua inspiração no sentido que esta expressão ganhou nos últimos anos nos documentos 

internacionais, assimilando o discurso de cunho garantista da concretude constitucional. 

 Além desse forte argumento ligado ao direito positivo [a adoção pela 

Constituição], o qual por si só já bastaria para justificar a opção terminológica do presente 

trabalho, a moderna doutrina constitucional, ressalvadas algumas exceções, vem rechaçando 

progressivamente a utilização de vários outros termos, por se apresentarem anacrônicos com a 

natureza de direito fundamental deste fenômeno dento de um Estado democrático de Direito, 

até mesmo a nível internacional. Além de revelarem, com maior ou menor intensidade, uma 

flagrante insuficiência no que concerne às suas abrangências, visto que atrelados apenas a 

prismas específicos do gênero “acesso à justiça”. 

 Sobre o designativo acesso ao Poder Judiciário reafirme-se o dito sobre as 

definições subjetivistas mais no início desse trabalho. O mesmo se diga sobre acesso à 

jurisdição, inafastabilidade da jurisdição, inafastabilidade do controle jurisdicional e direito 

de ação, todas carecem das limitações das definições objetivistas. Neste particular, não há 

dúvidas de que o acesso ao Judiciário, de certa forma, é também sempre acesso à justiça, no 

sentido de que a noção de justiça é mais larga e não se circunscreve ao exercício da função 

jurisdicional, nem ao titular de uma estrutura organizacional denominada “Poder Judiciário” 

ou, como insistem certos dispositivos da Constituição, “Justiças”. 

                                                 
36 “Os Tribunais Regionais do Trabalho, poderão funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras 
Regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicional à justiça em todas as fases do processo”. 



27 
 

 
 

 Em face destas constatações, as expressões “acesso à justiça” e “acesso ao 

Judiciário” (ou similares), em que pese sua habitual utilização como sinônimas, reportam-se a 

significados distintos. No mínimo, para os que preferem o termo “acesso ao Poder Judiciário”, 

há que referir – sob pena de correr-se risco de gerar uma série de equívocos – se ele está 

sendo analisado pelo prisma do direito fundamental de receber a tutela jurisdicional adequada 

e, jamais, somente na acepção do acesso àquela instituição estatal. Reconhecer a diferença, 

contudo, não significa desconsiderar a íntima relação entre o “acesso à justiça” e o “acesso às 

Justiças”37, uma vez que, ao final das contas, estabelecido o conflito e relutantes as partes em 

solvê-lo em sede extraprocessual, em regra, haverá a possibilidade de resolução pela via 

jurisdicional. 

 Outra é a conclusão quanto à utilização da designação acesso à ordem jurídica 

justa. Ela detém muitas vantagens, dentre elas, objetivar o conteúdo a qual se dá acesso e 

evitar especulações sobre o termo justiça.  No mesmo sentido, deve-se privilegiar o acesso à 

tutela dos direitos, como acesso ao resultado jurídico sobre o direito material buscado.  

 Entretanto, ainda assim, mesmo do ponto de vista teórico, deve-se preservar o 

epíteto acesso à justiça. É que ele tem carga histórica amplíssima, principalmente dentro do 

movimento de acesso à justiça. Além de estar consagrado na experiência normativa, 

doutrinária e jurisprudencial desde os meados do século XX. 

 Em qualquer caso, outra observação é que será de grande densidade ideológica 

dentro do Estado democrático de Direito, a utilização do termo acesso. Acessibilidade é o 

tema mais recorrente no estudo do Direito, como já foi dito. O termo dá idéia de 

transitividade, participação, pluralidade devendo ser privilegiado numa ordem tendente a ser 

democrática. 

 Fixadas e justificadas, tais premissas, por todo o exposto, o epíteto acesso à 

justiça é o escolhido no transcorrer do trabalho. 

 

1. 3 TRAÇOS HISTÓRICOS DA EVOLUÇÃO DO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. 

 

                                                 
37 A expressão “Justiça” é utilizada em várias partes da Constituição para designar o ramo do Poder Judiciário 
especificamente considerado em relação a certas competências, magistrados e órgãos. Como acontece com 
Justiça Federal, Justiça do Trabalho. 
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 O princípio do acesso à justiça perpassa a história da humanidade, vinculado ao 

desenvolvimento das formas de resolução de conflitos pelo homem em sua marcha – nem 

sempre avante – de desbravamento do mundo e de sua própria natureza. 

 A análise da origem, da natureza e da evolução do acesso à justiça ao longo dos 

tempos é, por si só, um tema fascinante e justificaria plenamente a realização de diversas 

monografias. O objetivo aqui, contudo, é bem mais modesto, sendo a intenção apenas referir-

se a alguns aspectos relevantes desta temática, de modo especial para propiciar uma adequada 

compreensão da importância e da função do acesso, além de situá-lo no tempo e no espaço. 

 Para estudar o acesso à justiça é necessário partir de uma premissa indissociável 

da história da humanidade: a idéia de conflito. 

 O conflito faz parte da própria relação entre as pessoas. O que se modifica é a 

forma de sua resolução. E tais soluções necessitam de operacionalização pelo Direito. O 

processo de criação e aperfeiçoamento de soluções deve considerar a constante 

complexificação e seus efeitos sobre as relações intersubjetivas e a constante implementação e 

descoberta de “novos direitos”, antes não tutelados. Daí a maior preocupação do direito, em 

especial o ramo processual, de buscar servir às novas necessidades de acesso à justiça. 

 É nessa limitação que se dará a abordagem, tentando dar conta dos traços da 

evolução do princípio do acesso à justiça pelas formas de resolução de conflitos. 

 De início, a idéia e a prática de justiça confundiam-se com a força e vontade de 

quem a empregava. O elemento teleológico era subjugado à perspectiva subjetiva do mais 

forte. Nesse método de resolução dos conflitos denominado autotutela, havia solução direta 

de conflito (pelas próprias partes), marcado pela completa ausência de terceiro (juiz ou 

árbitro) e pela execução privada da decisão. Pressupunha o sacrifício integral do interesse de 

uma das partes (a mais fraca). É a técnica mais primitiva. Os males trazidos por essa técnica, 

principalmente a desproporcionalidade entre ofensa e punição, a subjetividade e parcialidade, 

levaram-na a ser contemporaneamente, em regra, vedada. Institui-se, pois, a proibição das 

práticas de autodefesa, ante a assunção estatal do monopólio da jurisdição, provocando-se, 

inclusive, a criminalização da autotutela fora dos casos expressamente previstos em lei.  

 Entretanto, pela própria necessidade de preservação de alguns direitos em tempo 

quase que real (direito à vida, por exemplo), pela incapacidade do próprio Estado de ser 

onipresente, pela inexistência de instância superior aos contendores, como nos Estados 
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invasores, ou, pela própria falta de altruísmo e confiança dos homens, ainda se aceita a 

autotutela.  

 São exemplos de exceções à vedação à autotutela: a) no plano internacional, as 

invasões, agressões bélicas, ocupações, intervenções entre Estados (justificadas, na maioria 

das vezes, pelo direito de reação); b) no plano nacional, sempre de forma excepcional, o 

direito de retenção, o desforço imediato, a auto-executoriedade das decisões administrativas, 

as prisões em flagrante e a greve.  

 Em conseqüência direta da regra vedatória da autotutela impôs-se e ao Estado o 

dever de assumir a tutela (proteção) daqueles interesses antes protegidos pelas próprias partes. 

Esse elemento é o primeiro a ser considerado na evolução do princípio do acesso à justiça: à 

medida que o Estado retira das pessoas parcelas de sua ação privada na resolução dos 

conflitos, coloca-se na situação de prestador do resultado jurídico-substancial esperado, ou 

seja, a pacificação do conflito adequadamente. Em síntese, vale a máxima chioveniana: “o 

processo deve dar a quem tem um direito tudo aquilo e precisamente aquilo que ele tem o 

direito de obter”. Ainda mais, o Estado não somente tira o poder de resolver, mas, também, 

impõem critérios de resolução de conflitos, regras materiais sobre o próprio conteúdo da 

relação entre as partes. 

 Contudo, a história do acesso assimilou ainda a autocomposição, compreendida 

como aquele método de solução direta de conflito (pelas próprias partes), de comum acordo, 

de forma alternativa à resolução pelo Estado, admitido nos direitos disponíveis, onde ambos 

os contendores, ou um deles, abrem mão dos seus interesses. Sua evolução possibilita ainda 

enxergar diante das variações fáticas e da parcela de disposição entre as partes, três espécies: 

a) desistência - é a renúncia à pretensão; b) submissão - é a renúncia à resistência oferecida 

à pretensão; c) transação - é a concessão recíproca das partes.  

 Ainda mais, o Estado encontrou uma forma de incorporar os benefícios da 

autocomposição à existência do processo judicial de resolução. Insculpiu-se a 

autocomposição endoprocessual, ou seja, aquela que ocorre dentro do processo judicial, 

fomentada ou não pela atividade conciliatória do Juiz, que a converte na forma escrita e dá-

lhe a qualidade de título executivo judicial (sentença homologatória de acordo). Mesmo 

assim, ao lado, coexiste a autocomposição extraprocessual (fora do processo, podendo ser 

realizada antes ou durante a instauração do processo judicial). Também é estimulada pela 

ordem jurídica, tanto que, hodiernamente, há uma regra impositiva da tentativa de 



30 
 

 
 

conciliação. Isto é, o dever imposto pela a ordem jurídica aos agentes do Estado (inclusive os 

Juízes) de efetivarem a tentativa de conciliação entre as partes. Aqui está outro traço da 

evolução do acesso à justiça: a absorção, estímulo e juridicização da autocomposição pelo 

Estado. 

 São exemplos de autocomposição, (a) no plano internacional, os tratados, 

convenções, (b) no plano interno (nacional), a escritura pública ou outro documento público 

assinado pelo devedor, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, 

o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou 

pelos advogados dos transatores (artigo 585, II, do Código de Processo Civil), as convenções 

coletivas e acordos coletivos de trabalho38 (artigos 611 e seguintes da Consolidação das Leis 

Trabalhistas), a mediação e o termo de conciliação firmado perante a Comissão de 

Conciliação Prévia (artigo 625-E). 

 Entretanto, a forma mais sintomática da evolução do próprio Estado é a 

heterocomposição. Por ser uma técnica de solução indireta de litígios (não feita pelas partes) 

em que um terceiro (juiz ou árbitro) é quem faz o julgamento da demanda.  

 A própria classificação das espécies de heterocomposição já serve de termômetro 

da inserção do Estado na liberdade das partes. Aliás, são espécies de heterocomposição, a 

arbitragem39 (forma de autocomposição em que as partes submetem-se ao julgamento de um 

terceiro40, escolhido em mútuo acordo) e a jurisdição.  

 Em síntese, a trajetória das formas resolutivas de conflito pode ser sintetizada pela 

configuração do Direito romano. Ele divide-se em duas fases – justiça privada (dividida em 

dois períodos – o arcaico e o clássico) e da justiça pública. O período arcaico, compreendido 

dos primórdios até o século II aC, apresentava alguns critérios de julgamento para as partes, 

distinguia o procedimento de resolução em duas etapas – a) a primeira perante a manifestação 

do “pretor” e b) a outra, ante um árbitro que as partes indicaram e o “pretor” havia nomeado. 

Perdurou dentro do período seguinte e pode ser denominado de arbitragem voluntária, já que 
                                                 
38 Sobre o poder negocial, sua evolução e aceitação no modelo privatista subordinado brasileiro, ver 
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 7 ed., São Paulo: LTr, 2007. 
39 Ressalte-se existir controvérsia doutrinária sobre a alocação da arbitragem como meio heterocompositivo ou 
autocompositivo é uma questão controvertida na doutrina. Contudo, para os que defendem a sua classificação 
como heterocomposição, justificam-se pela existência de um terceiro, que, sem vincular-se às vontades das 
partes, firma o teor do julgamento das partes. 
40 Fala-se em Juízo arbitral, isto é, de um órgão ou pessoa de direito privado que exerce o julgamento de causas 
que versam sobre direitos disponíveis, entre pessoas capazes. Tal instituto é disciplinado pela Lei 9.307/96. Tem 
aplicação restrita a cláusula compromissória inserida nos contratos de adesão (aqueles em que uma das partes 
somente aceita os termos do contrato, sem condição de discutir seus termos). Dispensa a homologação judicial 
para adquirir a qualidade de título executivo. Recebe tratamento semelhante ao título executivo judicial. 
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as partes iam ao “pretor” voluntariamente. Em seguida veio o período clássico (ou arbitragem 

obrigatória). Ocorreu do século II aC até o século II dC. Nele intensificou-se a busca de 

critérios objetivos e vinculativos dos árbitros (tentativa estatal de diminuir o alvedrio). O 

Estado começou a escolher o árbitro e impô-lo às partes. Além disso, a autoridade pública 

começou a preestabelecer, em forma genérica e impessoal. Mais adiante, à própria medida da 

afirmação do Estado, a intervenção estatal intensificou-se. A autoridade pública passou, então, 

ela mesma, a julgar. O “pretor” não mais nomeia; mas, decide diretamente a causa. Resume-

se, pois, tal trajetória em três fases – (a) autotutela; b) arbitragem facultativa; c) arbitragem 

obrigatória. Isso marcou uma tendência a chegar a uma forma de resolução de conflito 

puramente estatal - a jurisdição (expressão do poder estatal exercido pelo Estado como o 

objetivo de promover a pacificação social dos conflitos, com justiça). 

 O desenvolvimento da idéia de jurisdição veio a forjá-la como instituto de 

natureza tríplice41, já que ela é, ao mesmo tempo, poder, função e atividade. Como poder, é a 

manifestação da potestade estatal em decidir com interatividade; como função, expressa o 

encargo estatal de promover a pacificação dos conflitos; como atividade, é o complexo dos 

atos do Estado (Estado-Juiz) no processo, exercendo seu poder e cumprindo a função que lhe 

compete. Como fato complexo que é não pode ser reduzida a uma só perspectiva. 

 Diante de toda a história da jurisdição, compilaram-se as seguintes características 

para o instituto: a) substitutividade (Chiovenda) – é decorrência direta da proibição da 

autotutela pelo Estado a assunção das atividades tendentes à resolução dos conflitos, forçando 

assim uma substituição das atividades inicialmente deferidas às partes; b) escopo de atuação 

do direito (Chiovenda) – por meio da jurisdição o Estado confere a devida concretização dos 

direitos subjetivos; c) composição da lide (Carnelutti) – a jurisdição presta-se à resolução da 

lide (aquilo que a parte interessada deduz em juízo, caracterizada pela existência de 

pretensões resistidas); d) inércia – a jurisdição tem que ser provocada pelas partes ou por um 

agente estatal ou não que receba tal mister (como no caso do Ministério Público, associações, 

sindicatos); e) definitividade - é a qualidade de imutabilidade que recebem as decisões 

judiciais transitadas em julgado. 

 Assim, outra nota distintiva da evolução do acesso é a tendência da forma 

jurisdicional apresentar-se como superior às demais. Contudo, a idéia de acesso à justiça não 

pode ser particularizada em uma destas técnicas. Afinal, todas são partes da própria proteção 
                                                 
41 Ver: CINTRA, Antonio Carlos, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral 

do processo. 23 ed., São Paulo: Malheiros, 2007. 
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jurídica dada à resolução dos conflitos. Fala-se, pois, com maior propriedade, em tutela 

jurídica pela ordem constitucional. Ou seja, procura-se uma construção dogmática capaz de 

dar conta das diferentes necessidades de tutela dos direitos, tomando em consideração as suas 

peculiaridades e características e principalmente o papel que pretendem cumprir na sociedade. 

É aquilo que a ordem jurídica põe à disposição para que se alcancem os bens da vida 

conferidos por tal ordem. 

 A tutela jurisdicional, definida como a modalidade de tutela jurídica conferida 

pelo Estado-Juiz para assegurar a proteção a quem seja titular de um interesse juridicamente 

protegido é apenas uma das espécies do gênero. Assim, retoma-se o que foi exposto no 

capítulo 1, quando se falou em acesso à justiça como gênero. 

  

1.4 PROCESSO COMO TÉCNICA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS. 

 

 O processo42 coloca-se como técnica de resolução de conflitos, utilizada como 

instrumento para quem quer a tutela jurisdicional. Aliás, atualmente, não somente para a 

tutela jurisdicional, mas, também, como tutela jurídica, uma vez que, como será exposto 

adiante, há a aplicação da teoria geral do processo às várias formas de processo 

(administrativo, legislativo, tributário etc.). Entretanto, o estudo do processo antes da segunda 

metade do século XIX era feito de forma adjetiva43 ao direito material. Esse período pode ser 

denominado de sincrético, pois o processo era tratado misturado com o direito material. Dessa 

forma, não se pode atribuir-lhe uma postura metodológica, pois sequer tinha vida própria. 

 O período de autonomia do processo em relação às demais disciplinas se deu com 

a obra de Oskar von Bülow (em 1868) sobre a definição do processo como relação jurídica de 

direito público, com caráter continuativo. Dali em diante não mais se parou de discutir o 

processo. Aliás, a busca da autonomia da disciplina forjou um fosso entre o processo e o 

direito material. Ocorreu um isolamento absoluto do processo, onde, como muito bem exara 

                                                 
42 Das várias teorias existentes sobre o processo, destacam-se: a) o processo como contrato – teoria própria da 
fase inicial do direito romano, onde as partes dispunham sobre submeterem-se ou não ao processo; b) processo 
como mera formalização da relação jurídica material – concepção própria da fase do sincretismo, onde não se 
distinguia a relação processual da material; c) processo como relação jurídica – é própria da fase da autonomia 
do estudo do processo, pressupondo uma distinção entre a relação de direito material discutida pelas partes e a 
relação processual, outorgando-lhe requisitos próprios de existência e de validade; d) o processo como situação 
jurídica – é a posição doutrinária que enfatiza a conceituação do processo como um jogo encargos, de situações 
ocupadas pelos seus sujeitos, sejam elas de vantagem ou de desvantagem. 
 
43 É dessa época a denominação “direito adjetivo” para designar o processo, mormente o processo civil. 
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Marinoni44 - o processo não era visto como algo que devolveria se adequar às necessidades 

do direito material, nem como um componente importante à sua efetiva realização. 

 Outra grande ilusão que se seguiu a esta fase foi a chamada legitimação pelo 

procedimento, donde se acreditava que a mera efetividade das garantias processuais iria 

assegurar o resultado justo ao processo. 

 Este projeto metodológico de processo – sem efetividade, de cunho formalista – 

de onde somente garantia-se ao cidadão um resultado jurídico-formal ao invés de um 

resultado jurídico-substancial – faliu na aurora dos novos tempos. 

 A marcha do processo passa por essa virada metodológica que pode ser resumida 

na sua trajetória do processo clássico à noção de tutela jurisdicional efetiva (asseguradora da 

tutela dos direitos, ou seja, dos resultados jurídico-substanciais). 

 Ao analisar o cerne da problemática da falta de efetividade, o mestre Ovídio 

Araújo Baptista da Silva45 aponta-o como uma questão de cunho ontológico ao sistema 

processual romano. Para ele, o fato dá-se pelo esquecimento da história do processo pelos 

aplicadores. Acentua que o sistema de interpretação adotado despreza o processo na história 

para basear-se somente em seus conceitos. Cria-se uma massa de conceitos que se sustentam 

através de dogmas. O problema é que os conceitos46 são feitos para durarem para sempre. Ao 

contrário, a ciência é em si dinâmica e aberta.  

 Em suas palestras, o insigne professor aponta o fato das faculdades não terem a 

disciplina História do Processo. Essa ausência tem como conseqüência a falta de base 

analítica do aluno em lidar conscientemente com os paradigmas em voga nas construções 

contidas no processo. O ensino do Direito Processual, sem a dimensão da historicidade, fica 

limitado somente em conceitos vigentes no momento da exposição. A atividade acadêmica 

resumida fica à transmissão de dogmas. 

                                                 
44 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 27. 
45 Principalmente em,  Jurisdição e execução na tradição romano-canônica, São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1996. 
46 No sentido de uma distinção valiosa entre conceito e noção, é interessante a obra de Eros Roberto Grau ao 
dizer que o conceito é uma delimitação da abrangência da idéia. É o conceito mais uma prisão dos significados 
de uma idéia, para, depois de satisfazer o anseio de reduzir a realidade a um enunciado, revelar ao mundo uma 
idéia reduzida e cristalizada em certo momento e espaço, sobre algum fato. A questão é que conceito é ahistórico 
e atemporal, enquanto as fattispecie ou conceitos tipológicos são, por si, históricos e temporais, por que 
acompanham simultaneamente o desenvolvimento das coisas. Como síntese, os conceitos jurídicos são (i) 
meramente formais (abstratos e dissociados da realidade histórica), (ii) regulae juris (sintetizam o conteúdo de 
um conjunto de normas jurídicas – não padecem de qualquer indeterminação) e (iii) os tipológicos ou fattispecie 
(não são verdadeiramente conceitos, mas noções, pois sua construção está em movimento). 
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 Assim, formaram-se e continuam formando-se maneiras de tentar conciliar o 

inconciliável - a dinâmica do direito e a estática dos conceitos. Aqui se tem o racionalismo, 

como uma tentativa de um abstracionismo do direito: o direito como indiferente à moral. Essa 

ideologia durou enquanto estava a ideologia do progresso clássico. Contudo, diante das 

peculiaridades das mudanças - sociedade de massa, urbanização, propensão ao conflito (em 

muito estimulada pelo próprio Estado), esgotou o regime. 

 O racionalismo trouxe a idéia de que se poderia, por meio da razão, resolver todos 

os problemas das ciências humanas. Em decorrência desse pensamento, coroado pela 

Revolução Francesa, teve o auge na consolidação de um tipo de processo que se denomina 

ordinário. Foi o fenômeno da ordinarização das demandas, que pode ser resumido em duas 

origens – a aplicação do racionalismo e a decorrência da separação dos poderes. 

 Quanto ao primeiro, ou seja, ao racionalismo, trata-se no ponto relativo à 

epistemologia do processo, quanto à separação dos poderes. A centralização do poder estatal 

nas mãos do parlamento e a negativa de qualquer distribuição do poder criador com os outros 

“poderes” fizeram nascer o mito da onisciência do legislador. Dessa postura, explica-se a 

previsão de um único procedimento à disposição de todas as demandas: o dogma da 

ordinarização do procedimento.  

 Na verdade, como sugere o professor Ovídio Araújo Baptista da Silva em suas 

obras, os dois problemas (racionalismo e separação de poderes) complementam-se à medida 

que a separação é decorrência da aplicação da racionalização à estruturação das funções do 

Estado. Com a edificação do princípio da separação dos poderes, criou-se a máxima que o 

problema da justiça é uma questão do legislador (Montesquieu). Esse foi o espírito que 

norteou a codificação napoleônica. Entretanto, mais adiante, a própria letra dos textos legais 

passou a exigir do juiz uma postura mais criadora do direito, já que não poderia se esquivar de 

dar uma solução para o caso concreto. 

 A impossibilidade inicial de os juízes interpretarem as leis decorre da idéia de que 

o legislador produz um direito completo. Fala-se na plenitude do direito, de um direito sem 

lacunas, da onisciência do legislador. 

 Para frustrar o orgulho de muitos doutrinadores nacionais que se vangloriam de 

estar filiados ao direito romano, a real filiação é ao Direito romano decadente. Aceitou-se o 

que veio depois das invasões dos “bárbaros”. Na verdade, a maior parte do chamado “direito 

romano” é derivada do direito de Bizâncio (império Romano do Oriente), influenciado pelo 
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direito católico, a partir do imperador Constantino, no século III. Aliás, depois dele [de 

Constantino] todos os outros imperadores foram católicos. Daí, mais coerente seria dizer que 

a nossa filiação é ao Direito romano-canônico. 

 Justiniano, no século V, mandou copilar todo o Direito cristão. O Direito copilado 

sofreu a influência inicial do Direito germânico e canônico. Este último formou as matizes do 

Direito comum47 medieval. Só que o “direito comum” abandonou o direito germânico, não 

justificando também a designação equivocada de “direito romano-germânico”. 

 Os grandes institutos do direito germânico - a oralidade (decidiam tudo em 

assembléias) e as execuções mandamentais -, desapareceram aos poucos. Só restou o direito 

romano com a supressão dos interditos. Houve uma eliminação dos interditos, sobrando 

somente as actios. O processo do direito comum medieval, elevado em seu conteúdo pela 

Revolução Francesa, adotou somente o procedimento para a resolução de conflitos diante dos 

juízes privados do direito romano puro. Foram desprezados os mais de setenta modelos de 

interditos, o procedimento próprio à prestação de solução de conflito pelo Estado romano. 

Nos interditos decidia o pretor, dando uma ordem a ser cumprida imediatamente, diante de 

uma cognição sumária das provas. 

 O termo “ordinário”, em decorrência das actios, a partir do século III, vem 

englobando erroneamente os interditos. O que desembocou na “ordinarização” dos 

procedimentos. Tudo caiu na vala-comum de um só procedimento, homogêneo diante da 

heterogeneidade dos direitos.  

 No Direito brasileiro, os interditos ainda remanescentes são incompletos. Tem-se 

apenas parte do interdito possessório, por que tendem a ordinarização, desde que sejam 

contestados. Foi perdido o conteúdo de ordem nos procedimentos. Somente sobrou o 

conteúdo de condenação.  

 Segundo uma análise mais acurada, outro vício ontológico apontado por Ovídio 

Baptista é a universalização da condenação. É a pura conseqüência de um procedimento 

totalmente plenário e retardado em seus resultados.  

 Entretanto, o Direito Processual reagiu, dando uma guinada metodológica, para 

uma nova caracterização, sintetizada na própria concepção de processo como: [i] relação 

integrativa - o direito material e o processo não podem mais ser tratados separadamente; [ii] 

                                                 
47 Segundo Norberto Bobbio (O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995, p. 
31), “na Idade Média o direito romano difundiu-se com o nome de ‘direito comum’(jus commune): tal fórmula 
se conecta à definição de direito natural pelos gregos e pelos romanos, como direito comum a todos os povos”  
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fator concretizador de um direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. Esse direito força 

o Judiciário a perquirir incessantemente as necessidades do direito, impondo-se a observância 

da técnica mais adequada para sua tutela. Os limites dessa atividade perquiritória do 

Judiciário é somente o núcleo do direito de defesa. 

Em síntese, os parâmetros metodológicos do processo civil atual são a efetividade 

e o respeito às garantias constitucionais do processo. 

 Ao final da Segunda Guerra Mundial acentuou-se no plano da doutrina a 

preocupação com o acesso à justiça. Esse esforço espraiou-se por várias estepes do mundo, 

fazendo parte da fase instrumental do estudo do processo e passando a simbolizar a sua 

concretização no plano prático. Seu objetivo principal, além de descrever o problema do 

acesso, foi romper os óbices à prestação de uma tutela jurídica integral. 

 O trabalho mais importante nesse movimento é a obra intitulada de Acesso à 

Justiça, de Mauro Cappelletti e Bryant Garth, em que os autores fazem uma síntese dos 

principais problemas existentes e das formas de superação, dando uma série de propostas de 

soluções para a falta de efetividade do processo. A obra é um marco histórico no estudo do 

acesso e constitui-se como divisor de águas na postura metodológica do estudo do Direito. 

 Para compreender o atual estágio do princípio é necessário entender a evolução do 

seu reclame no século passado. Não existe maneira melhor de fazer isso do que conhecer o 

movimento de acesso à justiça. 

 O movimento de acesso à justiça teve o seu ponto doutrinário inicial na coleta e 

sistematização de dados empíricos de vários lugares do mundo, por meio do esforço de uma 

pesquisa denominada de “Projeto de Florença”. Os pesquisadores confeccionaram uma série 

de relatórios em vários países, apontando as deficiências e inovações na área de acesso à 

justiça.  

 O cerne da obra pode ser resumido pelo seguinte trecho, onde os autores, após 

apontarem a extrema vocação hipotética do estudo do processo civil, sintetizam sua opinião: 

 

O processo, no entanto, não deveria ser colocado no vácuo. Os juristas 
precisam, agora, reconhecer que as técnicas processuais servem a funções 
sociais; que as Cortes não são a única forma de solução de conflitos a ser 
considerada e que qualquer regulamentação processual, inclusive a criação 
ou o encorajamento de alternativas ao sistema judiciário formal tem um 
efeito importante sobre a forma como opera a lei substantiva – com que 
freqüência ela é executada, em benefício de que e com que impacto social. 
Uma tarefa básica dos processualistas modernos é expor o impacto 
substantivo dos vários mecanismos de processamento de litígios. Eles 
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precisam, conseqüentemente, ampliar sua pesquisa para mais além dos 
tribunais e utilizar os métodos de análise da sociologia, da política, da 
psicologia e da economia, e ademais, aprender através de outras culturas. O 
‘acesso’ não é apenas um direito social fundamental, crescentemente 
reconhecido; ele é, também, necessariamente, o ponto central da moderna 
processualística. Seu estudo pressupõe um alargamento e aprofundamento 
dos objetivos e métodos da moderna ciência do direito.48 

 

 Ainda sistematizam as ordens de problemas e suas propostas em três ondas: a 

primeira, de gratuidade judiciária – caracterizada pelo custo financeiro do processo e pela 

necessidade de encontrar formas de barateamento e fornecimento de serviços gratuitos aos 

que necessitam de proteção jurisdicional; a segunda, de enfrentamento do problema da 

representação quanto aos direito coletivos, fruto da complexificação da sociedade moderna 

pela potencialização das práticas lesivas e publicização do direito; a última, relacionada com a 

efetividade do processo, volta-se para aparelhar o manancial jurídico de institutos aptos a 

alcançarem os fins a que se propõe o processo (a pacificação social com justiça). 

 As linhas metodológicas definidas por esse movimento vêm norteando o avanço 

da idéia de processo civil para fazer com que tanto os direitos já tradicionalmente conhecidos, 

com aqueles atualmente descobertos (“os novos direitos”), típicos do Estado democrático de 

direito, tenham tutela adequada. Na verdade, até mesmo o processo passou a ser também um 

direito fundamental ser fomentado, limitado e disponibilizado pela ordem jurídica. O processo 

é então um direito fundamental. 

                                                 
48 CAPPELLETTI, Mauro, GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, p. 
12-13. 
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2 O PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

SÍNTESE DO SISTEMA JURÍDICO. 

 

2.1 TEORIA GERAL DO PROCESSO COMO DISCIPLINA AGLUTINADORA DO 

ESTUDO DA CONSTITUIÇÃO E DO PROCESSO. 

 

 O princípio do acesso à justiça é um direito fundamental que serve de síntese de 

todo o sistema. É indispensável para a existência de uma democracia substancial e se toma a 

forma universal, inalienável e indisponível. 

 Cândido Rangel Dinamarco49 resume o sistema jurídico-processual em três 

espécies de promessas, (a) a fundamental – é a promessa-síntese do ordenamento jurídico, 

contém as demais e por elas se operacionaliza, (b) as complementares – vinculam o Estado ao 

dever de prestação jurisdicional, (c) as instrumentais – servem para efetivar a promessa 

síntese, dando-lhe maior grau de densidade. As três espécies encontram-se na Constituição 

que é seu berço natural devido à evolução dos direitos fundamentais.  

 Essa promessa fundamental de acesso à justiça, consistente na proibição de 

excluir da apreciação judiciária as queixas por lesão ou ameaça a direitos (artigo 5º, inciso 

XXXV). Entretanto, por ser demasiadamente ampla, tal promessa, para se concretizar, 

necessita de outras de menor espectro, mas igualmente “dotadas de profundo significado 

social e político, pelas quais o Estado-de-direito oferece meios específicos para o controle 

jurisdicional de seus próprios atos”50 e “uma série de garantias, que ingressam no sistema 

como promessas instrumentais”51. 

 Essa visão é de cunho eminentemente garantista. Ou como diz Ferrajoli52: 

 

                                                 
49 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, volume I. 4 ed., São Paulo: 
Malheiros, 2004. 
50 São exemplos de promessas complementares o mandado de segurança individual e coletivo, o mandado de 
injunção, o habeas corpus, habeas data, ação popular, ação direta de inconstitucionalidade e de 
constitucionalidade, ação de descumprimento de preceito fundamental, ação civil pública, dissídio coletivo, 
juizados especiais etc. 
51 Ainda Dinamarco, na mesma obra e página, como exemplo de promessas instrumentais o contraditório, ampla 
defesa, motivação das decisões etc. Podem ser denominadas como devido processo legal, entendido como “o 
conjunto de garantias destinadas a produzir um processo équo, cujo resultado prático realize a justiça”, p. 110.   
52 FERRAJOLI, Luigi. Derechos fundamentales. In Los fundamentos de los derechos fundamentales. Madrid: 
Editora Trotta, 2001, p. 35-36 (Colección Estructuras y procesos) 
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A forma universal, inalienável, indisponível e constitucional destes direitos 
se revela, em outras palavras, como a técnica – ou garantia – prevista para a 
tutela de todo aquele que no pacto constitucional se considera 
“fundamental”. Isto é, dessas necessidades substanciais cuja satisfação é 
condição da convivência civil e causa ou razão social desse artifício que é o 
Estado.53 
 

 Este sistema, contudo, fomenta uma teoria geral de interpretação e aplicação das 

garantias. Um sistema ordenável e aberto54 que pode ser organizado numa perspectiva 

operativa, fundada em balizas ideológicas do ordenamento jurídico. 

De início, verifique-se que há uma grande ligação entre a teoria do processo e a 

filosofia do processo. Como ensina a doutrina de Willis Santiago Guerra Filho55, a teoria geral 

do processo teve nascedouro no esforço grandioso de pensadores de vocação filosófica. 

Santiago Filho aponta, além de Francesco Carnellutti, a figura de Wilhelm Sauer.  Isso leva a 

teoria geral do processo a um plano aglutinador de diversas searas do estudo do direito, 

inclusive a teoria geral do direito, a filosofia56 e, principalmente, o Direito Constitucional. No 

caso específico do estudo da Constituição e do processo, o mesmo Santiago Guerra Filho57 

menciona os estudos de Couture e sua influência no pensamento europeu. 

A teoria geral do processo, como visão sistematizada (ou condensada) do estudo 

do processo, supera as fronteiras de suas ramificações do sistema processual. 

É uma disciplina que tem forte tendência expansiva que pode ser sintetizada por 

seu objeto de estudo. De início a disciplina ocupava-se somente do processo jurisdicional – 

subdividido em civil lato senso (incluindo-se aqui o processo trabalhista) e penal. Mais 

adiante incorporou também o processo estatal – espraiando-se sobre outras formas de 

processo aplicadas pelo Estado – o processo administrativo em suas várias formas (tributário, 

                                                 
53 Traduzido do original: “La forma universal, inalienable, indisponible y constitucional de estos derechos se 
revela, em otras palabras, como la técnica – o garantía – prevista para la tutela de todo aquello que em el pacto 
constitucional se há considerado “fundamental”. Es dicir, de esas necesidades sustanciales cuya satisfacción es 
condición de la convivencia civil y a la vez causa o razón social de esse artificio que es el Estado.” 
 
54 Como ensina FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do Direito. 4 ed., São Paulo: Malheiros, 2004.  
55 GUERRA FILHO, Willis Santiago. A filosofia do direito: aplicada ao direito processo e à teoria da 

constituição. São Paulo: Atlas, 2001. 
56 Willis Santiago Guerra Filho ainda aponta a filosofia do processo como – “o esclarecimento de questões 
como aquela da legitimidade do poder por meio dos procedimentos decisórios, examinando valores subjacentes 
ao modo como se estruturam esses procedimentos, ou, ainda, a questão da finalidade a ser atendida como o 
recurso à regulamentação de formas processuais para tomas decisões, vinculantes, isto é, a função do processo na 
ordem jurídica e social” (GUERRA FILHO, Willis Santiago. A filosofia do direito: aplicada ao direito processo 

e à teoria da constituição. São Paulo: Atlas, 2001, p. 54-55). 
57 GUERRA FILHO, Willis Santiago. A dimensão processual dos direitos fundamentais e da Constituição. 

Revista de Informação Legislativa. Brasília, ano 35, nº 137, jan./mar., 1998, p. 16. 
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investigativo, disciplinar etc.) e, até mesmo, o processo legislativo. E, por fim, alcança o 

processo de aplicação de medidas de exercício do poder – tanto numa feição mais comum, 

relacionada com os entes intermediários entre o indivíduo e o Estado, tais quais os partidos 

políticos, associações, sociedades mercantis etc. -, até se inclinar a alcançar o âmbito de 

aplicação de qualquer forma de poder exercido no meio social, justapondo-se, desta forma, ao 

conteúdo jurídico do princípio do devido processo legal (artigo 5º. da Constituição Federal). 

Há, contudo, dois fatores imperativos dessa expansividade. O primeiro, a 

aplicação dos direitos fundamentais ao âmbito de todas as relações intersubjetivas, sejam elas 

jurisdicionais ou não, sintetizada pela eficácia vertical (relação Estado e indivíduos) e 

horizontal58 (relações entre os indivíduos) dos direitos fundamentais como devido processo 

legal, ampla defesa, contraditório, igualdade, além de outros; o outro, a publicização da 

relação processual. Nas duas dimensões isso levou o processo para o seio da Constituição. 

A importância da teoria geral do processo decorre hoje de suas funções de 

identificar quais os traços comuns às ramificações (subsistemas) do direito processual e 

indicar os princípios gerais aplicáveis a todos os subsistemas processuais. É a disciplina que 

permite pensar o sistema processual, distribuindo os avanços obtidos por cada uma das áreas 

às demais e corrigindo os seus erros, sempre lembrando que têm uma base conceitual comum 

e objetivam a realização dos valores adotados pela ordem constitucional. A teoria geral do 

processo aplica-se inclusive ao processo das ações de controle de constitucionalidade. 

Forjou-se o direito processual constitucional é relativo à tutela constitucional do 

processo feita mediante os princípios e garantias que, vindos da Constituição, ditam padrões 

políticos para a vida daquele. É um método de exame do sistema processual e dos institutos 

do processo à luz da Constituição e das relações mantidas com ela. Tal método, como aponta 

o citado autor, baseia-se no estudo das recíprocas influências existentes entre Constituição e 

processo, relações que expressam na tutela constitucional do processo e, inversamente, na 

missão deste como fator de efetividade dos preceitos e garantias constitucionais de toda 

ordem. Da mesma forma, chega a incluir o exame do arsenal de medidas integrantes da 

chamada jurisdição constitucional das liberdades. 

 De forma perpassada a tais padrões, a tutela constitucional do processo tem ainda 

a função de ser fator de efetividade de todas as normas do plano constitucional, sendo 

                                                 
58 Sobre o assunto, ver: SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2 ed., Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2006. 
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fomentadora, de forma direta ou indireta. Assume-se, dessa forma, a efetividade como postura 

metodológica de todo o sistema.  

 Afinal, a efetividade do ordenamento jurídico nacional como um todo é um dos 

escopos políticos do processo.59 A idéia de processo passa a influenciar diretamente a vida da 

Constituição sempre que a própria norma constitucional é examinada e concretamente 

efetivada mediante a atividade do juiz, quando ocorre o julgamento compatibilidade ou 

incompatibilidade entre a norma de direito infraconstitucional e outra constitucional, seja no 

controle difuso, ou no controle abstrato. A tutela constitucional do processo é a projeção das 

características do próprio Estado sobre o sistema processual, é o resultado das opções do 

perfil constitucional que se deu ao Estado. 

 Assim sendo, todo o sistema resume-se na idéia de uma promessa-síntese de 

acesso à justiça. Como ensina Cândido Rangel Dinamarco, a Constituição formula princípios, 

oferece garantais e impõe exigências em relação ao sistema processual com um único objetivo 

final, que se pode qualificar como garantia-síntese e é o acesso à justiça
60

. 

 

2.2 AS RELAÇÕES ENTRE OS PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA, DA DIGNIDADE 

DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO PLURALISMO POLÍTICO. 

 

Não é difícil perceber a aplicação da técnica afirmada acima na definição do 

princípio61 da dignidade da pessoa humana ou no princípio do Acesso à Justiça. Os 

enunciados destes princípios são idéias de essência, ou seja, partem de “um referencial 

normativo preexistente, mas concatenado a problemas concretos que precisam ser 

relacionados, sendo o direito uma forma de resolver problemas comuns existentes, os 

topoi”
62

. Ou como sintetiza André Ramos Tavares: 

 

O direito subjetivo de acesso à Justiça é o instrumento sem o qual qualquer 
dos três elementos anteriores torna-se inócuo, um “sino sem badalo”, na 
imagem inspirada do Professor José Carlos Barbosa Moreira. Em um Estado 
de direito, como já se referiu, não basta a consagração normativa: é preciso 

                                                 
59 DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. 2 ed., São Paulo: Malheiros, 2007. 
60 DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. 2 ed., São Paulo: Malheiros, 2007. 
61 A evolução dos princípios e a inserção no direito como norma jurídica em: BONAVIDES, Paulo. Curso de 

direito constitucional. 13 ed., São Paulo: Malheiros, 2003. Capítulo 7 – A teoria das normas constitucionais – 
Capítulo 8 – Dos princípios gerais aos princípios constitucionais. p. 225/295. 
62 MAIA, Alexandre. Ontologia jurídica: o problema de sua fixação teórica (com relação ao garantismo 

jurídico). Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 111. 
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existir uma autoridade que seja capaz de impor coativamente a obediência 
aos comandos jurídicos. Dizer que o acesso à Justiça é um dos componentes 
núcleo da dignidade humana significa dizer que todas as pessoas devem ter 
acesso a tal autoridade: o Judiciário.63 

 

Os desdobramentos dessa posição podem ser sentidos pela afirmação de Eduardo 

Rabenhorst64 - “A idéia de que os homens compartilham de uma única natureza e que, por 

isso mesmo, possuem um idêntico valor não é, definitivamente, um universal cultural, mas 

uma conquista tardia do mundo ocidental”. A busca por um fundamento ontológico da 

dignidade cairá em embates intermináveis. Talvez a única forma de se assegurar a validade da 

afirmação da dignidade da pessoa humana seja pelo reconhecimento dela como conquista 

histórica. “Nestes termos, o princípio da dignidade humana constituiria o fundamento da 

moralidade democrática”65. Por decorrência, seria a igualdade uma regra de prudência no 

tratamento das pessoas. 

O fato de poder negar a essencialidade sobrenatural do princípio, não retira a sua 

fundamentalidade para o sistema que ele faz parte. O Estado Democrático de Direito 

contemporâneo não existe sem o princípio da dignidade Humana ou, como veremos, sem o 

princípio do Acesso à Justiça. Tentar negar o caráter fundamental de tais princípios pela 

simples indefinição do meio de equacionar os problemas da afirmação é tomar o efeito pela 

causa. Essa posição de fundamentalidade é uma forma de ontologia. 

A questão aqui é saber que sobre o eixo dessa ontologia funda-se uma estrutura 

que deixa possibilidades para o uso da retórica. É uma forma de “ética da tolerância” de João 

Maurício Leitão Adeodato. Contudo, o receio de maniqueísmo pela ética força buscar uma 

estreita vinculação entre o ponto de partida e o problema concreto. O uso exclusivo da 

retórica faria aceitar que o Direito não teria um conteúdo específico, tudo caberia dentro dele. 

Diante das correntes procedimentalistas e substancialistas66 do Direito, não podemos negar a 

necessidade de uma nova forma de ontologia do Direito. Essa ontologia não seria na forma 

jusnaturalista, mas como o mínimo de conteúdo possível. Alguns princípios devem ter um 

ponto de partida de conteúdo. Não podem aceitar a subversão absoluta pelo procedimento. Se 

o procedimento legitima tudo, então qualquer conteúdo poder resultar de tal processo e tudo 

                                                 
63 TAVARES, André Ramos. Tribunal e jurisdição constitucional. São Paulo: Celso Bastos Editor, 1998, p. 293. 
64 RABENHORST, Eduardo Ramalho. A normatividade dos fatos. João Pessoa: Vieira Livros, 2003, p. 13. 
65 RABENHORST, Eduardo Ramalho. A normatividade dos fatos. João Pessoa: Vieira Livros, 2003, p. 45. 
66 Vêm no conteúdo a teleologia. Até mesmo nas normas de procedimento existe a finalidade de atender, por 
exemplo, ao princípio da dignidade da pessoa humana.  
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será aceitável? A deontologia absoluta leva ao relativismo absoluto. Aqui nos cabe a tomada 

de partido pela posição substancialista.  

Revela-se importante a contribuição de Ferrajoli como preocupação com o 

conteúdo ético do Direito. A sua questão principal é a vinculação entre o conteúdo da 

Democracia e os direitos fundamentais como seu alicerce. A inserção do conteúdo ético na 

formatação do Direito erige um tipo de demanda consubstanciado na cobrança de um Direito 

fundado em padrões éticos.  Essa alegação de ética supõe a legitimidade. “A legitimidade é 

um conceito material, ao passo que a legalidade é um conceito formal.”67 Ou, ainda segundo 

Grau, um pouco mais adiante, “dotado de legitimidade é o direito posto que corresponda ao 

direito pressuposto”. 

Não basta somente a alusão ao elemento de autoridade do órgão que decide como 

meio de legitimidade. A legitimidade está acima da autoridade. Ou, como diz Alexy68:  

 

Em geral, vale a tese segundo a qual somente dentro do marco de um sistema 
jurídico, a razão prática, que vincula a argumentação e a decisão de maneira 
racional, pode lograr sua realização. À luz desta intelecção, é razoável a 
institucionalização de uma justiça constitucional cujas decisões podem e 
requerem ser justificadas e criticadas em um discurso jusfundamental-
racional. 
 

É certo que pode variar, ainda em determinado e específico espaço de tempo, o 

entendimento que diversas autoridades judiciárias atribuem ao enunciado normativo, ao 

decidir questões inteiramente idênticas, entre si. Da mesma forma para os demais intérpretes. 

Isso não nos faz pender para a tese da única interpretação correta como forma de resolver as 

discrepâncias na ordem jurídica. Eros Grau69 justifica em quatro afirmações: 1ª) a 

impossibilidade de atribuirmos a qualquer decisão interpretativa a qualidade de verdadeira ou 

falsa, concebida a verdade, aí, como adequatio rei et intellecetus ; 2ª) questões de fato e de 

direito se interpenetram. Em um quadro de vida – de movimento, pois – é que suportamos o 

desafio da prudência do Direito: o da coexistência, diante de um mesmo problema, de 

multiplicidade de soluções corretas; 3ª) à autoridade judicial não está atribuída à formulação 
                                                 
67 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e contraposto. 5 ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 86. 
68 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de estúdios políticos e 
constitucionales, 2002, p. 553-554, no original - “Em general, vale la tesis según la cual sólo dentro del marco de 
un sistema jurídico, la razón práctica, que vincula la argumentatión y la decisón de manera racional, pude lograr 
su realización. A la luz de esta intelección, es razonable la institucionalización de una justicia constitucional 
cuyas decisiones pueden y requieren ser justificadas y criticadas em um discurso iusfundamental racional.”  
69 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988 (interpretação e crítica). São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1990. 
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de juízos de oportunidade, porém, exclusivamente, de juízos de legalidade; 4ª) a necessidade 

da prudência do Direito – exercitada pela autoridade judiciária no bojo da legalidade e da 

constitucionalidade – passa–se no elenco de múltiplas decisões interpretativas corretas que a 

um mesmo problema se possam conferir, algumas resultam contraditórias entre si. 

 Não se olvida que acesso à justiça corresponde a um dos elementos da dignidade 

da pessoa humana. É, por óbvio, a dignidade antecede o acesso à justiça. O acesso à justiça 

corresponde a um dos elementos da dignidade da pessoa humana. É, por óbvio, numa 

sociedade antropocêntrica, o princípio da dignidade da pessoa antecede o acesso à justiça. Há 

hoje uma aproximação entre justiça e democracia, a ponto de negar a existência de uma 

justiça antidemocrática ou de uma democracia sem justiça70. Em verdade, esse fenômeno de 

imbricamento de ambos os conceitos redunda na denominação democracia constitucional. 

Acresça ainda o papel da justiça numa democracia como compatibilizadora e concretizadora 

de outros valores, como igualdade, liberdade e pluralismo político71.  

Assim, o Direito passou a redescobrir-se como atividade hermenêutica. De forma 

a perpassarem-se as trajetórias do Direito e da Hermenêutica. 

 O poder estatal e o acesso à justiça levam às discussões sobre a repartição dos 

poderes e as atenuações daí decorrentes. Ressalte-se, contudo, a rica tipologia do poder estatal 

em suas realizações concretas, partindo das referências sobre a compreensão do que seja o 

Estado democrático de direito, competências constitucionais (principalmente as regras para 

seu exercício na jurisdição constitucional) e democracia pluralista. 

 O Estado não é a única organização social capacitada de pôr o direito72. Ou, de 

outra forma, o poder não pode ser localizado exclusivamente no Estado73. Dentro da 

perspectiva da obra de Foucault, Ewald, distingue a existência da “micro-física do poder” em 

vários níveis da anatomia política da sociedade. Primeiro, o Estado tenta criar um ambiente de 

centralização do poder por meio da aplicação do princípio panoptista74 no exercício da própria 

função estatal. O Estado pretende ser exclusivo como produto do Direito. O Estado não 
                                                 
70 Nesse sentido: SACRISTÁN, Isidoro Álvarez. La justicia y su eficácia: de la constitución al proceso. Madri: 
Colex, 1999, p. 23-27, em tópico adequadamente denominado de La justicia como principio democrático. 
 
72 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 5 ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 23. 
73 EWALD, François. Foucault, a norma e o direito. Lisboa: Veja, 1993, ao analisar a relação entre a obra de 
Foucault, a norma e o direito. 
74 Sobre o princípio panoptista ensina o próprio Foucault em Vigiar e punir, Capítulo III, que o seu efeito mais 
importante é introduzir o detento (ou no caso mais específico do Direito, qualquer pessoa) em um estado 
consciente e permanente de visibilidade que assegura o funcionamento automático do poder. Funciona como 
uma espécie de laboratório de poder. O Estado vigia e pune quem descumpre o seu Direito, pressupondo ele 
estar acima de todos.  
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nasceu no centro do poder. Ele criou técnicas de produção de sua hegemonia pela utilização 

de aparelhos de produção (fábrica, escolas, hospitais...).75 Nessa perspectiva, a 

Contemporaneidade causa um desmembramento no modelo panóptico do Estado, já que 

pressupõe a existência de vários centros de poder. 

 Outra observação é sobre a impossibilidade do Estado totalizar todos os espaços. 

Dando-lhe apenas duas técnicas de atuação - na base, ao impor mecanismos de tecnologia 

política; ou no topo, ao trazer estratégias e táticas76. Foucault, neste ponto, limitou a atuação 

do Estado. Assim, deve-se abandonar a idéia de um centro de poder por uma rede de poder. 

Não se pode dar ao Estado o privilégio da totalidade. O Estado não é o todo, mas apenas uma 

das partes77. 

 Como sintetiza Della Cunha78, ao discutir o pluralismo no pensamento de 

Gurvitch, pode-se atribuir a esse modelo certos princípios e valores básicos: autonomia, 

descentralização, participação, localismo, diversidade e tolerância. Mais propriamente no 

pluralismo político, o mesmo autor diz:  

 

o pluralismo jurídico, enquanto fenômeno de superação da sociedade 
massificada pode ser apreendido como uma forma plúrima de normatividade 
instada a emergir do desajuste institucional, da saturação do modelo de 
representação política e do esvaziamento do instrumental jurídico estatal das 
sociedades periféricas de massa.79 

 

 É conseqüência do pluralismo jurídico a ampliação do debate normativo80. E força 

a adoção de instâncias informais de normatização. Ou seja: 

 

a adoção da criação de espaços políticos diversificados em que prolifera 
tanto a coexistência das diferenças quanto a multiplicidade de fontes 
informais e difusas de normatividade. Semelhante tendência não só 
propugna por uma nova opção na legitimidade de práticas legais cotidianas 
disseminadas por novos atores sociais como expressa o reconhecimento de 
um pluralismo societário marcado pela ingerência de uma democracia 
participativa.81 

 

                                                 
75 EWALD, François. Foucault, a norma e o direito. Lisboa: Veja, 1993, p. 39.  
76 EWALD, François. Foucault, a norma e o direito. Lisboa: Veja, 1993, p. 40. 
77 EWALD, François. Foucault, a norma e o direito. Lisboa: Veja, 1993, p. 42. 
78 CUNHA, Djason B. Della.  Sociologia jurídica: direito, cultura, cidadania. Natal: Ágape, 1998, p. 108. 
79 CUNHA, Djason B. Della. Sociologia jurídica: direito, cultura, cidadania. Natal: Ágape, 1998, p. 110-111. 
80 Nesse sentido, mais expressamente: HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta dos 

intérpretes da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1998. 
81 CUNHA, Djason B. Della. Sociologia jurídica: direito, cultura, cidadania. Natal: Ágape, 1998, p. 111. 
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 Essa coexistência de fontes normativas justifica a constatação de um direito posto 

e de outro, pressuposto. Justifica também a existência de relações horizontais não ligadas 

diretamente pela Constituição ou outras leis. Ou, ainda, os espaços não-juridicializados. 

 O Direito tenta resolver os conflitos. Contudo, ele não pode, nem deve alcançar a 

riqueza fática do conflito em sua inteireza. Sobra ao Direito, em sua atuação, somente dirimir 

aquela parte do conflito82 que foi trazido a juízo por meio da demanda proposta por alguém. 

Esta redução do objeto do conflito, enquanto elemento da cognição judicial é desenvolvida 

em um ethos composto por profissionais do Direito, em sua maioria agindo por mandato dos 

envolvidos no conflito, sob a estruturação racional de um processo. O pluralismo foge da 

regra clássica de distinção das fontes83. 

 Por fim, conclui-se que o pluralismo jurídico, além de pressupor a coexistência de 

fontes formais/oficiais e informais/não oficiais, requer a independência e autonomia entre tais 

fontes84. Dessa forma, não se satisfaz a Contemporaneidade com o monopólio da produção, 

da interpretação da aplicação do Direito pelo Estado. 

Noutro pórtico, essa discussão leva ao debate entre o universal e o particular. Na 

História Moderna, o Romantismo alemão fomentou uma verdadeira reação ao Iluminismo 

francês, e assim por diante. Contudo, essa discussão vem ao mundo ocidental contemporâneo 

sobre a forma de reivindicação da afirmação política do mundo não ocidental e de parte da 

ocidentalidade que se afirma alvo de opressão cultural85. É a influência do elemento 

pluralidade dentro do sistema contemporâneo. Se a sociedade se intitula plural, tem o dever 

de, sobre a técnica da democracia, possibilitar a manifestação da vontade dos plurais e 

garantir-lhes, além da fala, a possibilidade de influenciar no resultado da discussão.  

Ao afirma uma ontologia absoluta, que denominaremos aqui de essencialismo, o 

mundo não tolera o que fugir dela; ao defender uma deontologia absoluta (relativismo), tudo 

se tolera, inclusive a contestação do núcleo de sustentação de forma democrática de vida 

social. A existência de uma racionalidade moderna apresenta-se, neste quadro, como uma 

                                                 
82 Sobre essa posição de colocar o litígio como episódio do conflito é exemplar a lição de Antoine Jeammaud 
(conferência em Paris, proferida em 19/02/1994, texto não publicado), trazida a nosso conhecimento em o direito 
posto e o direito contraposto (GRAU, Eros. Direito posto e contraposto. 5 ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 
24). 
83 Sobre o conceito de fontes do Direito, ver GUASTINI, Riccardo. Distinguiendo. Estudios de teoría y 

metateoría del derecho. Barcelona: Editorial Gedisa, 1999, p. 81 - 197. 
84 CUNHA, Djason B. della. Crise do direito e da regulação jurídica nos Estados constitucionais periféricos: 

modernidade e globalização. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2003, p. 76. 
85 WALLERSTEIN, Immanuel (coordenador). Para abrir as ciências sociais (Projeto Comissão Gulberkian 
para reestruturação das ciências sociais). São Paulo: Cortez, 1996, p. 123/132. 
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seleção da melhor forma de pensar. Ou seja: “um avatar do darwinismo social. Além disso, 

ela também deslegitima todo o conceito que não se encaixe no modelo de racionalidade 

traduzido pela relação meio-fins, bem como toda instituição que não tenha uma utilidade 

social imediata”86
. 

A imposição de um modelo de racionalidade como universal ungiu na memória 

coletiva das sociedades modernas a pré-compreensão de que todas as outras formas eram 

irracionais. Voltamos em alguma medida ao conceito grego de bárbaros, inicialmente como 

aqueles que não falam a nossa língua, mais especificamente como aqueles que não partem da 

nossa racionalidade. Nessa sociedade de falta de verdades universais não se pode cair no risco 

dos particularismos. Indiscutivelmente, há no Estado Democrático um conteúdo que se acopla 

às Constituições, ou como diz Streck87 - “A essa noção de Estado se acopla o conteúdo das 

Constituições, através dos valores substantivos que apontam para uma mudança no status quo 

da sociedade”.  

Se por um lado a forma de ontologia leva-nos a pensar com essencialismo, o 

relativismo da deontologia cai no domínio da retórica. A busca pela conciliação entre as 

perspectivas ontológica e retórica gera a necessidade de uma rediscussão do que vem a ser 

atualmente a própria ontologia e de sua necessidade. É certo que a ontologia sozinha seria um 

dogmatismo.  

No entanto, a deontologia isolada faria do Direito um campo do vazio de 

conteúdo, algo maleável aos influxos da persuasão. Não se pode mais falar em ontologia88 de 

forma tradicional. 

 

ou seja, de imposição de verdades absolutas como fundamento de 
legitimidade do direito e do poder. O que se propõe, então, é uma revisão do 
conceito de ontologia no direito; uma ontologia mutável, capaz de abarcar as 
diferenças existentes a partir dos fundamentos de argumentação traçados 
pelos conflitantes89. 

 

                                                 
86 WALLERSTEIN, Immanuel (coordenador). Para abrir as ciências sociais (Projeto Comissão Gulberkian 
para reestruturação das ciências sociais). São Paulo: Cortez, 1996, p.124. 
87 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica constitucional e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção 

do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 39. 
88 Sobre a etimologia da palavra “ontologia” e sua evolução dentro do Direito, ver da Alexandre da Maia, 
Ontologia jurídica: o problema de sua fixação teórica (com relação ao garantismo jurídico). Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2000, p. 19/24. 
89 MAIA, Alexandre da. Ontologia jurídica: o problema de sua fixação teórica (com relação ao garantismo 

jurídico). Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 110. 
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Dessa forma, o que pareceria para alguns a negativa da própria ontologia, pela 

mutação, para Alexandre da Maia impõe-se como uma forma de garantir ao Direito o respeito 

à pluralidade. 

Os enunciados mais genéricos “buscam sempre manifestar uma idéia de 

verossimilhança do que se quer dizer, ou seja, de dados que busquem, por si sós, serem 

considerados verdadeiros”90. 

 Seja qual for a busca do conteúdo da dignidade da pessoa humana, não há dúvida 

de seu empréstimo ao princípio do acesso à justiça, dando-lhe finalidade. 

 A ligação entre o princípio do acesso à justiça e o princípio do devido processo 

legal é intrínseca. 

 De início, há uma ligação intrínseca entre o princípio do acesso à justiça e o 

“sobreprincípio” do devido processo legal. Nery Júnior91, ao tratar do devido processo legal, 

apresenta-o, inicialmente, no sentido genérico, como o “sobreprincípio” norteador da 

aplicação de toda a ordem jurídica, verdadeiro sistematizador de um conjunto de garantias e 

direitos que resguardam todos aqueles que têm, em sentido amplo, a vida, a propriedade ou 

liberdade ofendidos ou sob ameaça de ofensa. Nessa visão, dele partem todos os demais 

princípios do processo. Seria uma “cláusula aberta”92 donde se espraiam todas as demais 

garantias e princípios do processo. 

 Essa posição teórica coloca as demais garantias e princípios em condição de 

simples individuações do devido processo legal, tendo estas a vantagem de facilitar sua 

operacionalização pelo intérprete, isto é, auxiliá-lo na solução de questões relacionadas com a 

concretização de tais valores93. 

 Essa visão também é baseada no próprio avanço da teoria geral do processo, 

partindo de uma tendência expansiva. Tal disciplina segue uma marcha expansiva94 que pode 

ser sintetizada por seu objeto de estudo: a) processo jurisdicional – subdividido em civil lato 

senso (incluindo-se aqui o processo trabalhista) e penal; b) processo estatal – espraiando-se 
                                                 
90 MAIA, Alexandre da. Ontologia jurídica: o problema de sua fixação teórica (com relação ao garantismo 

jurídico). Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 110. 
91 NÉRY JR., Nelson. Princípio do Processo Civil na Constituição Federal. 8 ed., São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2004. (Coleção estudos de direito de processo Enrico Tullio Liebman, v. 21). 
92 Sobre tal conotação ver: DIDDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria geral do processo e 

processo de conhecimento, 7 ed., Salvador: JusPodivm, 2007, p. 21. 
93 Ver também: DIDDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria geral do processo e processo de 

conhecimento, 7 ed., Salvador: JusPodivm, 2007. 
94 Sobre a aplicação da Teoria geral do Direito a todos os ramos do direito processual, inclusive ao âmbito 
extrajurisdicional, é exemplar: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação n. 4.535, Espírito Santo. 
Relator: Min. Celso de Mello. Diário da justiça da União, Brasília, 16 jun. 2007. 
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sobre outras formas de processo aplicadas pelo Estado – o processo administrativo em suas 

várias formas (tributário, investigativo, disciplinar etc.) e, até mesmo, o processo legislativo; 

c) processo de aplicação de medidas de exercício do poder – tanto numa feição mais comum, 

relacionada com os entes intermediários entre o indivíduo e o Estado, tais quais os partidos 

políticos, associações, sociedades mercantis etc. -, até se inclinar a alcançar o âmbito de 

aplicação de qualquer forma de poder exercido no meio social, justapondo-se, desta forma, ao 

conteúdo jurídico do princípio do devido processo legal (artigo 5º. da Constituição Federal). 

 Depreendem-se, assim, dois fatores imperativos dessa expansividade: a) a 

aplicação dos direitos fundamentais ao âmbito de todas as relações intersubjetivas sejam elas 

jurisdicionais ou não, sintetizada pela eficácia vertical (relação Estado e indivíduos) e 

horizontal95 (relações entre os indivíduos96) dos direitos fundamentais como devido processo 

legal, ampla defesa, contraditório, igualdade, além de outros; b) publicização da relação 

processual. 

 Disso, soergue-se que a noção de processo é utilizada como palavra gênero que 

engloba: legislativo, judicial, administrativo e negocial. Atualmente é pacífica a aplicação do 

processo legal nas relações jurídicas entre particulares. 

 Ainda no princípio do devido processo legal, o termo devido tem a acepção de 

adequação, proporcionalidade97, conformidade formal e material. 

 Assim, também a expressão legal supera a limitação da produção legislativa é 

compreende todo o entusiasmo do pós-positivismo, alcançado as normas expressas e 

implícitas do sistema jurídico. O que se reforça pela origem anglo-saxônica da expressão, já 

que lei, por lá, tem acepção mais larga. 

 Dessa forma, para Nelson Nery Júnior98, as garantias do devido processo legal 

desdobram-se em garantias como: a) acesso à justiça; b) juiz natural; c) tratamento paritário 

das partes; d) publicidade; e) duração razoável do processo. 

                                                 
95 Sobre o assunto, ver: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Informativo do STF nº 405. In www.stf.gov.br, 
coletado em 10 fev. 2008. 
96 Sobre o assunto na doutrina, conferir: SARMENTO, Daniel.  Direitos fundamentais e relações privadas. Rio 
de Janeiro, Lumen Júris, 2004.  
97 Sobre a constitucionalização do princípio da proporcionalidade, conferir: BONAVIDES, Paulo. Curso de 

direito constitucional. 13 ed., São Paulo: Malheiros, p. 395. Importantíssima é a visualização tridimensional do 
princípio em subprincípios ou elementos parciais: 1ª.) pertinência ou aptidão - conformidade, adequação ou a 
validade do fim; 2ª.) necessidade – “a medida não há de exceder os limites indispensáveis à conservação do fim 
legítimo que se almeja, ou a uma medida para ser admissível deve ser necessária” (p. 397); 3ª.) 
proporcionalidade stricto sensu – escolha do meio mais específico, no caso, levando em conta o conjunto de 
interesses em jogo.  
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 Contudo, mesmo sem ver prejuízo prático, assinale-se a adoção da postura de 

Cândido Rangel em apontar o acesso à justiça como promessa-síntese de todo o sistema, não 

sendo justo, pois, colocá-lo no mesmo nível dos demais princípios, à medida que ele serve de 

norte a todos eles. 

 O acesso à justiça faz parte da própria concepção de Estado Democrático de 

Direito. Sua posição é fundamental para a conceituação de tal modelo de Estado.  

  Em um sentido, é o acesso ao próprio Poder Judiciário; em outro, é acesso à 

ordem jurídica justa; por outro, é o acesso ao provimento jurisdicional útil, ou seja, aquele que 

garanta o resultado jurídico-substancial99. 

 O princípio do acesso à justiça não se aplica somente ao Estado como provedor de 

Justiça. A queda do paradigma monista faz exsurgir na (re)distribuição das fontes do Direito. 

Existem formas de resoluções de conflitos que passam ao largo da jurisdição estatal. Seja de 

forma inicial, seja de forma definitiva. No último caso, chamadas “zonas não-

jurisdicionáveis”. 

 Na sociedade pós-monista, existe a prevalência do princípio do acesso à justiça 

fora do Judiciário. Infelizmente, a maioria dos autores concentra suas observações ao âmbito 

judicial, carecendo a doutrina de abordagens das outras esferas de produção normativa. 

 Fora do ambiente Judiciário, o princípio do acesso à justiça permeia o ambiente de 

discussão sobre as garantias do contraditório e ampla defesa, além da face da própria decisão. 

Isso é verificável simplesmente pela inafastabilidade da apreciação jurisdicional, caso ocorra 

lesão ou ameaça de lesão. 

 Certamente, quando se pensa em soluções, devesse considerar as diversas 

alternativas encontradas para elidir os problemas que impedem a falta de efetividade. Para 

tanto, descrevesse algumas propostas da sociedade, do Estado legislador e, finalmente, do 

Estado Julgador. 

 A sociedade é dinâmica, isto a coloca na condição de sempre encontrar soluções 

para os problemas que lhes são apresentados. É verdade que muitas vezes as soluções 

constituem-se em outros problemas ainda mais graves. Contudo, é de se reconhecer que a 

                                                                                                                                                         
98 NÉRY JR., Nelson. Princípio do Processo Civil na Constituição Federal. 8 ed., São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2004. (Coleção estudos de direito de processo Enrico Tullio Liebman, v. 21). 
99 Luiz Guilherme Marinoni, principalmente em Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2006, denomina esse resultado jurídico-material de tutela do direito.  
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capacidade das pessoas em sociedade ou de grupos organizados há sempre de ser apreciada 

pelo legislador. 

 Existe uma constatação que resume a atividade estatal, é ele: se o Direito do 

Estado não vai a todos os lugares, o povo dos lugares legisla seu próprio direito. Essa é a 

resposta de algumas ciências sociais para dizer que a omissão estatal é suprida pela própria 

sociedade. É incontestável que mesmo aonde o Direito não alcança existe uma forma de 

organização das pessoas em torno de um direito forjado por elas próprias. Nesses casos, quase 

sempre, prevalece o direito dos mais fortes sobre os direitos dos mais fracos. É esse o direito 

das favelas, das comunidades isoladas, dos grandes grupos econômicos etc. 

 É claro que não devem prevalecer aqueles tipos de direito sobre o Direito estatal. 

Na verdade, há quem diga que não existe outro Direito senão o que o Estado produz. 

Entretanto, ao encarar estas experiências podemos tirar várias lições: a) a sociedade encontra 

formas de regular seus conflitos à margem do Estado; b) continuam existindo interesses, 

mesmo que o Estado seja inerte; c) é certo que não se coaduna com o sistema estatal de 

jurisdição com outro sistema de resolução de conflitos pelos cidadãos particularmente. 

 Uma das formas que os particulares usam é a intervenção de leigos. Isso de duas 

maneiras, a saber: (a) a obtenção incentivada de transação, através de procedimentos fora da 

órbita jurisdicional, pautadas em argumentação entre as partes e calcadas numa pretensa 

bilateralidade; (b) a arbitragem, caracterizada pela situação em que as partes escolhem uma 

terceira pessoa da confiança de ambas para dirimir o conflito. No primeiro ponto é fácil de 

constatar pela existência de escritórios de advocacia especializados em contornar as lides sem 

apelar para o Poder Judiciário, utilizando-se de técnicas de negociação direta com as partes. 

No outro ponto, basta observar a postura do Estado em reconhecer ao objeto de arbitragem 

como título executivo. E ainda, constata-se a relevância da arbitragem nos casos de 

indeferimento da inicial por existência de compromisso arbitral. Interessante é notar que não é 

confundível a transação com a arbitragem.  

 Outra demonstração do poder da sociedade em encontrar soluções, ou, pelo 

menos, propô-las, são os casos das diversas organizações não governamentais. Aqui 

entendidas em sentido amplo, como sendo todas aquelas que não são estatais, tais como as 

associações de produtores, de moradores, de defensores da natureza e tantas outras. 

 Essa relação deve ser valorada pelo Direito, tanto em âmbito legislativo quanto 

em jurisdicional. Às vezes, a solução que se pode encontrar da atividade das pessoas 
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possibilita preencher ou sistematizar o conteúdo de uma decisão, tornando-a mais adequada 

ao caso, gerando maior efetividade. Basta ver o exemplo das penas alternativas. Condenar 

alguém a pagar uma cesta básica ou a qualquer outra pena pode ser mais vantajoso e 

adequado do que pô-lo em cárcere. Também na seara civil, principalmente nos juizados 

especiais, é possível verificar que algumas soluções propostas pelas partes são mais efetivas 

do que a pura aplicação da norma fria. 

 Mesmo nestas situações alternativas à jurisdição, não se duvida da aplicação de 

um devido processo legal, de fundo constitucional, próprio a regular e garantir a o 

procedimento de aplicação do Direito. Aqui se fala na ligação entre o acesso à justiça em 

sentido integral e o devido processo legal.  
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3 A CONSTRUÇÃO DA HERMENÊUTICA JURÍDICA APLICADA AO PROCESSO. 

 

3.1 A NECESSIDADE DE UMA HERMENÊUTICA DO PROCESSO. 

 O conceito clássico de hermenêutica jurídica pode ser sintetizado na lição de 

Carlos Maximiliano100 - “A Hermenêutica jurídica tem por objeto o estudo e a sistematização 

das expressões do direito”. Partindo desse conceito, segundo Machado Neto101 pode-se 

distinguir dois sentidos para hermenêutica: um amplo e, outro, restrito.  

 Nesse sentido lato, apontado no conceito tradicional, é a hermenêutica como 

ciência que estuda as técnicas de interpretação, de integração e de aplicação do Direito. 

 Ainda segundo Machado Neto, poderíamos ampliar o sentido da expressão para 

incluir na hermenêutica o conjunto dos estudos que compõem a teoria da técnica jurídica102 

como parte específica da teoria geral do Direito, ou seja, aquela que tem por horizonte 

temático a lógica jurídica transcendental ou material, por oposição à teoria geral do Direito 

stricto sensu, cujo horizonte temático é a lógica jurídica formal. 

 Nesse entendimento, tanto integrariam a hermenêutica jurídica os estudos 

referentes à interpretação do que é a norma numa comunidade, (o que vai ser interpretado ou 

integrado) como o estudo da aplicação e dos temas nela implicados, tais como os problemas 

do direito no tempo e no espaço. 

 Não é esse, todavia, o entendimento tradicional da extensão do conceito. O tema 

que tradicionalmente é arrolado como específico da hermenêutica jurídica é a interpretação, 

seus processos e sua técnica. 

 Tradicionalmente, tem-se entendido a interpretação jurídica como um 

desentranhar o sentido que guarda a lei sob suas palavras. Interpretação será, assim, o 

conjunto de operações lógicas que, seguindo os princípios gerais da hermenêutica e visando a 

integrar o conteúdo orgânico do direito, apura o sentido e os fins das normas jurídicas. 

                                                 
100 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 18 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2000. 
101 MACHADO NETO, A. L. Compêndio de introdução à ciência do direito. 4 ed., São Paulo: Saraiva, 1977. 
102 Na lição de: MACHADO NETO, A. L. Compêndio de introdução à ciência do direito. 4 ed., São Paulo: 
Saraiva, 1977, p. 61 -  “A técnica jurídica a ser tratada aqui é senão a técnica científica, a que decorre do 
conhecimento científico do direito que nos pode proporcionar a dogmática jurídica, jurisprudência , ou ciência 
do direito em sentido estrito, esta trataria de: a) elaboração da norma; b) sua publicação; c) sua interpretação; d) 
sua integração; e) sua aplicação, reconhecendo, embora que, neste último item situam-se os temas mais 
habitualmente referidos como técnica jurídica pela maioria dos autores que versam a matéria.” 
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 Para distinguir os conceitos elementares em questão, podemos utilizar a lição de 

Luís Roberto Barroso103: a) hermenêutica jurídica – “é um domínio teórico, especulativo, cujo 

objeto é a formação, o estudo e a sistematização dos princípios e regras de interpretação do 

direito”; b) interpretação – “é a atividade prática de revelar o conteúdo, o significado e o 

alcance de uma norma, tendo por finalidade fazê-la incidir em um caso concreto”; c) 

aplicação – “é o momento final do processo de interpretativo, sua concretização, pela efetiva 

incidência do preceito sobre a realidade de fato.”  

 No sentido de esclarecer que a distinção entre hermenêutica e interpretação não é 

acolhida por todos os doutrinadores, lembra-nos Celso Ribeiro Bastos104: “Há aqueles que 

consideram a interpretação e a hermenêutica como sinônimas, como atividades indissociáveis 

uma da outra”. 

 Na evolução da Hermenêutica existe um movimento de abrangência do seu 

conteúdo, usando a divisão a seguir: [i] hermenêutica como técnica de leitura - é, 

originariamente, uma disciplina filológica, isto é, uma técnica de leitura, orientada para a 

compreensão das obras da Antiguidade clássica (Homero) e dos textos religiosos (a Bíblia). 

[ii] hermenêutica e ciências humanas – tal fase corresponde a uma generalização do uso da 

hermenêutica para as outras ciências (século XVIII). [iii] hermenêutica como situação 

humana – recorrente na obra de Hans George Gadamer, onde se expõe que a interpretação, 

antes de ser um método, expressão a própria situação do homem. 

 A passagem da segunda para a terceira fase é subdividida em várias outras fases. 

A segunda fase é consentânea à Revolução Francesa e serve para romper vários dogmas. 

Ocorre uma ruptura com a forma organização de distribuição do poder.  A Hermenêutica 

aparece como uma técnica estendida ao Direito, como forma de racionalizar o processo que 

culminará com a sua aplicação.  

 É dessa época a discussão entre o racionalismo descartiano e o empirismo. O 

homem retoma a discussão sobre as formas de perceber o mundo. Como disse Capella105, o 

modelo de transformação política, jurídica e social que se estuda aqui é unicamente 

                                                 
103 BARROSSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição: fundamentos de uma dogmática 

constitucional transformadora. 2 ed., São Paulo: Saraiva, 1998.  
104 BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e interpretação constitucional. 3 ed., São Paulo: Celso Bastos 
Editor, 2002, p. 30.  
105 CAPELLA, Juan Ramón. Fruto Proibido: uma aproximação histórico-teórica ao estudo do direito e do 

estado. Porto alegre, Livraria do Advogado, 2002, p. 159. 
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significativo para uma pequeníssima porção dos habitantes da Terra. Houve uma exclusão 

política.  

 Mas esse momento significa ainda para a Hermenêutica a imposição dos grilhões 

da exegese. Deu-se ao aplicador do Direito somente a função estrita de subsunção entre o fato 

e a lei. Não se deu a força da interpretação. 

 O sentido dessa mera exegese decorreu em muito do monopólio da lei pelo 

Parlamento. Somente aquele que fazia a lei poderia atribuir-lhe o significado, por intermédio 

de ato exclusivo seu, não de um juiz, pois a ele somente caberia aplicá-la. Essa é a época do 

início das grandes codificações, que servem como forma de impedir o magistrado de recorrer 

a outra fonte que não seja a lei, ou de inová-la.  

 Não poderia ser diferente. Já na segunda metade do século XIX começou a 

implementação dos direitos sociais. A igualdade formal da Revolução Francesa já não mais 

acalentava a todos. Quanto aos problemas subsistentes, não poucos, o século XIX foi rotulado 

de O século das promessas, deixando ao século XX, as realizações. Foi exatamente esse o 

sentimento daquele homem. Ao contrário do que diziam Saint-Simon, Augusto Comte, ou 

qualquer um daqueles que aceitavam a situação da humanidade como um estágio 

intermediário, não foi superado as mazelas do capitalismo. A dívida era grande e a 

responsabilidade passou ao século XX que começaria com um extenso rol de promessas não 

cumpridas. A insatisfação com a condição material e a utopia remanescente ao auge dessa 

fase, é o grande problema do início do século XX. 

 Isso repercutiu imensamente no sentido jurídico do termo Hermenêutica, mas, foi 

somente após a Segunda Guerra Mundial que ocorreu a ruptura metodológica com a prisão do 

aplicador do Direito às amarras da lei. 

 Houve uma evolução da abrangência da hermenêutica que chegou ao auge com 

sua caracterização como uma a teoria ou a arte da interpretação. Ela surge, enquanto filosofia, 

como desenvolvimento das hermenêuticas jurídica, bíblica e literária e tem seu apogeu na 

metade do século XX. Apregoa, em breves linhas, que a verdade é fruto de uma interpretação. 

Se, antes, era uma teoria que ensinava através de metodologias como interpretar textos, agora, 

como filosofia, a hermenêutica significa um posicionamento diante do problema do ser e da 

compreensão que dele possamos ter.  É a terceira fase que acima citamos. 

 Ao final, a grande questão metodológica do século XX começa pela incursão da 

hermenêutica no círculo hermenêutico construído diante da virada lingüística. Dos trabalhos 
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de Wittgenstein, Carnap e outros, e seus influxos sobre o círculo de Viena; e da obra de 

Saussure e Pierce nascem as bases da lingüística aplicada ao Direito. Constata-se o 

imbricamento entre a idéia de Direito e linguagem. 

 Da constatação dos novos parâmetros epistemológicos do processo civil - a 

efetividade e o respeito às garantias constitucionais do processo -, cumulada com a dimensão 

de operatividade do sistema processual fincado sobre tais critérios, além da relação entre as 

próprias fontes do direito processual civil e a existência de técnicas legislativas próprias a esse 

ramo jurídico, nasce a necessidade premente de construir-se uma hermenêutica jurídica do 

processo civil. 

 Há uma vinculação do processo à Constituição. Existe uma relação de mão-dupla 

entre processo e Constituição, onde passamos, num sentido vetorial, por uma materialização 

do direito processual (torna-se esse cada dia mais detido em regras materiais contidas na 

Constituição Federal), e, por outro, por uma procedimentalização do direito material (o 

processo finda indispensável à efetivação do direito material).  

 Dentro do imperativo contemporâneo de racionalidade, qualquer norma de direito 

material, independentemente de seu conteúdo, imposta a um indivíduo ou a um grupo contra 

sua vontade, seria inaceitável, caso não houvesse um procedimento antes de sua aplicação. A 

idéia de um devido processo legal é indiscutível e pressupõe, por óbvio, que haja um 

procedimento. 

 Essa afirmação faz com que a Constituição torne-se mais e mais procedimento, 

pois, afinal, ela é o ambiente de garantias. Por outro lado, ao tratar do conteúdo dessas 

garantias voltadas ao processo, ela impõe uma materialização do próprio processo. 

 Sendo o processo tão ligado à Constituição, ou melhor, sendo ele também norma 

constitucional, não há como negar-lhe os atributos decorrentes desse status maior. Aplica-se a 

tais normas a dita hermenêutica constitucional (princípio da máxima efetividade, aplicação 

imediata, supremacia da norma constitucional etc.).  

 Entretanto, fosse somente isso, não haveria razão em uma hermenêutica do 

processo civil. Acontece que se deve encarar a especificidade da norma processual como 

dimensão de operatividade do sistema. Isso se dará em cinco frentes bem definidas, das quais 

se passa a tratar. 

 [i] relação integrativa. O direito material e o processo não podem mais ser 

tratados separadamente. Na verdade, embora seus fundamentos epistemológicos sejam bem 
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diferentes106, existem institutos em uma zona de estrangulamento entre as normas processuais 

e materiais (institutos bifrontes, na nomenclatura originalíssima de Dinamarco). Mas não é só 

isso. Mesmo nos casos de clara distinção, existe a relação integrativa entre ambas as normas. 

Essa relação tem duas conseqüências imediatas sintetizadas na obra de Marinoni107 da 

seguinte forma: 

 

A idéia de adequação do processo ao direito material exige, em um 
primeiro momento, que o processo seja visto como técnica processual 
destinada à efetividade dos direitos, para depois se compreender que o 
processo como técnica indiferente ao direito material, é fechada em si 
mesmo e, portanto, algo insersível. 

 

 Dessa maneira Exsurgem os princípios da adequação e a preocupação com o 

conceito de técnica processual. 

 Quanto ao princípio da adequação configura-se em dois pontos: a conformidade 

com o objeto e sua prestabilidade para atingir o fim. Poder-se-ia ainda acrescer à idéia de 

adequação, como se fosse contida nela, o requisito de exigibilidade – busca do meio menos 

gravoso, dentre todos os existentes para alcançar o fim colimado. Em todos os aspectos deve-

se ter em mente o fim do processo, ou seja, atender necessidades. Como diz Marinoni108: 

 

É fundamental conhecer as necessidades do direito material, que nada mais 
são do que os resultados jurídico-substanciais que o processo deve 
proporcionar para que os direitos sejam efetivamente protegidos. Tais 
resultados constituem as chamadas ‘Tutelas dos direitos’, as quais, em razão 
disso, devem parar a priorizar o tempo da doutrina, merecendo uma 
classificação que se coloque ao lado da classificação das sentenças. 
 

 O meio pelo qual o processo se mostrará será a técnica processual, a qual pode ser 

dividida em cinco categorias: processo, procedimento, provimento, cognição e meios de 

efetivação. O importante é entender que dentro dessas modalidades de técnicas processuais 

cabe a aplicação de técnicas de sumarização (a sumarização pelo procedimento – inversão ou 

                                                 
106 Segundo a distinção de Candido Rangel Dinamarco, Instituições de direito processual civil, vol. I., p. 41, 
existem dois planos distintos, porque as normas processuais não se destinam a disciplinar diretamente as relações 
interpessoais ou intragrupais na vida comum, nem criar, modificar ou extinguir direitos subjetivos, assim não 
tem essa função o seu destinatário principal – o juiz. 
107 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 28.  
108 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 29. 
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supressão de fases deste, de forma a adequá-lo ao imperativo da duração razoável e da 

adequação nos moldes já vistos; a sumarização pela cognição – restringindo-a no aspecto 

horizontal – quando diminui o número de pontos que esta pode tratar – ou no aspecto vertical 

– quando limita a profundidade da discussão de certos pontos, seja para o mínimo possível – 

cognição superficial – seja para um ponto intermediário). Quanto ao provimento jurisdicional 

pode sumarizar os seus resultados pela técnica da antecipação dos efeitos da tutela final, 

fazendo com que o que seria dado ao final seja antecipado como forma de redistribuir o ônus 

processual entre as partes do processo. Também se sumariza quando, mesmo sem antecipar o 

próprio bem da vida (coisa móvel ou imóvel, situação jurídica vantajosa, ou até mesmo 

pessoa), como ocorre no caso acima, entrega-se a garantia da efetividade do provimento final. 

É o caso da cautelaridade. O processo como relação jurídica ou como situação jurídica, pode 

também ser sumarizado (abreviado) pelas formas de julgamento antecipado da lide ou 

resolução sem mérito, ou pelas formas de negócios jurídicos das partes dentro do processo, 

como é a desistência, a transação e a conciliação. 

 A busca pela sumarização pelas técnicas processuais é um imperativo 

interpretativo do processo civil que somente encontra limitação no dever de procurar das à 

parte vencedora da demanda a efetiva tutela do direito (ou seja, o resultado jurídico-

substancial que alcançaria se não fosse necessário o processo). Tal resultado é tido como 

substancial por que não se limita ao plano formal, ou seja, a uma resposta de cunho somente 

formal, mas se pretende proporcionar resultado na ordem material, na vida do vencedor, tanto 

quanto ele teria se não fosse necessário o processo. 

 [ii] existe um direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. A conceituação do 

direito como fundamental e de índole constitucional dá-lhe a perspectiva de cláusula de 

garantia inviolável. A idéia de efetividade impõe adequação às exigências de tempo, modo e 

resultado substancial. O efetivo não apenas aquele que se adéqua ao resultado, mas ao modo 

com o qual se alcançou tal resultado e o tempo.  

 [iii] esse direito força o Legislativo e o Judiciário a perquirir incessantemente as 

necessidades do direito, impondo-se a observância da técnica mais adequada para sua tutela. 

Criam-se deveres a todos os destinatários das normas constitucionais, impingindo-se a tomada 

de ação para adequar-se às necessidades desse direito fundamental à tutela jurisdicional. 

Decorrem dessa postura a instituição e aplicação de técnicas processuais adequadas a prover 

as necessidades reais de tutela  
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 No caso particular do Direito Processual Civil brasileiro, mesmo com um Código 

de 1973, forçou uma transferência do âmbito codificado para a legislação esparsa de matérias 

relevantes na ordem jurídica. Alguns chamam esse fenômeno de descodificação. Contudo, 

entender-se-ia mais fielmente o processo se o denominasse de multicodificação. Houve, sim, 

uma regulamentação de matérias em corpos normativos autônomos, ou melhor, à medida do 

possível autônomo, pois tratam diretamente de aspectos processuais, materiais e 

interpretativos, de forma isolada na ordem infraconstitucional. O termo que melhor se amolda 

ao conceito é microssistemas normatizados. 

 A relação desses microssistemas se dá de forma ter menor dependência em 

relação a outras leis de mesma hierarquia. Contudo, sua relação com a Constituição é derivada 

e vinculada, sendo, na verdade, um esforço interpretativo da norma, tendo como função dar 

letra ao sentimento constitucional. 

 Por outro lado, mais uma vez, a expressão microssitemas extrapola a lei em si, 

pois, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor, a transferência de atribuições 

reguladoras a órgãos atípicos na atividade legislativa, resulta em produção normativa, em lato 

sensu. 

 A complexidade da atividade legislativa e dos problemas sociais fincou as bases 

de uma releitura do ordenamento jurídico à luz da ordem constitucional. 

 A Constituição Federal toma uma força reunificadora em três frentes, a saber: a) 

ao reler os dispositivos que a antecedeu (seleção receptiva); b) ao inspirar a criação de novos 

dispositivos, explícita ou implicitamente; e, ao preencher o sentido de todas as normas sob seu 

jugo (atividade axiológica); c) ao unir todo o sistema. 

 Dessa forma, devido à ação que exerce sobre as normas infraconstitucionais a 

Constituição apresenta-se como fonte primária e primerva do ordenamento jurídico. 

 Direito Processual Civil, tendo em vista a sua ligação com o Direito 

Constitucional, é adequadamente denominado de Direito Processual Constitucional. Do 

ponto de vista constitucional, devido à ação que exerce sobre as normas infraconstitucionais. 

 No mesmo sentido, ao lado dos microssistemas, a adoção das cláusulas gerais 

constituiu uma vantagem e a superação das limitações conceituais da norma, atribuindo ao 

legislador a utilização de enunciados genéricos. Assim, a codificação exerce uma definição 

dos parâmetros hermenêuticos, não se prendendo simplesmente a descrever condutas.  
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 Diante dessa tendência, a cláusula geral é um recurso interpretativo que tenta dar 

ao Direito maior campo de abrangência do que teria em uma mera enumeração casuística. É a 

ponta da evolução normativa em termos de enunciados abrangentes. É uma tendência 

legislativa, principalmente, depois da Constitucional Federal de 1988, que serve para dar 

contornos mais detalhados às disposições que já foram referidas em seu conteúdo axiológico 

no próprio texto constitucional. Dessa forma, as cláusulas gerais deverão ser aplicadas em 

decorrência da lógica da solidariedade constitucional e da técnica interpretativa 

contemporânea. 

 A técnica das cláusulas gerais constitui uma tecnologia legislativa bastante 

consentânea da função da norma. De logo, percebe-se que o tratamento de uma matéria por 

meio de uma cláusula geral permite que o intérprete possa conferir maior atualização ao 

dispositivo sem encontrar os entraves do texto. 

 O texto pormenorizador da questão, às vezes, atrapalha o cumprimento do próprio 

objetivo da norma. Ademais, essa espécie de técnica já foi adotada esporadicamente na 

tradição legislativa nacional.  

 Entretanto, somente a inserção de cláusulas gerais no sistema não significa uma 

relação direta de melhora qualitativa da atividade jurídica no ordenamento. Como, aliás, já 

apontou expressamente Tepedino109: 

 

as cláusulas gerais, só por si, não significam transformação qualitativa do 
ordenamento. No caso do Código Comercial brasileira, a boa-fé objetiva 
não chegou a ser jamais utilizada. A doutrina e a jurisprudência alemãs, a 
propósito da dicção do § 242 do BGB, precisaram de mais de 40 anos para 
determinar o real significado da boa-fé ali anunciada. Não foi muito diversa 
a experiência italiana, em que as cláusulas gerais que no Código Civil de 
1942, eram inspiradas em uma clara ideologia produtivista e autárquica, 
assumiram um significado inteiramente diverso por obra doutrinária, 
sobretudo depois do advento da Constituição de 1948. [...] Em outras 
palavras, as cláusulas gerais em codificações anteriores suscitaram 
compreensível desconfiança, em razão do alto grau de discricionariedade 
atribuído ao intérprete: ou se tornavam letra morta ou dependiam de uma 
construção doutrinária capaz de atribuir-lhes um conteúdo menos subjetivo. 

 

 Aqui salta aos olhos o papel da ciência jurídica para a consolidação de técnicas de 

aprimoramento do sistema legislativo e de facilitação da atividade jurisdicional em relação à 
                                                 
109 TEPEDINO, Gustavo. Crise de fontes normativas e técnica legislativa na Parte Geral do Código Civil de 

2002. Revista Forense, vol. 364, p. 115. 
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busca da efetividade dos direitos tutelados, conferindo maior elastério ao rol de direitos 

garantidos. Mais uma vez, sintetiza Tepedino110, 

A propósito, destacou-se em doutrina a importância dessa diretriz 
metodológica no momento em que, com o objetivo de se desenhar uma 
cultura jurídica pós-moderna, sublinhou as quatro características centrais da 
técnica legislativa contemporânea, dentre as quais se destaca a narrativa, 
como meio de legitimação e de persuasão. A narrativa na linguagem 
legislativa é considerada, pois, indispensável à unificação do sistema 
sempre mais complexo de modo a permitir a atuação otimizada com as 
opções (valorativas) da sociedade. [...] Se o século XX foi identificado 
pelos historiadores como a Era dos Direitos, à ciência jurídica resta uma 
sensação incômoda, ao constatar a sua incapacidade de conferir plena 
eficácia ao numeroso rol de direitos conquistados, volta-se a ciência jurídica 
Para a busca de técnicas legislativa que possam assegurar uma maior 
efetividade aos critérios hermenêuticos. Nesta direção, parece 
indispensável, embora não suficiente, a definição de princípios de tutela da 
pessoa humana, como tem ocorrido de maneira superabundante nas 
diretivas européias e em textos constitucionais, bem como sua transposição 
na legislação infraconstitucional. [...] Daqui a necessidade de descrever nos 
textos normativos (e particularmente nos novos códigos) os cânones 
hermenêuticos e as prioridades axiológicas, os contornos da tutela da pessoa 
humana e os aspectos centrais da identidade cultural que se pretende 
proteger, ao lado de normas que permitem, do ponto de vista de sua 
estruturação e função, necessária comunhão entre o preceito normativo e as 
circunstâncias do caso concreto. [...] De todo modo, cabe ao intérprete, não 
mais ao legislador, a obra de integração de sistema jurídico; e esta tarefa há 
de ser realizada em consonância com a legalidade constitucional. No que 
concerne à parte geral, algumas cláusulas gerais utilizadas pelo codificador 
merecem especial atenção, relativamente à proteção a dos direito da 
personalidade e à boa-fé objetiva, como cânone interpretativo. 
 

 É verdade que a situação dos direitos em nosso tempo está sendo completamente 

revisada a ponto de compreender a atividade jurisdicional como a principal forma de conferir 

a eficácia necessária aos direitos materiais. Contudo, não seria possível se não fosse ofertada a 

base estrutural necessária. Aqui entram essas novas técnicas.  

 [iv] os limites dessa atividade construtivista do Judiciário é somente o núcleo do 

direito de defesa. 

 [V] autopoiese do Direito Processual Civil. Como nos ensina Luhman, a teoria de 

sistemas sociais autopoiéticos força uma relação de dependência entre o Judiciário e o 

Legislativo. Na perspectiva interna, como aponta Celso Campilongo, a unidade do sistema 

garante uma estrutura cognitiva. A busca da unidade força uma sofisticação da hermenêutica 

                                                 
110 Conferir, a respeito, TEPEDINO, Gustavo. Crise de fontes normativas e técnica legislativa na Parte Geral 

do Código Civil de 2002. Revista Forense, vol. 364 p. 116  
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jurídica adotada, já a perspectiva autopoiética força uma rediscussão da relação entre as fontes 

do Direito.  

 Isso pode ser sentido além da mera dimensão de hierarquia, especialidade ou da 

inovação da norma (a lei nova). Isso passa por uma dialogicidade das fontes, fomentando três 

situações interessantes111:  

 (a) diálogo sistemático de coerência – aplicação simultânea de duas leis, uma 

serve de base conceitual para a outra, especialmente se uma lei é geral e outra é especial, se 

uma é a lei central de um sistema e a outra um microssistema específico, não-completo 

materialmente, apenas com completude subjetiva de tutela de um grupo ou sociedade. Como 

ocorre com uma lei que trate de tutela coletiva dos direitos de pessoas portadoras de 

necessidades especiais (lei especial) em relação à lei da Ação Civil Pública, ao cuidar de 

forma geral da tutela coletiva de direitos. 

 (b) diálogo sistemático de complementariedade e subsidiariedade em 

antinomias aparentes ou reais – aplicação coordenada das duas leis, uma complementar a 

aplicação da outra, a depender de seu campo de aplicação no caso concreto, ao indicar a 

aplicação complementar tanto de suas normas quanto de seus princípios, no que couber, no 

que for necessário, ou subsidiariamente. Como geralmente ocorre entre o Código de Processo 

Civil e a Consolidação das Leis Trabalhistas. Além de se exigir lacuna – a necessidade de ser 

complementada -, ainda se requer a análise do caso concreto quanto ao seu tratamento na 

norma de origem e da norma complementadora.  

 (c) diálogo de coordenação e adaptação sistemática – há diálogo das 

influências recíprocas sistemáticas, como no caso de uma possível redefinição do campo de 

aplicação de uma lei, ou no caso da possível transposição das conquistas do Direito dos Juízes 

alcançadas em uma lei para a outra. É a influência do sistema especial do geral e vice-versa. 

Tal como ocorrem nas Leis de Ação Civil Pública e Código de Defesa do Consumidor. 

Ambas justapõem-se na medida em que tutelam a proteção dos direitos coletivos no âmbito 

nacional. Formam um microssistema de tutela do processo coletivo. 

 Ainda dentro do caráter de autopoiese do processo, há a configuração do 

procedimento como algo aberto. Isso parte, de início, da superação dos procedimentos 
                                                 
111 Nesse sentido, a obra de Eric Jayme, assinalada no Brasil, principalmente, por Cláudia Lima Marques, em 
vários trabalhos, inclusive em: MARQUES, Cláudia Lima, BENJAMIN, Antônio Herman V., MIRAGEM, 
Bruno. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006.  
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ordinário e sumário. Para se alcançar a estipulação de procedimentos específicos (na maioria 

das vezes, denominados de “procedimentos especiais”). Outro aspecto do tema pode ser 

citado pela abertura do procedimento para a busca da comprovação dos subsídios aptos a 

consubstanciar uma resposta jurisdicional de cunho jurídico-substancial. O procedimento é 

aberto a esse caminho em busca do grau de certeza suficiente para justificar a prolatação do 

provimento jurisdicional. Essa abertura do procedimento possibilita ao juiz valer-se dos 

elementos técnicos necessários, inclusive de ofício (força uma nova dimensão dos poderes do 

juízo). Além de forçar uma abrangência da participação das partes no processo, inclusive os 

terceiros interessados ou os amigos da Corte seja até mesmo pela audiência pública com 

setores da sociedade. 

 Nesse sentido, a assertiva ganha três sub-aspectos: a) a questão de direito; b) a 

questão de fato; c) o fato legislativo. 

 Quanto à questão de direito não há grandes inovações além das que já foram 

consideradas. A perplexidade está nas outras duas. O ministro Gilmar Ferreira 

Mendes112cuida da matéria citando a doutrina de Klaus Jürgen Philipi para os fatos 

legislativos. De logo, o fato legislativo apresenta-se como mais amplo do que a questão de 

direito (revolvimento na matéria puramente de fato), entendendo-se como todo e qualquer fato 

real que tenha relevância para a aplicação da norma. É verdade que essa doutrina classifica os 

fatos legislativos em três ordens: a) fatos históricos – referem-se a análises de fatos 

legislativos históricos que deram ensejo a determinadas decisões; b) fatos legislativos atuais – 

envolve um variado elenco de temas que trata não só o objetivo de determinadas organizações 

(partidos políticos), a verificação de tratamentos equiparatórios ou desequiparatórios 

(violações ao princípio da igualdade)113, e outras situações vinculadas a discriminações; c) 

eventos futuros. Quanto aos eventos futuros, ou juízos de prognoses, o Tribunal pode se 

utilizar de vários processos de interpretação, como sintetiza Gilmar Mendes na obra já citada. 

 Todas essas características apontam para a necessidade de sistematizar uma 

hermenêutica mais adequada para o processo.  

 

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

constitucional. 2 ed., São Paulo:  Celso Bastos Editor, 1999, p. 517. 
113 Sobre a questão da isonomia e seu tratamento pelo Supremo Tribunal Federal, ver NOBRE JÚNIOR, Edilson 
Pereira. Sentenças aditivas e o mito do legislador positivo. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 43, nº 
170, p. 111-141, abr./jun., 2006. 



64 
 

 
 

3.2 EMBATE COM AS LIMITAÇÕES ILEGÍTIMAS AO PRINCÍPIO DO ACESSO À 

JUSTIÇA. 

 

 Existem várias limitações ao acesso ao Poder Judiciário no próprio sistema 

constitucional. Algumas limitações são legítimas, ditadas pela própria Constituição. São 

decorrentes da racionalidade e realismo do sistema. Na linha hermenêutica consolidada pelo 

Supremo Tribunal Federal, constatam-se infindáveis casos que comprovam não ser absoluto o 

princípio do acesso ao Judiciário. Como ocorreu, por exemplo, no agravo regimental em 

agravo de instrumento114, proposto com o fito de destrancar o processamento de recurso de 

revista não admitido perante o Tribunal Superior do Trabalho para discutir a existência de 

direito ao recebimento de horas extraordinárias prestadas dentro de uma relação jurídica de 

emprego. Naquela Corte laboral, entendeu-se não estarem presentes os requisitos ínsitos do 

mencionado recurso, por falta de comprovação de divergência e impossibilidade de 

revolvimento de matéria fática. O Supremo, ao seu turno, negou provimento ao agravo 

regimental que alegava negativa de prestação jurisdicional e a ausência de meios que 

garantissem o contraditório e a ampla defesa. Argumentou o Colendo Supremo, em 

consonância com seus julgamentos anteriores, que os princípios do livre acesso ao Poder 

Judiciário, assim como os princípios do contraditório e da ampla defesa, não são absolutos e 

hão de ser exercidos pelos jurisdicionados, dentro de limites e exigências técnico-processuais, 

impostos pelas normas processuais. Dentro dessa sistemática, justificam-se, além dos 

requisitos gerais de quaisquer recursos, aqueles que têm função extraordinária dentro do 

sistema, ou seja, se prestam apenas para discutirem questões de direito, excluindo assim o 

revolvimento de matéria fática. Com ocorre com o recurso extraordinário perante o Supremo, 

                                                 
114 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental no agravo de Instrumento nº 152676-0, Paraná. 
Relator: Ministro Maurício Corrêa. Diário da justiça da União, Brasília, 3 nov. 1995, com a seguinte ementa: 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. INADMISSÃO DO RECURSO DE REVISTA. ALEGAÇÃO DE 
CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 
1. Os princípios constitucionais que garantem o livre acesso ao Poder Judiciário, o contraditório e a ampla 
defesa, não são absolutos e hão de ser exercidos, pelos jurisdicionados, por meio das normas processuais que 
regem a matéria, não se constituindo negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa a inadmissão 
de recursos quando não observados os procedimentos estatuídos nas normas instrumentais. 
2. Recurso de Revista inadmitido, porque a solução da lide aplicaria reexame das provas carreadas para os autos, 
porque não demonstrada a divergência jurisprudencial. Controvérsia a ser dirimida à luz da legislação ordinária 
que disciplina a matéria, e não viabiliza a instância extraordinária. 
Agravo regimental improvido.”. 
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recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, ou o recurso de revista no Tribunal Superior 

do Trabalho. 

 Ao lado destas limitações legítimas existem as ilegítimas, baseadas em 

imperfeições do sistema. Como aquelas de ordem políticas, sócio-econômicas e culturais. 

Dentre elas os mitos da discricionariedade administrativa, das questões interna corporis. 

Aliás, tal como já foi apontado, a primeira vez que se tratou expressamente do princípio da 

“inafastabilidade” no Brasil, foi justamente na Constituição de 1946 sob a explícita 

justificação de fugir do mal da isenção das questões políticas ao pálio do controle 

jurisdicional.  

 Deve-se ver que o objetivo do princípio é propiciar ao homem, 

independentemente de discriminantes sociais, políticas, religiosas ou quaisquer outras, acesso 

ao sistema jurídico justo équo. Com a possibilidade de recorrer a um órgão julgador que 

respeite parâmetros mínimos de composição, funcionamento e conteúdo de seus julgados. 

Existem, pois, limites propostos por uma ordem jurídica democrática. 

 A hermenêutica é indispensável para fomentar uma postura que repila as 

limitações ilegítimas ao acesso ao poder Judiciário como direito fundamental. Por imposição 

de uma construção de uma hermenêutica concretizante
115

, tais limitações devem ser 

restritivamente interpretadas. Naquilo que se denomina por limites dos limites. Conforme a 

doutrina de Gilmar Mendes: 

 

Da análise dos direitos fundamentais pode-se extrair a conclusão errônea de 
que direitos, liberdades, poderes, garantias são passíveis de ilimitada 
limitação ou restrição. É preciso não perder de vista, porém, que tais 

restrição são limitadas. Cogita-se aqui dos chamados limites imanentes ou 
limites dos limites (Schranken-Schranken), que balizam a ação do legislador 
quando restringe direitos fundamentais. Esses limites, que decorrem da 
própria Constituição, referem-se tanto à necessidade de proteção de um 
núcleo essencial (Wesensgeralt) do direito fundamental, quanto à clareza, 
determinação, generalidade e proporcionalidade das restrições impostas.116 

 

 Numa preocupação didática, podem-se dividir as limitações ilegítimas ao 

princípio do acesso da seguinte forma. 

                                                 
115 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 13 ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 588. 
116 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos de direito 

constitucional. 2 ed., São Paulo: Celso Bastos Editor: Instituto brasileiro de direito constitucional, 1999, p. 35. 
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 1) limitações factuais. São fatos não inicialmente não abarcados pela atividade 

jurisdicional. Em muitas vezes, tal imunidade se dá pela má interpretação. A busca da 

universalização (relativa) da tutela jurisdicional pela redução dos resíduos não 

jurisdicionáveis é um imperativo da hermenêutica. As limitações a fatos devem ser 

expressamente tratadas pela legislação117 ou decorrentes de imperativos de racionalidade e 

realidade do sistema, como sói acontecer, exemplarmente, como o nexo causal remoto e as 

concausas não determinantes. 

 2) limitações temporais. O próprio sistema coloca normas limitadoras do lapso 

temporal entre a suposta lesão a direito e a sua tutela pela via judicial. Esta é posição fácil de 

constatar na estruturação da própria idéia de processo como técnica de resolução de conflito 

posto à disposição das partes. Conforme se incita da organicidade e dinâmica do direito118, 

enquanto ciência. O Supremo, em caso aparentemente simples, no agravo de instrumento no 

agravo regimental n. 249.470, que versava sobre alegação de negativa de prestação 

jurisdicional de juízo trabalhista que se negou a apreciar matéria levantada em sede de 

precatórios, supostamente sob a pecha de erro grosseiro. Sustentava a agravante a natureza 

excepcional do erro grosseiro, enquanto a não estar sujeito a preclusão. Por outro lado, o 

Colendo reafirmou o caráter orgânico e dinâmico do direito, de forma a construir-se sobre 

superações de fases. Nesta linha, vingou entendimento do cabimento de limitações temporais 

ao acesso ao Poder Judiciário. Como dito, a questão aparentemente singela, finca-se sobre 

argumento bem elaborado e firme, naquilo que foge da mera alegação de segurança jurídica 

para justificar-se na estruturação do corpo (orgânica) e dinâmica (em situação de movimento) 

do Direito. 

 São exemplos de limitações temporais, as normas relativas à prescrição e à 

decadência. Elas têm conteúdo restritivo do acesso ao Poder Judiciário. São espécies de 

limitações temporais. Entretanto, até mesmo tal redução tem exceções, denominadas de 

“imprescritibilidades”.  

                                                 
117 Por exemplo: Justiça desportiva – artigo 217, § 1º da Constituição e juízo arbitral da Lei de Arbitragem. 
118 A propósito: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo de instrumento no agravo regimental nº 249.470. 
Bahia. Relator: Ministro Marco Aurélio. Diário da justiça da União, Brasília, 1º dez. 2000. Sob a ementa assim 
disposta: “PROCESSO - ORGANICIDADE E DINÂMICA. Defeso é voltar-se, sem autorização normativa, a 
fase ultrapassada. A época de liquidação de precatório não enseja rediscussão do título executivo judicial. Óptica 
diversa implica olvidar a organicidade e a dinâmica do Direito, alçando o Estado a posição que não o dignifica. 
Paga-se um preço por viver-se em um Estado Democrático de Direito e nele encontra-se a estabilidade das 
relações jurídicas, a segurança jurídica, ensejadas pela preclusão.”  
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 Como aponta Canotilho, ao tratar da aplicação da tese da imprescritibilidade da 

reparação ou indenização decorrente de violação direito constitucional fundamental:  

 

A tese de imprescritibilidade ganha força ao se verificar que a lacuna na 
Constituição, por falta de regramento restritivo do direito à reparação ou 
indenização decorrente de violação direito constitucional fundamental, se 
resolve, nas palavras de J. J. Gomes Canotilho, com observância da 
‘teleologia da regulamentação constitucional’ e após o ‘teste da 
razoabilidade’, a fim de se descobrir o 'desvalor constitucional de alguns 
interesses pretensamente invocados como dignos de protecção e em conflito 
com outros’.119  
 

 Ou como ocorre na proteção abstrata da harmonia do sistema constitucional. 

 2) limitações técnico-processuais (pelos pressupostos da ação e do processo). O 

sistema constrói barreiras internas de cunho técnico para limitar a própria atividade 

jurisdicional. Nesse esforço sistematizaram-se as condições da ação e os pressupostos 

processuais. São aceitáveis e necessários.  

 Contudo, sua exigência não pode ser justificativa para fugir da prestação 

jurisdicional de fundo. Elas devem reduzir-se ao mínimo para atender a requisitos 

puramente técnicos, não podendo ser fontes de abreviação da atividade jurisdicional por 

motivos de conveniência do órgão julgador. É o que acontece com a criação de regras de 

admissibilidade do processo e da ação com o fito puramente obstativo, para fugir da enorme 

quantidade de processos, para atender às limitações do próprio Judiciário. É o que acontece 

com os impedimentos das tutelas de urgência120 contra a fazenda pública. Ou com a 

                                                 
119 VIERA, Nei Messias. Prescrição da pretensão de indenização por danos materiais e morais decorrentes de 

acidente do trabalho. Quebrando os dogmas prescricionais na Justiça do Trabalho. Revista do Ministério 
Público do Trabalho, número 34, out. de 2007, p. 53. No mesmo sentido, SILVA, José Afonso da. Curso de 

Direito Constitucional. 28 ed., São Paulo: Malheiros, 2007; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso 
especial nº 612.108, Paraná. Relator: Min. Luiz Fux. Diário da justiça da União, Brasília, 3 nov. 2004, onde se lê 
- “18. Deflui da Constituição Federal que a dignidade da pessoa humana é a premissa inarredável de qualquer 
sistema de direito que firme a existência, em seu corpo de normas, dos denominados direitos fundamentais e os 
efetive em nome da promessa da inafastabilidade da jurisdição, marcando a relação umbilical entre os direitos 
humanos e o direito processual.” 
 
120 “Nisso reside a essência do princípio: o jurisdicionado tem direito de obter do Poder Judiciário a tutela 
jurisdicional adequada. A lei infraconstitucional que impedir a concessão da tutela adequada será ofensiva ao 
princípio constitucional do direito de ação.” (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na 

Constituição Federal. 8 ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 133 - Coleção estudos de direito 
de processo Enrico Tullio Liebman, v. 21). 
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estipulação de taxa judiciária que não seja módica, na forma do enunciado 667 da súmula do 

Supremo Tribunal Federal121. 

 Existe um direito ao provimento jurídico-substancial de mérito e definitivo. Só 

existe efetividade diante do julgamento de fundo da pretensão trazida a juízo. Obviamente, 

não são inconstitucionais os pressupostos processuais ou as condições da ação. Entretanto, a 

interpretação destes requisitos deve ser crivada de alta carga axiológica constitucional para 

atender aos estritos limites de sua função. Assim, na dúvida, deve-se rejeitar a alegação de 

ausência de um destes requisitos e, além disso, garantir às partes as maiores oportunidades de 

sanar os vícios dessa ordem. Saliente-se a praxe jurisdicional de deturpar a condição de 

interesse de agir, na forma de uma suposta “perda do objeto”. Ou, ainda, a aplicação da 

impossibilidade jurídica do pedido em sua feição positiva, isto é, na exigência de dispositivos 

normativos que corresponda ao pedido formulado. Fale-se ainda dos casos em que se extingue 

o processo sem resolução do mérito. Estas hipóteses devem ser restritivamente aplicadas, já 

que o princípio do acesso à justiça em sentido integral garante, como regra, a obtenção se uma 

resolução da lide em sentido substancial. Na linha da lição de André Ramos Tavares:  

 

Ainda no que toca ao acesso à Justiça sob o ponto de vista jurídico, vale 
repetir o que já disse a propósito da eficácia interpretativa da referida norma 
constitucional, especialmente no campo do direito processual. A 
interpretação das normas processuais deve conduzir à realização do acesso 
ao Judiciário e ao incremento de sua instrumentalidade, e não o oposto. 
Assim, havendo mais de uma interpretação possível, deve ser adotada aquela 
que melhor realiza tais fins. Tal opção hermenêutica, note-se, pode ser 
exigida; esse o sentido da modalidade interpretativa de eficácia jurídica. 

122 
 

 Diante de tudo isso, um esboço de sistematização da hermenêutica jurídica do 

processo civil pode ser resumido nos seguintes pontos: 

 1 – A questão passa pelo estudo da epistemologia do direito processual civil. 

 2 – O procedimento é aberto para a participação popular, por intermédio dos 

grupos ou pessoas que representem adequadamente a perspectiva dos interessados, para 

pessoas que possam agregar elementos técnicos importantes para a compreensão do julgador. 

Abre-se também para elevar os poderes do julgador na função de dar maior densidade aos 

elementos de cognição, naquilo que se denominou de grau de certeza. Alarga-se ainda a 
                                                 
121 “Viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da 
causa”. 
122 TAVARES, André Ramos. Tribunal e jurisdição constitucional. São Paulo: Celso Bastos Editor, 1998, p. 
294. 
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cognição para compreender, além das questões de Direito e das questões de fato, outras 

questões mais amplas, próprias da realidade, como fatos relacionados à história, às questões 

de isonomia na perspectiva social, política, filosófica ou econômica, e, também, possibilita ao 

Tribunal fazer juízos de efeitos futuros de sua decisão, denominados de prognoses.  

 3 - Diante dos parâmetros epistemológicos encontrados, segue uma revisitação do 

estudo das relações entre as fontes do direito processual civil, o enfrentamento da relação de 

integração entre o direito processual e o direito material, o desenvolvimento das técnicas 

processuais, a conceituação do direito à tutela efetiva como fundamental, a rediscussão entre o 

Legislativo e o Judiciário (os poderes de um de outro, as novas técnicas legislativas), os 

limites dos poderes do juiz e o caráter autopoiético do direito processual civil. Há um 

alargamento das fontes processuais. Primeiro, deve-se buscar abeberar-se em microssistemas 

legislativos ou outras fontes descodificadas. Depois, a própria relação entre as fontes 

reformula-se numa dialogicidade, seja de forma de formarem bases conceituais, seja para 

complementarem-se, seja para coordenarem-se em igualdade.   

 4 – a interpretação restritiva das zonas não-jurisdicionáveis. 

 5 – a interpretação deve ser concretizante. 

Em relação aos itens 4 e 5, pode-se tratá-los sob a rubrica de limitações ao 

princípio do acesso ao Poder Judiciário. 
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4 PERFIL DOGMÁTICO DA TUTELA DE URGÊNCIA NO DIREITO BRASILEIRO. 

 

4.1 TUTELA SUMÁRIA E TÉCNICAS PROCESSUAIS. 

 

 O processo deve se moldar aos desígnios do direito material, de sorte a não 

simplesmente assegurar a composição do litígio e a reparação do dono que o titular do direito 

lesado suportou, mas a proporcionar a melhor, mais rápida e objetiva concretização do direito 

da parte que tem razão.  

 Dessa forma, a demora em percorrer esse iter em busca de completar a prestação 

jurisdicional, já se constitui como prejuízo ao direito material. Contudo, além desse prejuízo 

material [demora do processo], outros eventos indesejáveis podem ocorrer, agravando a 

situação do litigante e pondo em risco a efetividade da tutela jurisdicional. Fala-se, a 

propósito dessa eventualidade perigosa, em “dano marginal”123, como sendo aquele que 

sobrevém ao do descumprimento do dever jurídico pela parte que deveria realizá-lo e é 

causado ou agravado pela duração do processo. 

 Múltiplos são os expedientes pelos quais o direito processual se vale na luta em 

prol da efetividade do processo e na mitigação dos efeitos do tempo sobre os resultados do 

processo. São exemplos a criação de títulos executivos extrajudiciais e a redução dos 

procedimentos (ritos sumários, ações monitórias, julgamento antecipado da lide etc.). Com 

todos esses caminhos especiais se intenta proporcionar as chamadas “tutelas diferenciadas”, 

que, além da sumarização dos procedimentos comuns, conduzem também àquilo que 

configura as modernas “tutelas de urgência”, das quais o direito processual atual não pode 

prescindir para realizar o anseio de efetividade. 

 O ordenamento jurídico brasileiro insere nesse capítulo das tutelas diferenciadas 

as “medidas cautelares” e as “medidas de antecipação de tutela de mérito”. Todas essas 

medidas formam o gênero “tutela de urgência”, porque representam providências tomadas 

antes do desfecho natural e definitivo do processo, para afastar situações graves de risco do 

dano à efetividade do processo, prejuízos decorrentes de sua inevitável demora e que 

ameaçam consumar-se antes da prestação jurisdicional definitiva. 
                                                 
123 Traz à lume tal noção, de forma peculiar: THEODORO JÚNIOR, Humberto. As liminares e a tutela de 

urgência. Consulex. Ano VI, nº 139, 31 de outubro/2002 (Quinzenal), p. 47. 
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 Mas para compreender a relação processo, tempo e direito material é necessário 

adentrar à noção de tutela sumária. 

 O tema da tutela sumária tem atualmente se popularizado no meio jurídico. 

Principalmente após o início das reformas no sistema processual civil. Contudo, mesmo sem 

ser novidade, a tutela sumária não pode ser compreendida sem trazer à tona complicações 

conceituais e práticas de alta indagação. 

 Antes de tudo, existem confusões conceituais de grande monta. Estas levam à 

subutilização das reais potencialidades do instituto da tutela sumária, sob o manto de 

indistinções e reduções conceituais. Ou seja, de um empobrecimento das utilidades. Isso se dá 

em grande medida devido ao esquecimento da importância da teoria geral do Processo e, mais 

especificamente, da Teoria geral da tutela de urgência. 

 Todos esses defeitos de compreensão afloram na atividade jurisdicional diária e 

nos meios legislativos. O cidadão sofre por isso em duas perspectivas, como consumidor dos 

serviços legislativos e como cliente da atividade jurisdicional.  

Diante da anacronia estabelecida entre a pretensão de resolução real de seus 

conflitos e a limitação em propor uma solução integral proposta pelo Judiciário e Legislativo, 

resta ao cidadão um vácuo jurisdicional. Estabelece-se, na realidade, uma zona de situações 

não-jurisdicionáveis124. Essa disfunção ocasiona a transferência de todas as responsabilidades 

para o Legislativo. A causa do problema é sempre atribuída ao legislador: “têm-se leis 

demais”, “têm-se leis de menos”, “as leis são antiquadas”, “as leis são excessivamente 

inovadoras, não se pode ser aplicadas” etc. 

Por outro lado, o legislador, dentro da assunção de uma culpa institucional, 

empreende uma atividade legislativa, em muito, desarticuladas, desarmoniosa, ou, até mesmo, 

desnecessária. Não se compreenda aqui qualquer desdém às recentes alterações legislativas. 

Em sua maioria elas são valiosíssimas. Refere-se tão somente ao fato de que nem tudo 

depende de lei125. Aliás, mais importante do que leis são as pessoas a quem cabem concretizá-

las, aqueles que vão criar a norma jurídica aplicável ao caso específico. Daí ser importante 

                                                 
124 Sobre o conceito de zonas não-jurisdicionáveis na realidade é preciso relembrar o princípio da 
inafastabilidade da jurisdição e seu verdadeiro conteúdo. Não há confusão possível entre o que seja prestação 
jurisdicional formal e substancial. A primeira cinge-se à prestação de uma resposta do órgão competente, mas 
destituída de conteúdo resolutivo real. Ou seja, não existe eficácia social do provimento. O Estado não consegue 
resolver a lide, apenas a retira do âmbito daquele processo, mas ela subsiste, ocasionando conflitos e dissabores 
na vida das pessoas.  
125 Neste sentido, ver adiante as críticas à forçada dependência entre a atividade jurisdicional do Supremo 
Tribunal Federal e a produção legislativa, principalmente nas leis relativas aos procedimentos das ações diretas 
de constitucionalidade e inconstitucionalidade. 
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empreender uma modificação na mentalidade dos sujeitos da aplicação da norma. Não se 

pode, porém, alterar a mentalidade naquilo que não é inteligível. Exsurge, pois, a necessidade 

de, no que concerne ao tema em questão, fazer uma sistematização – construção do perfil 

dogmático -, para facilitar a sua intelecção.  

 A primeira dificuldade no tratamento do tema é a própria busca de uma definição 

do que seja tutela sumária. Nesse tópico, provêm fazer várias distinções, dentre elas, aquelas 

relacionadas ao que seja tutela e técnica. Com o mesmo objetivo, faz-se uma tentativa de 

propor uma esquematização da tutela jurisdicional com a conseqüente alocação da tutela 

sumária. 

 Proposta uma definição, a tarefa seguinte é sistematizar o instituto em subgrupos, 

distinguindo-os, principalmente, pela funcionalidade e estruturação. Para tanto, é passo 

anterior compreender as técnicas processuais. 

A tutela dos direitos, ou seja, o resultado jurídico-substancial (aquele que se 

expressa, pela via jurídica, no mundo material, trazendo benefícios) almejado pela parte que 

tem direito, é prestado por várias técnicas. Outro conceito é tutela jurídica, entendida como 

construção dogmática capaz de dar conta das diferentes necessidades de tutela dos direitos, 

tomando em consideração as suas peculiaridades e características e principalmente o papel 

que pretendem cumprir na sociedade. Ou seja, tudo aquilo que a ordem jurídica põe à 

disposição para que se alcancem os bens da vida conferidos por tal ordem. Mais 

especificamente, vem a tutela jurisdicional, definida como a modalidade de tutela jurídica 

conferida pelo Estado-Juiz para assegurar a proteção a quem seja titular de um direito 

subjetivo ou outra posição jurídica de vantagem. E, por fim, os meios pelos quais é prestada a 

tutela jurisdicional – as técnicas processuais. 

Por esta explanação, deduz-se que o conteúdo e a aplicação das técnicas 

processuais são vinculados ao conceito de instrumentalidade. Isto é, a aplicação da 

constatação de que o processo deve servir de instrumento das partes litigantes rumo à 

almejada paz social. Entretanto, a redução do processo à dimensão meramente técnica serviria 

para deixá-lo inócuo. A instrumentalidade do processo pressupõe também o seu caráter 

axiológico. Ela contém objetivos sociais, políticos e jurídicos. 
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 A instrumentalidade pode ser entendida em dois aspectos126: um negativo - é a 

tradicional postura127 de que o processo não é um fim em si mesmo e não deve, na prática 

cotidiana, ser guindado à condição de fonte geradora de direitos; outro, positivo - é aquele que 

impõe a postura positiva em busca da atribuição de resultados jurídico-substanciais do 

processo, garantindo efetividade ao direito pleiteado.  

Sobreleva-se hoje o enfrentamento do processo como instrumental, contudo, 

carregado de conteúdo ideológico, sem ilusões de neutralidade. Ao contrário, o processo é 

veículo de concretização da ordem constitucional em todos os seus valores. Ademais, sem 

minorar a importância do aspecto negativo da instrumentalidade, o momento atual é de 

construção de mecanismos decorrentes da face positiva. Agora, visto o Estado como 

fomentador do acesso à justiça integral, cabe sempre velar pela prestação mais célere e 

efetiva.  

 Contudo, tão importante quanto saber sobre a nova fase metodológica do estudo 

do processo, é conhecer as espécies de técnicas processuais disponíveis. Se observadas todas 

as reformas ocorridas no direito processual civil brasileiro é possível enquadrá-las em pelo 

menos uma das técnicas aqui tratadas. Didaticamente, pode-se dividir tais técnicas em cinco 

grupos: a) processos; b) procedimentos; c) provimentos jurisdicionais; d) cognição; e) meios 

de efetivação.  

 A definição majoritária de processo o caracteriza como relação jurídica autônoma, 

consistente nos poderes, deveres, faculdades, ônus e sujeições às quais se submetem os seus 

participantes (Estado-Juiz, partes, terceiros interessados, terceiros desinteressados). Dentre 

dessa relação é possível arranjá-la de forma a atender várias peculiaridades do direito material 

posto em discussão. É o caso das crises jurídicas – de certeza, de execução e de cautela. A 

primeira, por exemplo, pode fomentar uma relação jurídica em que as partes tenham poderes 

de transigir, confessar; tenham o ônus da revelia; portem-se com o dever de colaboração, de 

probidade; sujeitem-se ao atributo da preclusão, da coisa julgada. Da mesma forma, pode-se 

desenhar relações jurídicas no processo quanto à crise de execução ou cautelar. Dentro desses 

                                                 
126 Conferir: DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. v. I, São Paulo: 
Malheiros, 2004. 
127 Como ocorre no artigo 244 do Código de Processo Civil, ao dizer que: “quando a lei prescrever determinada 
forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a 
finalidade”. No mesmo sentido a regra que veda da decretação de nulidade do ato que não traga prejuízo à parte 
(artigo 249, §§1º. e 2º, do Código de Processo Civil). 
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infinitos arranjos pode-se, indubitavelmente, designar o processo como técnica processual 

posto à disposição da efetividade. 

 Noutro lugar encontra-se o procedimento. Muito embora haja discordância quanto 

ao conceito de procedimento, majoritariamente, há sua identificação com o aspecto exterior 

dos atos processuais. É a própria exteriorização da relação jurídica processual.  

 Os provimentos jurisdicionais são técnicas processuais bastante complexas. 

Entendidos como os atos do Estado-Juiz diante da atividade jurisdicional, podem ser 

divididos em despachos, decisões interlocutórias, sentenças, acórdãos e decisões monocráticas 

dos relatores em sede de tribunais. Carregam em si a imperatividade da jurisdição. São a seara 

onde se concretizam as técnicas decisórias. A composição dos provimentos, salvo os 

verdadeiros despachos, traz, obrigatoriamente, uma parte dispositiva a qual ordenará a 

realização de um ato que trará potencialmente ônus aos participantes (por exemplo, a citação) 

ou disciplinará a resolução da questão que lhe é posta, disciplinado os efeitos dados a tal 

conclusão e a distribuição dos ônus por sua implementação. Afora as sujeições que decorrem 

do provimento, como a preclusão e a coisa julgada. Mais ainda os provimentos concretizam as 

demais garantias do processo naquilo que são eles que trazem a motivação e a fundamentação, 

a identificação do órgão julgador.  

 A cognição é a técnica que consiste em delimitar a quantidade e a qualidade da 

atividade cognitiva que recairá sobre os pontos que sustentam as demandas. Quanto à 

quantidade, podem ser ampla ou restrita a determinados pontos. Nesse sentido, é denominada 

de cognição horizontal. Noutro pórtico, quanto à qualidade, refere-se ao aprofundamento da 

atividade cognitiva sobre certo ponto. Assim, é conhecida como cognição vertical. Embora 

haja divergências quanto os graus da cognição, é possível, majoritariamente, dividi-los em 

cognição horizontal ampla ou limitada e cognição vertical sumária ou exauriente. 

 Outro campo que tem se alargado muito nos últimos anos é o dos meios de 

efetivação. São técnicas processuais à medida que sua função é transpor para o mundo da 

realidade os comandos dados em sede formal. Consubstanciam a verdadeira atividade de 

transformação da vida das pessoas. São exemplos os meios executórios de coação e de 

submissão. 

 Essas cinco técnicas sucintamente apontadas aqui consubstanciam as ferramentas 

mais extraordinárias da efetividade, caso aliadas a uma hermenêutica concretizante já 

debatida acima. A aplicação delas pode ser feita diretamente pelo legislador. Contudo, em 



75 
 

 
 

todos os casos, é imprescindível a ação do intérprete julgador. Sua utilização serve não só 

para prestar, mas também para acelerar a prestação jurisdicional, tendo como limites apenas o 

núcleo essencial das garantias fundamentais, como o contraditório e ampla defesa. 

 Entendido o que vem a ser técnica processual, urge entendê-las na atividade de 

sumarização do processo. 

Como já visto, existem várias técnicas de sumarização da tutela jurisdicional. 

Pode-se dividi-las em: sumarização pelo processo, procedimento, provimento, cognição e 

meios de efetivação dos provimentos jurisdicionais. Além disso, o legislador também pode 

sumarizar a tutela jurídica em relação a certo bem da vida. Exemplo: o tratamento 

extrajurisdicional dado a certas situações como o divórcio e partilha de bens do casal. 

 Observe-se, antes de continuar, que a ação de sumarizar recebe a denominação de 

sumarização, derivada do termo sumere. Significa resumir, reduzir, diminuir, sintetizar. 

Enquanto sumário, como adjetivo, deriva de sumaris e pode ser traduzido como simples, 

resumido, sem formalidades ordinárias, abreviada e sem delongas.128  

 O Direito processual brasileiro se aproveita da utilização do termo sumário em sua 

estruturação. O Código de Processo Civil traz um suposto procedimento comum, dentro do 

qual estão dois ritos – o ordinário (residual) e o sumário (especificado por hipóteses 

taxativas). 

 A aplicação das cinco técnicas processuais com o fito de acelerar (sumarizar) a 

prestação jurisdicional pode se dar de vária formas.  

 O legislador pode estabelecer uma espécie de processo onde os poderes, deveres, 

ônus, faculdades e sujeições sejam reorganizados, suprimidos ou encurtados para ser mais 

sumário. É o que ocorre, por exemplo, como o processo cautelar ou executivo, ou mesmo com 

processos de conhecimento com menor complexidade. 

 A sumarização também pode ocorrer pelo procedimento. Como se dá pela 

supressão de parte dele, sua inversão, junção com outro ou por sua simplificação. É o caso 

dos procedimentos sumários e os procedimentos dos juizados.  

 A sumarização pela cognição consiste na redução no plano vertical ou no plano 

horizontal. No primeiro, impede-se o aprofundamento da atividade cognitiva sobre certo 

ponto; no outro, limita-se os pontos sobre os quais recaem a cognição. Pode ocorrer que a 

função legislativa retire toda a carga cognitiva sobre determinadas situações jurídicas, tal 
                                                 
128 Sobre tais distinções: MESQUITA, Eduardo Melo. As tutelas cautelar e antecipada, São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2002 (Coleção estudos de direito do processo Enrico Tullio Liebman, v. 52), p. 189/190. 
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como se dá com os títulos executivos extrajudiciais129. O legislador já faz o “julgamento”, por 

conveniência dessa prática, fazendo a opção legislativa pela sumarização da prestação 

jurisdicional daqueles que já detêm o título executivo. O caso das provas pré-constituídas, em 

sua forma documental, juntadas com a petição inicial, por óbvio limita a atividade cognitiva 

do juiz aos meios de prova documentais e limitados ao momento de sua apresentação em 

juízo.  

 É na sumarização pelo provimento jurisdicional que se concretiza, em muitos 

casos, a sumarização pela cognição. Ademais, existe a construção de vários provimentos 

jurisdicionais pela autorização legislativa, como ocorre na possibilidade de concisão nos 

provimentos extintivos sem resolução de mérito; pela dispensa de relatório nos feitos dos 

juizados especiais ou no procedimento sumaríssimo da Justiça do Trabalho; nas decisões 

monocráticas de relatores em casos específicos da legislação. Nos primeiros casos, a 

relativização do princípio constitucional da fundamentação das decisões; no último, do juiz 

natural. Outra forma de sumarização pelo provimento jurisdicional é mais inovadora ainda. 

Trata-se das técnicas e efeitos da decisão. É possível acelerar a prestação jurisdicional pela 

atribuição de efeitos vinculantes ao provimento, ou o alargamento da abrangência subjetiva 

ou objetiva de sua força, principalmente na forma de coisa julgada. É o que justifica a 

existência do processo coletivo e da jurisdição constitucional. 

 No que concerne aos meios de efetivação sua diversidade pode ser resumida em 

dois grandes grupos: meios coercitivos e meios de sub-rogação. Os últimos foram utilizados 

como sinônimo da atividade de efetivação, mas se mostraram insuficientes para tal finalidade. 

Os sub-rogatórios, ao substituir a vontade das partes, desprezam e prescindem da 

participação do devedor. Na verdade, a sub-rogação abstrai a participação das partes. Nesse 

caso, podem dividir-se em desapossamento (ocorre, por exemplo, nas obrigações de entrega 

de coisa certa e de direitos reais, com a busca e apreensão e imissão na posse, 

respectivamente); transformação (a esfera patrimonial do devedor é invadida para executar as 

obrigações de fazer ou direitos a elas equiparados); meios de expropriação (a execução de 

obrigações pecuniárias em que o patrimônio do devedor é tomado para o pagamento da 

dívida, por meio do ato de afetação que é a penhora - ou excepcionalmente, nas dívidas 

alimentares, o desconto). Pelo meio de sub-rogação na forma de expropriação por desconto, o 

devedor tem o seu salário ou vencimentos, em parte retirados em da satisfação de dívida 

                                                 
129 São casos de tutelas sumárias por retirada da fase cognitiva: títulos executivos extrajudiciais. 
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alimentar. Pela vinculação de bem certo ao pagamento da dívida no curso de processo de 

execução (penhora), por ser diversa, na maioria das vezes, a qualidade do objeto da prestação 

e o objeto da penhora, é necessária a hasta pública para converter o bem em dinheiro e, 

somente depois, a entrega de seu produto ao credor, limitando-se sempre ao necessário ao 

pagamento, caso exceda. Ainda pode a penhora, caso recaia sobre bem frutífero - frutos civis 

ou naturais - limitando-se, nesse caso, à expropriação do direito de fruição e uso de certa 

coisa, adjudicando-lhe os frutos em favor do credor, por determinado tempo, em forma de 

rendimentos.  

 Podem os meios de efetivação ser coativos ou de coerção pessoal. Ao contrário 

dos sub-rogatórios, têm a finalidade precípua de captar a vontade do devedor, necessitam da 

vontade do executado. Suas formas de atuação são: a multa e a prisão civil. No entanto, 

Barbosa Moreira130, negam a natureza de execução aos meios coercitivos. Resume esse 

entendimento a seguinte expressão de Freitas Câmara131 - “Há, porém, meios de coerção, 

utilizados precipuamente na execução de obrigação executiva, são utilizados dentro da fase 

executiva de um processo ou durante o processo de execução”. 

 O conceito de devedor foi legislativa e doutrinariamente alargado para abranger a 

todos os que têm alguma ligação como o processo, abarcando todos os participantes, seja na 

qualidade de parte ou de terceiro. Veja-se o caso do inciso V do artigo 14 do Código de 

Processo Civil, o artigo. 461 e 461-A do mesmo Código. A grande revolução vem ocorrendo 

nos meios de efetivação das decisões, por ferirem idéias arraigadas do que venha a ser 

poderes do juiz. 

 Combinadas todas estas técnicas têm-se valioso e imprescindível cabedal de 

soluções para o problema da morosidade. 

 Diante das técnicas acima tratadas, mesmo frente a larga divergência, propõe-se 

uma definição de tutela sumária como o resultado da aplicação de uma ou mais daquelas 

técnicas processuais apontadas, em busca de acelerar a prestação jurisdicional ou 

extrajurisdicional e dar-lhe maior efetividade. Como visto, a tutela sumária é passível de 

ocorrer sem a formação de relação processual, v. g., os títulos extrajudiciais. Nesse caso, 

aquele que paga um cheque, por exemplo, adotou a prática de uma tutela jurídica sumária. 

                                                 
130 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro. 25 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2007. 
131 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. Vol. II. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2004, 
p. 149. 
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Contudo, mesmo se a demanda se tornar judicial, haverá simplificação do procedimento, 

dispensa do processo de conhecimento, limitação da cognição e concentração do provimento. 

 Entretanto, criou-se o hábito de fazer coincidir a noção de tutela sumária com a 

tutela de urgência. Contudo, os dois conceitos têm singularidades. É possível dizer que toda 

tutela de urgência é sumária, mas o inverso não é verdadeiro. 

 A primeira nota distintiva é que a caracterização da urgência. Ela é advinda da 

iminência de dano irreparável, de difícil reparação ou da alusão à prática de um ilícito que 

ofenda à cláusula de inviolabilidade de um direito, independentemente do ilícito132. É bem 

verdade que todo processo, em alguma medida, tem urgência, entretanto, o sentido dado aqui 

é de urgência iminente (qualificada), próxima de emergência, ou seja, algo que não pode 

esperar e tem prioridade sobre as demais tutelas. 

 Para fins desse trabalho, formula-se a seguinte classificação da tutela sumária no 

âmbito jurisdicional, dividindo-a em: a) tutela sumária sem urgência (qualificada) e com 

resolução de mérito; b) tutela sumária sem urgência (qualificada) e sem resolução de mérito; 

c) tutela sumária com urgência eventual; d) tutela de urgência cautelar; e) tutela de urgência 

antecipatória.  

 É exemplo de tutela sumária sem urgência e com resolução do mérito o artigo 

285-A do Código de Processo Civil: “Quando a matéria controvertida for unicamente de 

direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos 

idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da 

anteriormente prolatada.” Nesse caso, em cognição sumária, limitada a comprovar a 

similitude com outro processo já apreciado em seu mérito, julga a lide com resolução do 

mérito.  

 Noutro pórtico, há, também, tutela sumária sem urgência e sem resolução de 

mérito, como no caso do artigo 267 do Código de Processo Civil: “Extingue-se o processo, 

sem resolução de mérito: I – quando o juiz indeferir a petição inicial.” 

                                                 
132 Este caso é totalmente voltado para as hipóteses em que se utiliza a tutela de urgência como tutela inibitória 
da implementação do ilícito, sua propagação ou sua repetição. Os princípios tutela inibitória são os mesmos da 
tutela preventiva, já que a primeira faz parte da segunda. Diante disso, se junta também a preocupação com os 
princípios da tutela preventiva particular dos direitos da personalidade, principalmente, o princípio da tutela 
integral dos direitos da personalidade. Contudo, começa-se pela enumeração dos princípios para depois sopesar 
suas relações. Dentre eles, por sua especificidade será tratado somente o princípio da adequação, já que os outros 
já foram contemplados pelo trabalho (o princípio da tutela integral do direito, o princípio da efetividade e o 
princípio da tutela específica). 
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 Há casos de tutela sumária com urgência eventual. Isso não quer dizer que não 

possa ser, eventualmente, objeto de urgência. Se houver necessidade de tutelar a urgência, há 

o oferecimento de medida interna (quando já tratada no procedimento sumário em questão, 

como é o caso da liminar em mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, os 

procedimentos possessórios, ação direta de constitucionalidade e de inconstitucionalidade) ou 

externa (quando não é previsto dentro do procedimento uma medida de urgência, sendo 

necessária a utilização das medidas cautelares ou da antecipação de tutela previstas no Código 

de Processo Civil, como nas ações ordinárias com pedido de antecipação de tutela). 

 Sobre a tutela de urgência cautelar e antecipatória será destinado o próximo 

tópico. 

 

 

4.2 DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. 

 

 Tutela sumária de urgência seria uma redundância já que toda tutela de urgência é 

sumária. Dessa forma, é melhor denominar de tutela de urgência. 

 A tutela de urgência é matéria da mais alta dignidade dentro do estudo do Direito. 

Autores memoráveis dedicaram-se a buscar um perfil dogmático da tutela133 qualificada pela 

urgência. 

 A tutela de urgência tem fundamento constitucional134 decorrente do fato dela 

estar contida no princípio do acesso à justiça, com já foi mencionado neste trabalho. Sua 

estruturação deriva do dever de prestar tutelas diferenciadas. A tutela de urgência chega hoje 

como instituto constitucional seja na forma geral do artigo 5º, XXXV da Constituição, seja 

nas previsões especiais da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Não se 

discute mais a hierarquia constitucional da tutela de urgência como verdadeiro supedâneo da 

do princípio do acesso à justiça, inicialmente indicado no artigo 5º, contudo, espraiado por 

toda a Constituição. 

                                                 
133 Com um artigo apresentado sob o título de Perfil dogmático da tutela de urgência, In Revista de direito 
processual civil, Curitiba, Editora Gênesis, 1997, o prof. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira retorna à raiz do 
Direito Romano para enumerar diversos tipos de interditos, vários com caráter de tutela de urgência.  
134 Em obra especificamente voltada para o fundamento constitucional da tutela de urgência, ver: 
DESTEFENNI, Marcos. Natureza constitucional da tutela de urgência. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 2002. 
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 Sobre o fundamento da tutela de urgência no sistema processual brasileiro, pode-

se dizer que o fundamento era inicialmente totalmente infraconstitucional (Código de 

Processo Civil de 1939). Após a previsão do acesso à jurisdição na Constituição de 1946 ele 

passa a ter sede, mesmo que modesta, constitucional. Contudo, já na Constituição de 1967/69, 

como se vê na Emenda Constitucional nº 7/77, o fundamento se densifica em sede 

constitucional. Entretanto, somente com a Constituição de 1988 é que essa fundamentação se 

arraigou e potencializou, alcançando o perfil atual. 

 

Tínhamos, no revogado Código de Processo Civil de 1939, uma disciplina da 
tutela cautelar inominada, se não excelente, provavelmente melhor que a 
criada pelo Código de 1973. Entretanto, nossos tribunais apenas em casos 
raros foram chamados a aplicar essa espécie de tutela jurisdicional. Com a 
promulgação do Código de Processo Civil de 1973, houve uma ‘descoberta’ 
da tutela cautelar, que provocou um movimento de constante expansão de 
sua aplicabilidade prática, cujo limite, ao que parece, ainda não foi 
atingido.135 

 

 A definição da tutela de urgência é extremamente controversa. Há, pelo menos, 

três definições básicas: a) existe apenas uma espécie de tutela de urgência; b) existem duas 

espécies dentro de um mesmo gênero – cautelar e antecipatória136; c) não existe diferença 

ontológica entre cautelares e antecipatórias, mas podem ser tratadas com especificidades137. 

Há tradicional distinção entre medidas cautelares e medidas antecipatórias no 

direito brasileiro. Costuma-se distinguir as medidas cautelares por serem, pretensamente, 

puramente processuais. Prescrevem a utilidade e eficiência do provimento final do processo, 

sem, entretanto, antecipar resultados de ordem do direito material para a parte promovente. 

Já observava, com propriedade, Ovídio Baptista da Silva138, serem absolutamente 

inconfundíveis as medidas cautelares (que representam, simplesmente, medidas de segurança 

para a execução) e as medidas antecipatórias (medidas de execução segurança). E continua 

Teori Albino Zavascki139 – sua concessão está sujeita a regime próprio, inconfundível e em 

alguns aspectos mais rigoroso que das medidas cautelares, a saber: a) a antecipação da tutela 

                                                 
135 SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Curso de processo civil. Volume 2: processo cautelar (tutela de 
urgência). 4 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 09. 
136 Por todos: MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação da tutela. 9 ed., São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2006. 
137 Por todos: BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias 

urgentes (tentativa de sistematização). 4 ed., São Paulo: Malheiros, 2006. 
138 Posição sustentada ao longo de: SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Curso de processo civil. Volume 2: 
processo cautelar (tutela de urgência). 4 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2007. 
139 ZAVASCKI, Teoria Albino. Antecipação de tutela. 6 ed., São Paulo: Saraiva, 2008. 
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se dá, invariavelmente, na própria ação de conhecimento, mediante decisão interlocutória, 

enquanto as medidas cautelares continuam sujeitas à ação própria; b) a antecipação da tutela 

está sujeita a pressupostos e requisitos próprios, estabelecidos pelo artigo. 273 Código de 

Processo Civil, substancialmente diferentes dos previstos no artigo 798 do mesmo Código, 

aplicável apenas às medidas genuinamente cautelares. 

O que se operou, para os defensores de tese, inquestionavelmente, foi a 

purificação do processo cautelar, que assim readquiriu sua finalidade clássica: a de 

instrumento para obtenção de medidas adequadas a tutelar o direito, sem satisfazê-lo. Para 

eles, não há como evitar a diversidade gritante que se nota entre os vários efeitos da medida 

cautelar da medida antecipatória: a primeira na vai além do preparo de execução útil de futuro 

provimento jurisdicional de mérito, enquanto a última já proporciona a provisória atribuição 

do bem da vida à parte, permitindo-lhe desfrutá-lo juridicamente, tal como se a lide já tivesse 

sido solucionada em favor seu. 

Em suma: nessa linha tradicional e majoritária, não basta que a medida processual 

apresente alguma força de prevenção para ser qualificada como cautelar. Se este traço fosse 

suficiente, todas as medidas preparatórias do provimento final do processo de execução como 

a penhora e a busca e apreensão não passariam de medidas cautelares. A natureza do processo 

e dos atos processuais deve ser procurada pelo seu objetivo final e não pelo caminho 

percorrido para atingi-lo. 

 Quanto ao objetivo do trabalho, como já foi adiantado desde o início, não vem ao 

caso aprofundar a questão. Basta saber que o Supremo Tribunal Federal filia-se à indistinção 

entre cautelar e antecipatória, ficando na linha de existência de um só gênero de tutela de 

urgência. 

 Aliás, até no âmbito infraconstitucional esta discussão tende a tornar-se bizantina, 

principalmente pela aplicação da técnica da fungibilidade inserida no § 7º140 artigo 273 do 

Código de Processo Civil. Ademais, pensada a fungibilidade como a possibilidade de uma 

coisa se passar por outra e vice-e-versa, há certeza em apontar sua aplicação em via de mão-

dupla. Não existe fungibilidade unilateral. 

 Assim, a linha aqui tomada é a da indistinção de espécies de tutela de urgência. 

                                                 
140 “Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando 
presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado.” 
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 Podem-se elencar as principais características da tutela de urgência. Assim, parte-

se inicialmente da preventividade, depois se contempla a provisoriedade, mais adiante a 

reversibilidade e, por fim, a cognição limitada verticalmente e o contraditório diferido. 

 A tutela de urgência tem alto grau de preventividade. Ela serve para evitar dano 

irreparável ou de difícil reparação, além de inibir o ilícito. A doutrina costumeiramente, ao 

definir a preventividade a coloca exclusivamente para evitar dano. Entretanto, os significados 

da norma constitucional do inciso XXXV, artigo 5º, da Constituição Federal não têm, nem 

poderiam ter, tal restrição. A tutela do ilícito, independentemente do dano, está contida na 

dimensão do princípio do acesso à justiça e, conseqüentemente, na tutela de urgência, 

forçando uma adequação constitucional da definição da preventividade para adequá-la à 

essência da Constituição. 

 A tutela de urgência serve também para as ações que visem a proteger contra o 

ilícito simplesmente, chamadas de tutelas inibitórias. Assim, deve-se necessariamente 

acrescer ao conceito de preventividade, além do dano, a tutela independente de dano, voltada 

simplesmente para o ilícito. Somente dessa maneira o comando constitucional alcançará a 

máxima efetividade possível. De forma a não excluir a tutela do ilícito independentemente de 

dano. 

 Provisoriedade é a característica das tutelas de urgência provisórias de se 

colocarem em dependência de uma tutela definitiva. Esta, certamente, ao lado de 

irreversibilidade, é a característica mais criticada e sintomática do papel das tutelas de 

urgência provisórias. 

 É possível, e comumente acontece, a perda da provisoriedade no curso da ação 

iniciada com tal atributo. Seja pela inércia das partes em buscarem um juízo definitivo, seja 

pela aceitação da solução sumária como definitiva pelo próprio sistema. São atingidos pelo 

atributo da coisa julgada. Como afirma José dos Santos Bedaque: 

 

Existem provimentos dessa natureza que acabam representando a solução 
definitiva do conflito de interesses, quer porque as partes se conformam com 
o resultado e não provocam a atividade definitiva plena, quer porque o 
julgamento, embora sumária a cognição, adquire a qualidade da coisa 
julgada. Têm eficácia idêntica à produzida pela tutela de cognição plena.141 
 

                                                 
141 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência 

(tentativa de sistematização). 4 ed., São Paulo: Malheiros, 2006, p. 121 
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 Contudo, a perda de provisoriedade não se configura pela completa identidade 

entre o provimento provisório e o final, pois a definitividade deveria estar no último. Caso a 

tutela de urgência provisória perca o requisito de provisoriedade, ela passa a ser uma tutela 

sumária definitiva. É o caso de a tutela sumária tornar desnecessário o provimento definitivo.

 Entretanto, tanto em sede de processo objetivo como em processo comum, não de 

pode confundir a definitividade com satisfatividade. O bem jurídico posto em juízo pode não 

ser tutelado, ficando um vácuo de satisfatividade no mundo jurídico. Tal bem, no caso do 

controle concentrado de constitucionalidade é a própria harmonia do sistema constitucional 

com a prevalência da Constituição. 

 Há ainda uma distinção de parte da doutrina quanto à provisoriedade e a 

temporariedade. Como deixa claro Marinoni142: 

 

A provisoriedade não é nota exclusiva da tutela cautelar – onde na verdade, 
existe temporariedade -, ocorrendo também na tutela satisfativa sumária. 
Não basta, portanto, que a tutela tenha sido concedida com base em cognição 
sumária. É imprescindível que a tutela não satisfaça o direito material para 
que possa adquirir o perfil cautelar. 

  

 Os que distinguem provisório de temporário justificam-se em Calamandrei.  Para 

ele: 

 

Temporário “é simplesmente, aquilo que não dura para sempre, isto é, 
independentemente da superveniência de outro evento, tem, por si só, 
duração limitada: provisório é, por sua vez, aquilo que é destinado a durar 
enquanto não sobrevenha um evento sucessivo, à espera do qual o estado de 
provisoriedade permanece.143 

 

 Tal distinção serve para acentuar diferenças entre a cautelar e a antecipatória, 

atribuindo à primeira função emergencial do provimento futuro provimento jurisdicional, 

enquanto a outra vai além, alcançando a satisfatividade. Nessa satisfação, há, de logo, 

pretensão de tornar-se definitiva. 

 Deriva ainda da provisoriedade a mutabilidade (cassação, revogação e alteração). 

Em tese, todos os provimentos provisórios são passíveis de ser cassados (declarados 

                                                 
142 MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação da tutela. 9 ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, 
p. 133. 
143 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. Volume III. 6 ed., Rio de Janeiro: Lumem 
Juris, 2004, p. 24. 
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incabíveis desde sua concessão por ato revisional geralmente recursal), revogados (entendidos 

não mais cabíveis perante novas situações) ou simplesmente alterados (modificados para 

abranger ou deixar de abranger outras situações, é a ampliação, redução ou simplesmente 

adequação).  

 Reversibilidade é a capacidade de voltar ao estado anterior à concessão da tutela 

de urgência. Pode ser integral ou parcial. É o requisito mais relativizado da caracterização das 

tutelas de urgência, à medida que, na realidade, o julgador deparasse comumente com 

situações em que presume ser irreversíveis ou de difícil reversibilidade. Entretanto, diante dos 

bens jurídicos postos em juízo, há necessidade da concessão da medida, mesmo sobre tal 

risco, ante os imperativos da efetividade do direito material. Como expressa Bedaque144: 

 

Por isso, a reversibilidade, como requisito da cautelar, não pode ser levada às 
últimas conseqüências. Impossível ignorar situações em que, não obstante 
irreversíveis os efeitos, a antecipação é providência adequada toda vez que 
os valores a serem preservados com sua adoção sejam superiores àqueles 
inerentes aos interesses da parte oposta. Nesses caos, o problema se resolve à 
luz do valor mais relevante e da probabilidade do direito acautelado. 
 

 Embora não exista no âmbito legislativo autorização expressa para a concessão de 

uma medida de urgência irreversível genérica, há casos particulares, como o artigo 888, inciso 

II e VIII do Código de Processo Civil. 

 Tende-se a alcançar autorização legislativa para a transformação de medida de 

urgência irreversível em tutela definitiva sob a forma de sentença que vislumbre a existência 

da irreversibilidade e enfrente perdas e danos em favor de uma das partes.  

 A atividade cognitiva nas tutelas de urgência é sempre limitada no plano vertical. 

Tende a ser a estritamente necessária para firmar o convencimento do julgador. A cognição 

exauriente fica para o momento do provimento definitivo.  

 Por fim, o contraditório: consiste na garantia da bilateralidade da ação, decorrente 

da própria dialeticidade do processo (tese, antítese e síntese), ofertando ao sujeito processual 

atacado o direito de manifestar-se eficazmente sobre o ato que o atacou. É uma faculdade que 

pode ser disponível em alguns casos, mas, noutros, é indisponível, exigindo a presença de um 

defensor do ofendido (como na indisponibilidade de defesa técnica por réu em processo 

                                                 
144 BEDAQUE, José Roberto dos Santos.  Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência 

(tentativa de sistematização). 4 ed., Editora Malheiros, 2006, p. 270. 



85 
 

 
 

penal). Também não basta a mera oportunidade, devendo, além disso, dá-lhe a possibilidade 

de influenciar a convicção do julgador. 

 No seio da tutela de urgência o contraditório pode ser alterado em suas regras 

normais, dependendo do grau de emergência. De toda forma, o provimento de tutela de 

urgência é geralmente tomado – salvo quando se dá na sentença – baseado em parcela do 

contraditório possível para a formação do provimento final. Ainda mais, é possível, 

excepcionalmente, relegar até mesmo esta parcela mínima de contraditório para outro 

momento, como se passa nas liminares sem oitiva prévia da parte contrária. 
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5 TUTELA DE URGÊNCIA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

 

5.1 BREVÍSSIMA ANOTAÇÃO SOBRE O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

NO DIREITO BRASILEIRO. 

 

 Antes de entender o que vem a ser controle de constitucionalidade é preciso saber 

de três suas premissas.  

 A primeira é que para haver controle de constitucionalidade é preciso partir da 

existência de uma Constituição dotada de supremacia sobre os demais atos do Poder Público e 

dos particulares. A segunda é a exigência de rigidez às normas constitucionais, diferenciando-

as das demais normas145. A outra é que, mesmo nas ordens jurídicas adeptas da primeira 

premissa, há tantas formas particulares de efetivá-la quanto existe tais soberanias.  

 Embora a teoria da inconstitucionalidade tenha se desenvolvido em maior parte da 

relação com o Poder Público (atos normativos e administrativos), ela se aplica igualmente aos 

particulares. A Constituição tem força normativa que vincula e submete a todos146.  

 Assim, é necessário frisar as linhas gerais do controle de constitucionalidade para 

depois sagrar o modelo brasileiro, medindo a aplicação de tais generalidades. 

 A atuação de um órgão de Estado na interpretação e aplicação da Constituição 

constitui o que se denomina chamar de jurisdição constitucional147. Daí a indistinção usual 

entre os conceitos de jurisdição constitucional e controle de constitucionalidade. Contudo, 

observa-se a diferença dos conteúdos destas expressões.  

 A primeira – jurisdição constitucional –, como dito, é a atividade de interpretação 

e aplicação da Constituição enquanto norma; a outra – controle de constitucionalidade – 

infere-se da atividade de aferir a compatibilidade de certo ato com a Constituição. É, pois, 

                                                 
145 Essa rigidez varia em seu grau em relação às diversas ordens jurídicas e até dentro de cada uma em particular, 
podendo-se ir ao extremo de sequer aceitar a modificação por outra norma de categoria constitucional, como sói 
passar-se nos casos em que não cabe revisão constitucional. 
146 Observe-se que a Constituição tem força normativa que vincula a todos, contudo, as decisões sobre a 
interpretação constitucional feita por decisão de determinado órgão, como ocorre no Brasil pelo Supremo 
Tribunal Federal, terá abrangência vinculativa diferente, objetiva e subjetivamente. 
147 Nessa direção, por exemplo: ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. 
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esta última, atividade relacional148. Dessa forma, jurisdição constitucional é gênero do qual 

pertence à espécie controle de constitucionalidade. 

 Cada modelo irá dispor sobre os sujeitos, as técnicas, o momento e os limites do 

controle de constitucionalidade. Quanto aos sujeitos, tal atividade pode ser conferida de forma 

exclusiva a um órgão político (sistema de controle político), ou, também exclusivamente, a 

órgão judiciário (sistema de controle judiciário), ou, de maneira compartilhada, ao Judiciário e 

a órgãos políticos (sistema de controle misto).  

 Quanto ao monopólio, o controle de constitucionalidade pode ser difuso ou 

concentrado, dependendo da distribuição da atuação dos sujeitos dessa atividade. Há, como é 

o caso brasileiro, a possibilidade de junção dos dois. Em relação ao momento, pode haver a 

verificação de constitucionalidade antes ou depois da promulgação do ato normativo.  

 Erigem-se, contudo, três modelos de controle de constitucionalidade: americano, 

austríaco e francês149. Pelas particularidades do último, segue-se somente a apreciação dos 

dois outros. 

 O modelo americano, por ter origem nos Estados Unidos da América, recebe a 

denominação de “controle difuso”. Sua construção se deu por meio de uma série de decisões 

judiciais tomadas em sede dos Estados federados, sintetizada essa idéia, mesmo antes da 

Constituição de 1787150. 

 O marco no sistema americano é a decisão do caso Willian Marbury versus James 

Madison151, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1803. Naquela ocasião, a 

decisão do Chief Justice Marshall firmou as bases do modelo de controle de 

constitucionalidade difuso: [i] a prevalência das decisões judiciais sobre os atos de natureza 

política; [ii] reconhecimento da supremacia da Constituição sobre as atividades legislativa e 

administrativa do Estado; e, por fim, [iii] indispensabilidade da interpretação e aplicação das 

normas constitucionais e legais pelo Poder Judiciário. 

                                                 
148 Nesse sentido, BARROSO Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 2 ed., São 
Paulo: Saraiva, 2006, p. 3. 
149 Sobre o perfil do modelo francês de controle de constitucionalidade e sua evolução, principalmente nos 
últimos quarenta e cinco anos, ver: GOMES, Joaquim B. Barbosa. A quebra de mais um tabu no mundo jurídico: 

implantação e evolução da jurisdição constitucional na França. Cadernos de estudos, n. 25, ano 8, Encarte da 
Revista In verbis.   
150 BULOS, Uadi Lâmmego. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 112, onde se tem 
referência a decisões da Justiça do Estado de New Jersey, em 1780 e do Estado de Virgínia, em 1782. 
151 Sobre uma descrição histórica do julgado, ver: BARROSO Luís Roberto. O controle de constitucionalidade 

no direito brasileiro. 2 ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p. 3-10. 
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 Esse sistema confere aos juízes o controle de constitucionalidade diante do caso 

sobre apreciação. O controle difuso nasceu, então, ao lado do poder de revisão dos atos dos 

outros poderes pelo Poder Judiciário, denominado de judicial review. 

 Ao lado desse sistema existe o austríaco, inaugurado por Kelsen, em sede a 

Constituição austríaca de 1920. Denominado também de controle direto ou concentrado, ele 

se baseia na verificação da constitucionalidade da norma em abstrato, independentemente do 

direito subjetivo. 

 Sintetiza a idéia do sistema de controle concentrado de constitucionalidade a lição 

de Edilson Pereira Nobre Júnior152: 

 

Somente a partir do término da Primeira Guerra Mundial, tal convicção 
começa a ganhar prestígio, o que não ocorreu sem fortes resistências, 
conforme se pode notar da polêmica entre Kelsen e Carl Schmitt.  (...) O 
primeiro, que tivera influência na elaboração da Constituição austríaca de 
1920, advogava que o respeito pela legislação dos dispositivos da Lei 
Fundamental somente poderia ser garantido caso a missão de verificar se 
uma lei é ou não constitucional fosse atribuída a um órgão diverso do 
Parlamento. Necessário, portanto, a instituição de um Tribunal 
especialmente constituído para esse fim, denominado Tribunal ou corte 
constitucional, ou que tal controle fosse confiado à justiça ordinária, 
constituindo encargo privativo àquele que se situasse no ápice dos órgãos 
judiciários. Por sua vez, Schmitt insistia em encerrar a atividade do juiz na 
atribuição de julgar os fatos com base na lei, descabendo-lhe o julgamento 
da validade de ato do Legislativo, haja vista não lhe ser dado intrometer-se 
na arena política. 
 

 No modelo austríaco, adotou-se a fórmula de criação de órgãos específicos para o 

controle de constitucionalidade, denominados de tribunais constitucionais. Tal modelo impôs-

se pelo mundo. 

 De início, os dois sistemas são muito diferentes. Enquanto o sistema americano 

funda-se sobre o amadurecimento da idéia de revisão judicial de atos concretos e individuais, 

o sistema austríaco, bem mais jovem, busca preservar diretamente a harmonia do 

ordenamento constitucional em tese, preocupando-se com os atos normativos. Entretanto, é 

certo que a justificativa de um controle feito em abstrato pela Corte Constitucional austríaca, 

                                                 
152 Como pode se perceber da evolução da jurisdição em vários ordenamentos jurídicos, feita pelo autor, 
principalmente no artigo intitulado A jurisdição constitucional e a Emenda Constitucional n. 45/05, publicado na 
Revista Ibero-Americana de Direito Público, Rio de Janeiro, volume XVII, p. 48-67, em 2005.  No mesmo 
sentido, enveredando no difícil e seleto grupo dos estudos de direito comparado, o mesmo autor tratou do 
paralelo entre a experiência constitucional e a brasileira no controle de constitucionalidade, conforme foi 
sintetizado em trabalho publicado na Revista de Direito Administrativo Brasileiro (volume 222, Rio de Janeiro, 
no ano de 2000), sob o título de Controle de Constitucionalidade: modelos brasileiro e italiano.  
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na prevalência da norma constitucional, é também compartilhada pela Suprema Corte 

americana. Contudo, o sistema americano consegue essa potencialização da sua função 

pacificadora por intermédio de um instituto chamado de stare decisis. Ou seja, dentro de 

determinados parâmetros, a decisão de um tribunal poderá vincular todos os órgãos judiciais 

a ele vinculados. Assim, é possível no sistema de controle difuso americano a aplicação da 

transcendência dos efeitos do julgado, pela adoção vinculativa da tese jurídica estabelecida 

em caso individual. 

 Ao final, como salienta Gilmar Ferreira Mendes153, não existe, na realidade, um 

fosso tão grande entre os dois sistemas. No caso específico do modelo concentrado austríaco, 

após a emenda constitucional nº 7/1929, à Constituição austríaca de 1920, passou-se a admitir 

a elevação da controvérsia constitucional concreta à Corte Constitucional por decisão (na 

qualidade de provocação) de outros Tribunais.  

 Outro aspecto importante é o alargamento da idéia de inconstitucionalidade. 

 Estabelecida a Constituição como o parâmetro de compatibilidade de todo o 

sistema jurídico, há, em decorrência disso, a divisão dos atos inconstitucionais. A 

inconstitucionalidade pode derivar de uma ilegitimidade do ato em relação ao conteúdo 

(inconstitucionalidade material ou substancial) ou da forma (inconstitucionalidade formal) da 

Constituição. O mais interessante é justamente o que se entende como substância da 

Constituição. Aí, o estudo do desenvolvimento do conceito de Constituição e suas inúmeras 

classificações. Entretanto, seja qual for a conceituação do que venha a ser matéria 

essencialmente constitucional, houve evolução para incorporar os direitos fundamentais em 

todas as suas dimensões. 

 A inconstitucionalidade formal tem como preocupação atacar ato que não 

obedeceu à técnica legislativa constitucional, desobedecendo aos pressupostos, procedimentos 

ou às regras de competência estatuídas na Constituição. 

 Ainda mais alargada está a noção de inconstitucionalidade pela ampliação da 

teoria dos atos inconstitucionais por omissão. Ao partir do dever de legislar, acrescida do 

dever de legislar adequadamente, passa-se a tutelar as situações de inércias total ou relativa do 

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

direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 957-958. 
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Poder Público na sua função legislativa. Aliás, como fez a Constituição portuguesa de 

1976154, em seu artigo 283º, 1 e 2. 

 Diante dessas brevíssimas delimitações conceituais, permite-se apreciar a 

configuração do desenvolvimento do modelo brasileiro de controle de constitucionalidade. 

 O modelo de controle de constitucionalidade brasileiro é resultado destes dois 

sistemas, ou seja, existência de duas matrizes das quais derivam os demais modelos. 

 No início, a Constituição imperial de 1824 não permitia vislumbrar qualquer 

elemento de controle de constitucionalidade155. Muito menos, pela perspectiva do “Poder 

Judicial”.  

 Somente se pode falar em controle de constitucionalidade no Direito brasileiro em 

decorrência da Constituição provisória de 1890, posteriormente confirmada na Constituição 

de 1891. Enquanto o modelo constitucional anterior teve grande influência francesa, esse 

adotava predileção ao modelo americano. Adotou-se o modelo difuso de controle de 

constitucionalidade. Deferiu ao recém transformado Supremo Tribunal Federal a posição de 

órgão de cúpula do sistema judiciário nacional, atribuindo-lhe missões específicas de dar a 

última palavra sobre compatibilidade entre tratados, leis federais ou atos locais em desrespeito 

à Constituição. O sistema foi alargado por disposições infraconstitucionais, a exemplo da Lei 

n. 221/1894, que concedeu a possibilidade de recusa de aplicação de lei inconstitucional por 

juízes ou tribunais que a entendessem manifestamente inconstitucionais. 

 A Constituição de 1891 teve o mérito de introduzir o controle de 

constitucionalidade no direito brasileiro e confiá-lo precipuamente ao Poder Judiciário. 

 A Constituição de 1934 manteve o controle difuso156. Contudo, inovou quanto ao 

estabelecimento de quórum especial para a decretação de inconstitucionalidade nos tribunais, 

                                                 
154 “Artigo 283.º (Inconstitucionalidade por omissão) (...) 1. A requerimento do Presidente da República, do 
Provedor de Justiça ou, com fundamento em violação de direitos das regiões autónomas, dos presidentes das 
Assembleias Legislativas das regiões autónomas, o Tribunal Constitucional aprecia e verifica o não 
cumprimento da Constituição por omissão das medidas legislativas necessárias para tornar exequíveis as normas 
constitucionais. 2. Quando o Tribunal Constitucional verificar a existência de inconstitucionalidade por omissão, 
dará disso conhecimento ao órgão legislativo competente.” (PORTUGAL. Constituição de 1976. In 
http://www.portugal.gov.br, coletada em 25 mar. 2008). 
155 Assinalam nesse sentido: SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 28 ed., São Paulo, 
2006; MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, ao referir-se, na página 982, aos dispositivos daquela 
Constituição que limitavam a interpretação de lei ao Parlamento, da forma da tradição francesa da época. Aliás, 
com a seguinte dicção: Artigo. 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.” 
(BRASIL. Constituição de 1824. In http://www.planalto.gov.br, coletado em 30 mar. 2008)  
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na atribuição de suspensão da execução de lei ou ato declarado inconstitucional por decisão 

definitiva do Supremo Tribunal Federal, criou a representação interventiva e, por fim, legislou 

uma cláusula de vedação da apreciação de questões exclusivamente políticas pelo Judiciário.  

 A Constituição de 1937 foi puro retrocesso. Além de não avançar em matéria de 

inovações técnicas para o controle de constitucionalidade, impôs uma famigerada 

possibilidade de reapresentação de lei declarada inconstitucional pelo Supremo, por iniciativa 

do Presidente da República, ao Congresso Nacional, a quem cabia confirma a validade por 

dois terços de seus componentes. A nova deliberação trazia o efeito rescisório dos julgados 

em sentido contrário, inclusive o julgamento do Supremo Tribunal157. Felizmente tal 

dispositivo não foi repetido nas Constituições seguintes. 

 A Constituição de 1946 inovou quanto à enumeração das competências do 

Supremo Tribunal Federal. Reformulou a representação interventiva, dando azo ao 

desenvolvimento das balizas do futuro controle concentrado de constitucionalidade, que só 

viria com a emenda constitucional n. 16, de 1965. 

 Segundo Gilmar Ferreira Mendes158, foram as colocações do Ministro Castro 

Nunes, na Representação n. 94, que “logrou fixar princípios do próprio controle abstrato de 

normas, que viria a ser introduzido”, no Brasil, em 1965, por emenda constitucional. 

 A Constituição de 1967/1969 não trouxe inovações quanto ao sistema. Mas, ao 

contrário, a Constituição de 1988 inovou quanto ao controle de constitucionalidade em várias 

frentes. De logo, alargou os instrumentos de controle abstrato e concretos. 

 No controle no caso concreto, manteve a ação direta interventiva
159

 nas hipóteses 

dos artigos 34, inciso VII, e, artigo 36, inciso III. Manteve-se o mandado de segurança, o 

                                                                                                                                                         
156 Observe-se MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. 
Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 987, ao apontar que, em 20 de dezembro de 1933, o 
então deputado Nilo Alvarenga, apresentou projeto de “instituição de uma Corte Constitucional inspirada no 
modelo austríaco. Na fundamentação da proposta referia-se diretamente à conferência de Kelsen sobre a essência 
e o desenvolvimento da jurisdição constitucional”. 
157 Constava tal disposição no artigo 96, Parágrafo único, que dizia – “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.” 
158 MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 991. 
159 Sobre a caracterização da ação interventiva como de instrumento in concreto, porém concentrado de 
constitucionalidade, ver: CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito 

brasileiro. 2 ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 76, quanto diz – “No Brasil, salvo quanto à 
ação interventiva, a fiscalização por via de ação (ação direta da inconstitucionalidade) é sempre abstrata.”   
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habeas corpus, contudo, criaram-se o mandado de segurança coletivo e o habeas data. Foram 

trazidas pela o corpo da Constituição a ação civil pública e a ação popular. 

 No controle abstrato, manteve-se a essência da representação de 

inconstitucionalidade, transformando-a em ação direta de inconstitucionalidade, alargando seu 

objeto e ampliando a legitimidade.  

 No mais, a defesa abstrata na Constituição brasileira pode ser subdividida em 

cinco mecanismos: a) ação direta de inconstitucionalidade interventiva (CF, art. 34, VII); b) 

ação direta de inconstitucionalidade genérica (CF, art. 102, I, a, 1ª. parte); c) ação declaratória 

de constitucionalidade (CF, art. 102, I, a, 2ª. Parte); d) argüição de descumprimento de 

preceito fundamental (CF, art. 102, § 1º); e) ação direta de inconstitucionalidade por omissão 

(CF, art. 103, § 2º.). 

 Reforce-se que a alocação da ação direta de inconstitucionalidade interventiva e 

da ação declaratória de descumprimento de preceito fundamental completamente dentro do 

controle abstrato não suportaria uma apreciação mais rigorosa. A rigor, elas não são 

modalidades especiais de fiscalização abstrata. No sentido da negação de controle abstrata à 

ação direta interventiva, Clèmerson Merlin. Em sentido contrário, Gilmar Ferreira Mendes, 

principalmente em sua tese de doutorado160, ao dizer que a representação interventiva “é um 

típico processo objetivo de controle de normas”, à medida que se baseia na existência de 

controvérsia constitucional. Já em seu trabalho mais recente, considerando a alteração feita 

pela emenda constitucional n. 45, de 2004, o mesmo autor afere a diferenciação dela em 

relação ao controle abstrato de normas161. Ademais, sobre o perfil dado pelo Supremo 

Tribunal Federal ao instituto da intervenção federal162, em julgamento de 13 de março de 

1991, a Corte Suprema aceitou, por sua maioria, é verdade, a utilização dele para casos aferir 

atos de efeitos concretos. Naquela assentada, sustentou o Ministro Sepúlveda Pertence em seu 

voto que a representação interventiva desenvolveu-se em grande parte da sua história como 

instrumento de controle direto de constitucionalidade de atos estaduais em confronto com a 

Constituição. Para o Ministro, com a instauração da representação genérica em 1965, o 

instituto perdeu a prática.   

                                                 
160 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional: o controle de constitucionalidade abstrato no Brasil e 

na Alemanha. 5 ed., São Paulo, Saraiva, 2005, p. 62. 
161 MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1163. 
162 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Intervenção federal n. 114, Mato Grosso do Sul. Relator: Ministro Néri 
da Silveira. Diário da justiça da União, 27 set. 1996. 
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 O controle abstrato de constitucionalidade no direito brasileiro é recente. Do 

ponto de vista constitucional positivo o controle de constitucionalidade abstrato surgiu aos 

auspícios do texto da Constituição de 1946, sob a inovação da Emenda Constitucional n. 16, 

de 7 de dezembro de 1965. Bem mais correto seria dizer que sua operacionalização adveio de 

engenhosa e arguta construção jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, pois, na 

vigência da Constituição de 1967/1969, o Tribunal ganhou a competência para disciplinar os 

processos de sua competência, tendo os dispositivos regimentais força de lei federal. 

 Afinal, muito bem aponta Zavascki163:  

 

A atuação desse Poder do Estado na interpretação e aplicação da 
Constituição constitui o que se denomina jurisdicional constitucional. É 
atividade que não se restringe, portanto, ao controle de constitucionalidade 
das leis e nem é exercida apenas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela 
congrega todos os órgãos do Poder Judiciário e compreende o conjunto das 
atribuições jurisdicionais que digam respeito à salvaguarda e à efetividade 
das normas constitucionais. 

 

 Somente na Constituição de 1988 é que o modelo de controle de 

constitucionalidade brasileiro adquiriu a sua atual feição, estando, ainda, em plena expansão. 

 Hoje, tal modelo justifica-se na convivência dos sistemas de controle concentrado 

e difuso de constitucionalidade, com prevalência do primeiro. Além de vislumbrar larga 

legitimidade para a provocação da questão abstrata de constitucionalidade, com a 

possibilidade de medida cautelar, com efeitos vinculativos e erga omnes. 

A própria via difusa passa por incisiva reformulação para combater à 

multiplicidade das querelas. Dentro do quadro prático, a pulverização natural dos litígios 

individuais levados ao Supremo na forma de recursos extraordinários é compensada pela 

ampliação do requisito de repercussão. Fala-se, então, na objetivação do recurso 

extraordinário. 

É esse o quadro geral do controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 

Diga-se, por fim, que o embate entre a atuação do Supremo Tribunal Federal e os outros 

juízos e tribunais é sintomaticamente sintetizada no drama das reclamações constitucionais, 

tema que merece elevado cuidado para os próximos anos. Sob pena de inviabilizar o 

funcionamento da Corte Suprema. 

                                                 
163 ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2001, p. 14. 
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5.2 CARÁTER OBJETIVO DO PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO. 

 

 A compreensão do caráter objetivo do processo de controle 

abstrato de constitucionalidade é o que permite a estruturação de todas as características de 

um modelo. Partindo dele, principalmente do grau de objetividade dado ao processo, é que se 

pode falar nos efeitos e nos limites da jurisdição constitucional em cada ordem jurídica. 

 O processo de controle abstrato de constitucionalidade tem como 

finalidade a preservação da supremacia da Constituição. Em decorrência dessa especialidade 

observa-se a construção de um processo especial vocacionado a alcançar tal missão. Por 

conseqüência, é distinto daquele utilizado para tutelar o direito subjetivo, onde a finalidade 

imediata é outra – compor a lide. 

Fala-se então em processo objetivo para distingui-lo daquele outro pautado na 

tutela do interesse subjetivo. Diante dessa constatação, cabe apresentar qual o perfil desse 

processo especial. 

Inicialmente, a distinção feita entre o processo do controle abstrato de 

constitucionalidade e os demais processos é plenamente adotada pela Suprema Corte 

nacional. Pode-se constatar na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de forma 

paradigmática, na ação direta de inconstitucionalidade n. 1.254-1164, os contornos da questão. 

Naquela oportunidade, examinou-se agravo regimental proposto por entidade de direito civil e 

natureza privada que pretendia ser admitida na referida ação direta proposta pelo Governador 

do Estado do Rio de Janeiro, visando a impugnar a validade jurídico-constitucional de 

determinado Decreto Legislativo, promulgado pela Assembléia Legislativo daquela unidade 

federativo. 

A referida entidade pleiteou o seu ingresso na relação jurídico-constitucional 

estabelecida entre o Governador e a Assembléia na qualidade de integrante do pólo passivo. 

Argumentou a concordância da Assembléia e a necessidade de sua manifestação particular 

para atender verdadeiramente à exigência do contraditório naquela sede.  

Entendeu-se, entretanto, incabível o pedido de participação da agravante no 

processo de controle abstrato de constitucionalidade. 

                                                 
164 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade n. 1.254-1. 
Distrito Federal.  Relator: Ministro Celso de Mello. Diário da justiça da União, Brasília, 19 out. 1997. 
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Asseverou-se, para tanto, que a participação nesse tipo de processo, em qualquer 

dos pólos, cinge-se às entidades estatais ou órgãos públicos que tenham sido responsáveis 

pela edição do ato impugnado165. 

Do voto do relator, Ministro Celso de Mello, destaca-se breve passagem exemplar 

da linha de fundamentação adotada pelo julgado: 

 

Isso significa, ante a necessária estatalidade do ato normativo passível de 
questionamento em sede de controle concentrado, que a ação direta só pode 
ser ajuizada em face de órgãos ou instituições de natureza pública, pois é 
destes que emanam as espécies jurídicas processualmente suscetíveis de 
impugnação in abstracto. Essa circunstância, por tanto, torna absolutamente 
inviável o ingresso de qualquer particular no pólo passivo da relação 
processual instaurada com o ajuizamento da ação direta de 
inconstitucionalidade. 

 

Outros precedentes também afirmam a posição vislumbrada no citado agravo 

regimental. Como, aliás, foi colacionado pela ação direta de inconstitucionalidade n. 575-8, 

em sede de agravo regimental166, na qual se examinou a impossibilidade de particular na 

condição de litisconsorte passivo em processo de controle abstrato, em face de necessária 

estatalidade do ato normativo. 

Retomando o voto-paradigma, vê-se, noutro tópico, asseverada a impossibilidade, 

até mesmo, da intervenção ad coadjuvandum, inclusive na espécie de assistência, nas ações 

diretas de inconstitucionalidade. 

O argumento do Tribunal é fincado na essência da missão da Corte 

Constitucional, exclusivamente na defesa, em tese, da “harmonia do sistema constitucional, 

ferida pela lei produzida em desrespeito à Constituição”, tal como exarou o próprio Supremo, 

apropriando-se das palavras da doutrina de Celso Bastos. 

                                                 
165 Reforça esse entendimento: “Ação direta de inconstitucionalidade. Embargos de declaração opostos por 
amicus curiae. Ausência de legitimidade. Interpretação do § 2º da Lei n. 9.868/99. A jurisprudência deste 
Supremo Tribunal é assente quanto ao não-cabimento de recursos interpostos por terceiros estranhos à relação 
processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. Exceção apenas para impugnar decisão de 
não-admissibilidade de sua intervenção nos autos. Precedentes.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade n. 3.615, Paraíba. Distrito Federal. Relatora: 
Ministra Cármen Lúcia. Diário da justiça da União, Brasília, 25 abr. 2008) 
166 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade n. 575-8. 
Distrito Federal. Relator: Min. Celso de Mello. Diário da justiça da União, Brasília, 20 jul. 1994. 
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Dessa premissa – natureza da missão do Supremo no controle abstrato de 

constitucionalidade -, cria-se, pois, a necessidade de um processo específico para tal mister. 

Como acentuou o Min. Celso de Mello: 

É preciso ter presente, neste ponto – considerada a autonomia instrumental 
do processo constitucional, irredutível, em seus lineamentos fundamentais, 
à generalidade das normas que se aplicam ao processo comum -, que o 
princípio da subsidiariedade, tratando-se de fiscalização abstrata, não se 
revela ordinariamente invocável nas ações diretas. 

 

Diante dessa concepção, surgem vários questionamentos a serem desenvolvidos 

em prol de erigir o perfil do processo das ações diretas de controle de verificação de 

constitucionalidade, a saber: o que garante a sua autonomia; qual é o seu núcleo irredutível; 

quais são os seus lineamentos fundamentais; e, por fim, qual a aplicação do princípio da 

subsidiariedade do processo comum em relação ao processo de controle abstrato. 

Tais considerações levam ao delineamento de um tipo de processo consagrado por 

Triepel e na prática da Corte Constitucional alemão167, pela denominação de “processo 

objetivo”. Ao desenvolvimento destes questionamentos, reservam-se as seguintes linhas. 

Inicialmente, avança-se sobre o que garante a autonomia do processo objetivo. 

Constata-se, certamente, ser a existência de princípios específicos. Verifica-se, na práxis do 

Supremo, que há uma série de princípios próprios do processo objetivo, dentre eles: 

indisponibilidade absoluta do processo; imprescritibilidade e não aplicação da decadência à 

via do processo objetivo; restrição absoluta à defesa da harmonia da ordem jurídica em 

abstrato; caráter restritivo da atuação ao sentido de órgãos agentes; superação do sentido 

comum do contraditório à esfera de restrita defesa da presunção de constitucionalidade do ato 

normativo impugnado; e, prevalência sobre as demais manifestações processuais. 

O conjunto formado pelos princípios citados dá corpo ao núcleo irredutível do 

processo objetivo. Uma vez que não se pode entender a existência de tal processo sem, pelo 

menos, a prevalência de tais princípios. O desenvolvimento dos princípios dá os lineamentos 

fundamentais do processo objetivo. Assim, deve-se buscar a aplicação simultânea de todos os 

princípios à relação jurídico-constitucional formulada no processo objetivo. 

                                                 
167 Na forma assinalada por: MENDES, Gilmar Ferreira, Curso de direito constitucional, São Paulo: Saraiva, 
2007. 
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De início, pelo princípio indisponibilidade absoluta do processo objetivo viceja-se 

a não sujeição deste veículo aos sujeitos da relação jurídico-processual que se estabelece. 

Desse princípio decorre, por exemplo, o incabimento de desistência. 

Da mesma forma, vigora a imprescritibilidade e não decadência dessa via. Lição 

há muito consagrada pelo Supremo Tribunal, na forma do enunciado 360 de sua súmula. 

Noutro princípio - aquele relativo à restrição absoluta à defesa da harmonia da 

ordem jurídica em abstrato -, entende-se que não cabe outra discussão que não seja sobre este 

prisma, vedando-se, por decorrência, que o processo objetivo tutele pretensões subjetivas. O 

processo objetivo, desta maneira, não aceita a idéia de lide. Expurga-se do campo desse 

processo as situações concretas ou individuais. 

Tem-se ainda o processo objetivo o caráter restritivo da atuação ao sentido de 

órgãos agentes168. Os sujeitos do processo objetivo funcionam, ao contrário das partes, que 

defendem posições de vantagens jurídicas, apresentando pretensões. Como o Advogado-Geral da 

União169, o Procurador-Geral da República170, ou quaisquer dos legitimados. Nessa condição, não 

podem sequer desistir da ação.  

                                                 
168  Como sintetiza a seguinte decisão: “E M E N T A: RECLAMAÇÃO - GARANTIA DA AUTORIDADE DE 
DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - EXCEPCIONALIDADE DO SEU CABIMENTO - AUSÊNCIA DE 
LEGITIMIDADE ATIVA - PEDIDO NÃO CONHECIDO. - O ajuizamento de ação direta de 
inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, faz instaurar processo objetivo, sem partes, no qual 
inexiste litígio referente a situações concretas ou individuais. A natureza eminentemente objetiva do controle 
normativo abstrato afasta o cabimento do instituto da reclamação por inobservância de decisão proferida em ação 
direta (Rcl 354, Rel. Min. CELSO DE MELLO). Coloca-se, contudo, a questão da conveniência de que se atenue 
o rigor dessa vedação jurisprudencial, notadamente em face da notória insubmissão de alguns Tribunais 
judiciários as teses jurídicas consagradas nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em ações 
diretas de inconstitucionalidade. - A expressão "parte interessada", constante da Lei n. 8.038/90, embora assuma 
conteúdo amplo no âmbito do processo subjetivo, abrangendo, inclusive, os terceiros juridicamente interessados, 
devera no processo objetivo de fiscalização normativa abstrata, limitar-se apenas aos órgãos ativa ou 
passivamente legitimados a sua instauração (CF, art. 103). Reclamação que não e de ser conhecida, eis que 
formulada por magistrados, estranhos ao rol taxativo do art. 103 da Constituição.” (BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Questão de ordem em medida cautelar na reclamação n. 397, Rio de Janeiro. Relator: Ministro Celso de 
Mello. Diário da justiça da União, Brasília, 21 maio 1993) 
169 Como se depreende, a seguir: “a função processual do Advogado-Geral da União, nos processos de controle 
de constitucionalidade por via de ação, é eminentemente defensiva. Ocupa, dentro da estrutura formal desse 
processo objetivo, a posição de órgão agente, posto que lhe não compete opinar e nem exercer a função 
fiscalizadora já atribuída ao Procurador-Geral da República.” (no já citado agravo regimental na ação direta n. 
1.254-1). 
170 Já na constância da Constituição de 1946, o Procurador-Geral da República, além de representar no caso de 
pedido do Presidente da República, foi obrigado pela a representar por petição de terceiros, ao juízo do Supremo 
Tribunal Federal em representação interventiva. Esse fato acentua sua atuação como órgão agente – o que foi 
confirmado na Constituição de 1988 pela ampliação do rol dos legitimados. Acresça-se ao lado disso a sua 
promoção, dando parecer pró ou contra (CLÉVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata da 

constitucionalidade no direito brasileiro. 2 ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 87-88). 
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A qualidade das pessoas e órgãos que atuam na ação direta de 

inconstitucionalidade é tão especial que garante capacidade postulatória ao Governador de 

Estado e demais autoridades e entidades referidas no art. 103, incisos I a VII, da Constituição 

Federal, além de ativamente legitimados à instauração do controle abstrato de 

constitucionalidade de atos normativos estaduais e federais, em decorrência de autorização 

direta da Carta Magna171. 

Outro princípio – a superação do sentido comum de contraditório. Existe, ao invés 

do contraditório do processo comum, a garantia da presunção de constitucionalidade de todos os atos 

emanados do Poder Público pela defesa do Advogado-Geral da União. Assim, a regra de oitiva prévia 

pode ser mais flexibilizada, caso essa presunção encontre-se manifestamente abalada. Embora seja 

desejável a oitiva prévia do ente legislador, é plenamente aceitável a medida cautelar liminar (ou seja: 

antes de qualquer outra providência).  

Sobre a prevalência sobre as demais manifestações processuais o processo 

objetivo impõe-se sobre todas as formas de processo comum. Pela diferenciação de sua eficácia e 

dos seus efeitos. A esta altura da Jurisdição Constitucional, diante dos instrumentos postos à 

disposição do Judiciário brasileiro, deve-se lembrar a lição do próprio Kelsen ao destinar ao controle 

abstrato a feição concentradora da atividade jurisdicional, dando-lhe prevalência sobre o controle 

difuso. Antecipava-se, assim, que da relação de convivência entre o modelo de controle difuso de 

constitucionalidade haveria uma inevitável concentração do último172. É “a natural vocação expansiva 

das decisões sobre a constitucionalidade das normas”, tratadas por Teori Albino Zavascki173. Ou, como 

aponta Edilson Pereira Nobre Júnior174, “a expansão da jurisdição constitucional como instrumento de 

tutela dos direitos fundamentais”. Aliás, a jurisdição constitucional é expansiva ao ponto de 

                                                 
171 A propósito disso: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade n. 127, Distrito 
Federal. Relator: Ministro Celso de Mello. Diário da justiça da União, Brasília, 4 dez. 1992. 
172 Conferir o voto proferido pelo Min. Sepúlveda Pertence, na ação declaratória n. 1, relatada pelo Min. 
Moreira Alves, julgada em 1-12-93 (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de constitucionalidade n. 
1, Distrito Federal. Relator: Ministro Moreira Alves. Diário da justiça da União, Brasília, 16 jun. 1995), onde se 
alertava para a permanente tensão dialética na qual resultaria, inevitavelmente, a concentração do controle 
abstrato em detrimento do controle concreto de constitucionalidade.  
173 Principalmente, no seu livro Eficácia das sentenças na Jurisdição Constitucional. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 25-28. 
174 Como pode se perceber da evolução da jurisdição em vários ordenamentos jurídicos, feita pelo autor, 
principalmente no artigo intitulado A jurisdição constitucional e a Emenda Constitucional n. 45/05, publicado na 
Revista Ibero-Americana de Direito Público, Rio de Janeiro, volume XVII, p. 48-67, em 2005.  No mesmo 
sentido, enveredando no difícil e seleto grupo dos estudos de direito comparado, o mesmo autor tratou do 
paralelo entre a experiência constitucional e a brasileira no controle de constitucionalidade, conforme foi 
sintetizado em trabalho publicado na Revista de Direito Administrativo Brasileiro (volume 222, Rio de Janeiro, 
no ano de 2000), sob o título de Controle de Constitucionalidade: modelos brasileiro e italiano.  
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influenciar uma “objetivação”175 do processo de controle difuso de constitucionalidade. A influência 

do controle por via de ação é sentida na inserção do § 3º176 ao art. 102, pela Emenda Constitucional n. 

45/04177. 

Por sua própria autonomia, o processo objetivo estende-se ao âmbito estadual. 

Aliás, a Suprema Corte firmou a autonomia do processo objetivo em sede dos tribunais locais, 

afastando a sua substituição por mecanismos típicos do processo subjetivo. Refere-se 

especificamente a casos como do agravo regimental na petição n. 1.543-8178. Naquela 

assentada, o Tribunal apreciou agravo regimental contra decisão que não conheceu de pedido 

de suspensão de liminar deferida em sede de controle de constitucionalidade abstrato 

veiculado no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo para aferir a suposta ilegitimidade 

constitucional de lei municipal paulistana em relação à Constituição paulista. Ressaltou o 

relator, em breve citação, agora explicitada: 

 

O caso dos autos é emblemático quanto à inadequação da medida intentada. 
A leitura do diploma no qual esta veio a ser alicerçada – Lei nº 8.437/92 – 
revela, como salientado pelo meu antecessor na Presidência da Corte, o 
Ministro Carlos Velloso, o envolvimento de processo subjetivo, constando, é 
certo, a referência às ações popular e civil pública 

 

Depreende-se a acertada colocação do problema do incidente de suspensão de 

tutela antecipada como típico processo subjetivo, onde se discute interesse jurídico próprio de 

situações jurídicas concretas e individuais. Conclui-se nessa linha interpretativa, a 

impossibilidade de imiscuir o processo objetivo com o subjetivo. Ademais, o acesso ao 

Supremo Tribunal Federal, por decorrência de decisão proferida na órbita do controle de 

constitucionalidade abstrato, é excepcional, pressupondo que, na prolação do acórdão da 

Corte estadual haja ao final, violado preceito da Constituição Federal obrigatoriamente 

reproduzido pelo Estado-membro. 

                                                 
175 A expressão é uma alusão direta à classificação entre processo objetivo e processo subjetivo de controle de 
constitucionalidade.  
176 Com o exato teor de: “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das 
questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do 
recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 
177 Sobre os impactos da EC 45 na Jurisdição Constitucional, ver excelente trabalho intitulado A jurisdição 
constitucional e a Emenda Constitucional n. 45/04, já citado. 
178 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental na petição n. 1.543-8, São Paulo. Relator: Min. 
Marco Aurélio. Diário da justiça da União, 9 nov. 2001. Consignado na seguinte ementa: “Controle concentrado 
– liminar – suspensão – impropriedade – a  Lei nº 8.437/92, viabilizadora da suspensão de cautelar contra ato do 
Poder  Público, não tem aplicação no processo objetivo mediante o qual se chega ao controle concentrado de 
constitucionalidade.” 
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A incapacidade da via difusa de combater a multiplicidade das ofensas dentro do 

quadro prático é compensada pela ampliação do requisito de repercussão. Principalmente, 

quando se discute a tendência de tornar o Recurso Extraordinário instrumento objetivo. 

A conseqüência de cunho hermenêutico é sintetizada nas próprias palavras do 

Min. Celso de Mello, no citado agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade n. 

1.254-1: 

 

Isso significa – uma vez admitido o perfil objetivo que tipifica a 
fiscalização abstrata de constitucionalidade (GILMAR FERREIRA 
MENDES, Jurisdição Constitucional, P. 129/130, 1996, Saraiva) – que, em 
regra, não se deve reconhecer, como pauta usual de comportamento 
hermenêutico, a possibilidade de aplicação sistemática, em caráter 
supletivo, das normas concernentes aos processos de índole subjetiva, 
especialmente daquelas regras meramente legais que disciplinam a 
intervenção de terceiros na relação processual. 

 

Assim, antes de se falar em princípio da subsidiariedade impõe-se tratar do 

princípio da compatibilidade. A lacuna da norma processual deve ser preenchida pela 

norma ordinária que se compatibilize com o sentimento do processo objetivo. A utilização de 

regras do processo comum é possível, desde que não desvirtuem as linhas-mestras do 

processo objetivo179. Entretanto, nasce ao lado da preocupação da existência de lacuna no 

processo objetivo, a conceituação do que seja propriamente a lacuna. Não se trata somente de 

lacuna em sentido material, mas, também, em sentido axiológico. Diga-se, portanto, que 

mesmo existindo um preceito do processo objetivo, é possível a aplicação do preceito do 

processo comum, se, e somente se, o preceito geral estiver mais adequado com o valor e 

finalidade concedidos para aquele caso. Nesse sentido a lição de Canaris.180 

Faz-se ainda indispensável, distinguir o que sejam as normas ordinárias e aquelas 

outras que são também ordinárias. Explique-se. Se a norma deriva diretamente do texto 

constitucional – como as tutelas de urgência -, não se esta a tratar de norma ordinária, mas de 

norma também ordinária. Há necessidade, porém, de distinguir o que é primariamente 

constitucional, daquilo que é atividade infraconstitucional, como os casos de restrições legais 

á utilização de medidas liminares contra a fazenda pública. Dessa maneira, não se pode pensar 

possível a restrição da utilização de tutelas de urgência no processo objetivo, calcadas nas 
                                                 
179 No mesmo sentido do voto, na doutrina, cf. BULOS, Uadi Lâmmego. Curso de direito constitucional. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 147. 
180 CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. 8 ed., 
Lisboa: Fundação Calouste Gulberkian, 2002, p. 200. 
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limitações infraconstitucionais. Aliás, lei não pode impedir tal concessão, pois a sede da tutela 

de urgência na ação direta é a própria Constituição. Mais uma vez insistindo, no caso da tutela 

de urgência, a fundamentação da teoria geral deste instituto e de sede constitucional, não 

infraconstitucional. Assim, é correta, como faz o Supremo Tribunal Federal há décadas, a 

aplicação da teoria geral da tutela de urgência em sede de controle de constitucionalidade, 

obviamente, compatibilizando alguns aspectos ao processo objetivo. 

Nessa postura interpretativa, é possível a aplicação de enunciados trazidos no 

processo comum em prevalência ao processo objetivo legislado. Basta pensar em casos em 

que a tecnologia do processo comum seja mais avançada.  

Aliás, como será visto adiante, o Supremo Tribunal Federal já entendia cabível o 

pedido de medida cautelar, independentemente de previsão expressa na Constituição Federal, 

na forma da Representação nº 933181. 

Outro ponto a ser estudado no processo objetivo sobre suas fontes. 

A principal fonte do processo objetivo é a Constituição Federal. Ela estipula as 

competências, define e organiza os órgãos jurisdicionais e confere o poder normativo. 

Contudo, existem outras fontes do direito processual. As espécies de normas de direito 

processual tem sua funcionalidade própria, segundo podem ser consideradas de forma ampla 

englobando – a) normas processuais em sentido estrito (ou simplesmente normas processuais) 

– aquelas que tratam da própria relação jurídica processual estabelecida entre os sujeitos do 

processo e denotam as situações que eles podem ou devem ocupar dentro dela (deveres, 

poderes, faculdades, ônus, sujeição e autoridade); b) normas procedimentais – aquelas que 

expressam um série de atos coordenados a partir de uma iniciativa da parte e direcionado a 

um provimento jurisdicional (a quem as conceitue como as normas que tratam do aspecto 

exterior do processo, dando-lhe concretude fática); c) normas de organização judiciária – são 

aquelas que tratam da organização e divisão dos órgãos do Poder Judiciário e dos seus 

serviços auxiliares. 

A questão é saber existe a imprescindibilidade de leis para o exercício do processo 

objetivo. 

                                                 
181 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida cautelar na representação n. 933, Rio de Janeiro. Relator: 
Ministro Thompson Flores. Diário da justiça da União, 17 dez. 1975. Esse caso será retomado mais amiúde 
adiante. 
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Durante muito tempo o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, sob os 

auspícios de interpretações construtivistas, versou amplamente sobre o processo objetivo. O 

exemplo dessa força regimental foi o desempenho do STF nas Representações 93, 94, 95 e 96, 

da lavra, respectivamente, dos Ministros Aníbal Freire, Carlos Nunes, Orozimbo Nonato e 

Goulart Viana, ainda na década de 1940, criando as bases da ação interventiva. 

Algumas considerações são requeridas acerca do estudo dos regimentos internos 

dos tribunais. 

O regimento interno é a materialmente uma lei de estruturação de um órgão 

colegiado. Dentro dessa perspectiva, sua elaboração, quanto aos tribunais, obedece, em sede 

primária, à Constituição, e, no mais, submete-se às leis, somente naquilo que as Carta Magna 

reservou para elas.  

Assim, os regimentos internos se diferenciam dos simples regulamentos182. No 

sistema americano, segundo Roberto Rosas, os Tribunais têm estabelecida a competência para 

versar sobre as regras processuais nos processos de suas alçadas. Essa fórmula, aliás, foi 

expressamente utilizada no Brasil, especificamente na constância da Constituição de 

1967/1969. Àquela época, o Supremo disciplinava em seu regimento os processos sob sua 

jurisdição, sabendo que suas normas regimentais tinham força de lei federal. Entretanto, a 

Constituição Federal de 1988 não reproduziu tal qualidade aos atos regimentais.  

Quando a Constituição trouxe no seu artigo 96, inciso I, alínea a, que compete 

privativamente aos tribunais “elaborar seus regimentos internos, com observância nas normas 

de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o 

funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos”, houve a necessidade 

de nova definição perfil das normas regimentais. Na ordem constitucional anterior, como já 

mencionado, não havia dúvida. As normas regimentais tinham a força de leis federais e sua 

órbita de atuação eram, além da divisão e organização interna do Tribunal, a disciplina dos 

processos sobre as ações de competência do Supremo. Com a nova ordem, a segunda 

atribuição deve ser revista. 

                                                 
182 Nesse sentido: ROSAS, Roberto. Direito processual constitucional. 3 ed., São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 61. 
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Na ação direta de inconstitucionalidade 2.970183 discutiu-se a matéria. Naquela 

oportunidade, foi proposta a ação direta contra dispositivos da Lei de Organização e Divisão 

Judiciária do Distrito Federal e, ao mesmo tempo, normas do regimento interno do Tribunal 

de Justiça daquele ente federativo. Atacavam-se as disposições por utilizarem modalidade 

secreta de sessão para julgamento de certas ações penais da competência originária daquele 

Egrégio Tribunal.  

O Supremo, acompanhando o voto da relatora, ponderou que a nova ordem 

constitucional foi mais criteriosa ao distinguir as normas de lei e de regimento interno. 

Adotou-se a tese da distinção entre as órbitas disciplinadoras das duas espécies de atos 

normativos. À norma regimental resta, ao final, retiradas as disposições reservadas pela 

Constituição ao legislador (Constituição Federal, artigo 22, inciso I, referentes a relação 

jurídico-processual184), tratar de matérias restritas à organização e à definição interna dos 

trabalhos do tribunal. Mesmo assim, está ainda sob o jugo direto das garantias constitucionais. 

Mais importantes ainda é a adoção pelo Tribunal do critério proposto por Frederico Marques, 

sobre a retirada da órbita das normas regimentais daqueles atos relacionados com a causa 

finalis do próprio Colendo, ou seja, à atividade fim.  

Essa concepção do papel do regimento interno vigorou na atividade legislativa 

posterior à Constituição de 1988 e apresentou-se, recentemente, na regulamentação do 

instituto da repercussão geral em sede de recurso extraordinário, criado pela emenda 

constitucional 45, de 08 de dezembro de 2004. 

O Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de tratar de vários aspectos da 

matéria, quando enfrentou a questão de ordem no agravo de instrumento n. 664.567185. O 

                                                 
183 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade n. 2.970, Distrito Federal. 
Relatora: Ministra Ellen Gracie. Diário da justiça da União, Brasília, 12 maio 2006. Cristalizou a seguinte 
ementa: “Com o advento da Constituição Federal de 1988, delimitou-se, de forma mais criteriosa, o campo de 
regulamentação das leis e o dos regimentos internos dos tribunais, cabendo a estes últimos o respeito à reserva 
de lei federal para a edição de regras de natureza processual (CF, art. 22, I), bem como às garantias 
processuais das partes, ‘dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos 
jurisdicionais e administrativos’ (CF, art. 96, I, a). São normas de direito processual as relativas às garantias do 
contraditório, do devido processo legal, dos poderes, direitos e ônus que constituem a relação processual, como 
também as normas que regulem os atos destinados a realizar a causa finalis da jurisdição. Ante a regra 
fundamental insculpida no art. 5º, LX, da Carta Magna, a publicidade se tornou pressuposto de validade não 
apenas do ato de julgamento do Tribunal, mas da própria decisão que é tomada por esse órgão jurisdicional.” 
184 Como já referido mais acima, são aquelas relacionadas aos poderes, deveres, ônus, faculdades e sujeições das 
partes.  
185 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem no agravo de instrumento n. 664.567, Rio Grande do 
Sul. Relator: Ministro Sepúlveda Pertence. Diário da justiça da União, Brasília, 6 set. 2007. 
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agravo versou sobre aspectos da repercussão geral instituída no artigo 102, § 2º186. Naquela 

oportunidade, o relator Sepúlveda Pertence instigou o debate, sob a forma de questão de 

ordem, para definir o perfil do instituto. No quadro fático, havia passado praticamente dois 

anos da mudança constitucional, quando, para sua regulação, foi promulgada a Lei n. 

11.418187, de 19 de dezembro de 2006. Entretanto, a Lei deixou ao Supremo estabelecer, em 

seu regimento interno, as normas necessárias à execução. Em decorrência disso, foram feitas 

alterações regimentais, conforme a emenda regimental n. 21, de 2007. 

Ao final dos debates, prevaleceu a posição do relator, ao julgar cabíveis as 

exigências do instituto de repercussão geral, a todos os recursos extraordinários e somente 

após a emenda regimental. Vingou a tese de que as normas regimentais foram somente para 

“operacionalidade interna do recurso”, “não tem nada haver com os requisitos do recurso” 

(palavras do Ministro Cezar Peluso, em voto). Ou, como sintetizou o Ministro Carlos Ayres 

                                                 
186 “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais 
discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo 
recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.” 
187 Alterou o Código de Processo Civil, para fazer constar a seguinte redação: 
“Art. 543-A. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário, 
quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral, nos termos deste artigo. 
§ 1o  Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de 
vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 
§ 2o  O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal 
Federal, a existência da repercussão geral. 
§ 3o  Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência 
dominante do Tribunal. 
§ 4o  Se a Turma decidir pela existência da repercussão geral por, no mínimo, 4 (quatro) votos, ficará dispensada 
a remessa do recurso ao Plenário. 
§ 5o  Negada a existência da repercussão geral, a decisão valerá para todos os recursos sobre matéria idêntica, 
que serão indeferidos liminarmente, salvo revisão da tese, tudo nos termos do Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal. 
§ 6o  O Relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por 
procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
§ 7º  A Súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no Diário Oficial e 
valerá como acórdão.” 
“Art. 543-B. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a análise da 
repercussão geral será processada nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, observado o 
disposto neste artigo. 
§ 1o  Caberá ao Tribunal de origem selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-
los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da Corte. 
§ 2o  Negada a existência de repercussão geral, os recursos sobrestados considerar-se-ão automaticamente não 
admitidos. 
§ 3o  Julgado o mérito  do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão apreciados pelos Tribunais, 
Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se. 
§ 4o  Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo Tribunal Federal, nos termos do Regimento 
Interno, cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada. 
§ 5o  O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal disporá sobre as atribuições dos Ministros, das Turmas 
e de outros órgãos, na análise da repercussão geral.” 
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Britto, também naquela oportunidade, repetindo a lição de Kelsen, buscou-se apenas a 

“particularização progressiva dos comandos”. Tese este que geriu a confluência dos diversos 

diplomas (Constituição, lei e regimento), cada um em sua órbita e grau de particularização do 

comando (a repercussão geral). Entretanto, não pode a lei mais que a Constituição, nem o 

regimento mais que outro. Apenas regulou internamente o tribunal para operacionalizar o 

recurso. Não criou enveredou na relação jurídico-processual, nem usurpou a função de regular 

a causa finalis da jurisdição do tribunal. Tem-se aqui a lição de que as normas regimentais 

são mecanismos de operacionalização da atuação do tribunal.  

Há uma perspectiva das normas regimentais merece amiúde. Trata-se da distinção, 

na prática, de que venha a ser matéria de lei ou de regimento. A questão foi esgrimida em 

medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade n. 1.105188. A ação foi proposta pelo 

Procurador-Geral da República contra dispositivos do Estatuto da Advocacia (Lei n. 

8.906/1994), que exigia a posposição da sustentação oral do advogado em relação ao voto do 

relator. Sustentou a inconstitucionalidade em vários dispositivos, dentre eles, os preceitos 

relativos ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e competência privativa dos 

tribunais para disporem sobre seu funcionamento. 

                                                 
188 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade n. 1.105, 
Distrito Federal. Relator: Ministro Paulo Brossard. Diário da justiça da União, Brasília, 27 abr. 2001: “Inciso 
IX, do art. 7º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil), que pospõe a 
sustentação oral do advogado ao voto do relator. Liminar. Os antigos regimentos lusitanos se não confundem 
com os regimentos internos dos tribunais; de comum eles têm apenas o nome. Aqueles eram variantes 
legislativas da monarquia absoluta, enquanto estes resultam do fato da elevação do Judiciário a Poder do 
Estado e encontram no Direito Constitucional seu fundamento e previsão expressa. O ato do julgamento é o 
momento culminante da ação jurisdicional do Poder Judiciário e há de ser regulado em seu regimento interno, 
com exclusão de interferência dos demais Poderes. A questão está em saber se o legislador se conteve nos 
limites que a Constituição lhe traçou ou se o Judiciário se manteve nas raias por ela traçadas, para 
resguardo de sua autonomia. Necessidade do exame em face do caso concreto. A lei que interferisse na ordem 
do julgamento violaria a independência do judiciário e sua conseqüente autonomia. Aos tribunais compete 
elaborar seus regimentos internos, e neles dispor acerca de seu funcionamento e da ordem de seus serviços. Esta 
atribuição constitucional decorre de sua independência em relação aos Poderes Legislativo e Executivo. Esse 
poder, já exercido sob a Constituição de 1891, tornou-se expresso na Constituição de 34, e desde então vem 
sendo reafirmado, a despeito, dos sucessivos distúrbios institucionais. A Constituição subtraiu ao legislador a 
competência para dispor sobre a economia dos tribunais e a estes a imputou, em caráter exclusivo. Em relação à 
economia interna dos tribunais a lei é o seu regimento. O regimento interno dos tribunais é lei material. Na 
taxionomia das normas jurídicas o regimento interno dos tribunais se equipara à lei. A prevalência de uma ou 
de outro depende de matéria regulada, pois são normas de igual categoria. Em matéria processual prevalece 
a lei, no que tange ao funcionamento dos tribunais o regimento interno prepondera. Constituição, art. 5º, LIV e 
LV, e 96, I, a. Relevância jurídica da questão: precedente do STF e resolução do Senado Federal. Razoabilidade 
da suspensão cautelar de norma que alterou a ordem dos julgamentos, que é deferida até o julgamento da ação 
direta.” 



106 
 

 
 

A questão é interessante por que realça matéria que foi julgada igualmente 

inconstitucional pelo Supremo em 1955. Mas interessa a vasta indicação jurisprudencial e 

doutrinária do voto do relator (Ministro Brossard), diante da questão que anima o julgamento. 

Permite-se breve citação do relator: “A dificuldade surge no momento de fixar as divisas entre 

o que compete ao legislador disciplinar e o que incumbe ao tribunal dispor”. Para sinalizar a 

dificuldade prática de desenvolver tal distinção, continua o relator em metáfora bastante 

didática: “O deslinde não se faz por linha reta, nítida e firme de alto a baixo; há zonas 

cinzentas e entrâncias e reentrâncias a revelar que a matéria se verificam situações que 

lembram os pontos de divisórias do mundo animal e vegetal.” 

Pois bem. A doutrina ajuda a desenvolver, caso a caso, a depuração dessa zona 

cinzenta. Como se refere o relator a Frederico Marques, se a Constituição não chega a dizer o 

exato conteúdo dos regimentos internos, cabe à construção jurisprudencial interpretar tais 

penumbras e distingui-las. Essa é a lição do voto, a necessidade de apreciar na prática o que é 

da vida interna do tribunal, como foi entendida a ordem de julgamento, e o que não é. 

 

5.3 EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DO SUPREMO NA TUTELA DE URGÊNCIA EM 

SEDE DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ABSTRATO. 

  

 A atividade jurisdicional passa pelo desafio de prestar a tutela do direito posto em 

juízo, em sua totalidade, sem ceder aos efeitos deletérios do tempo. Afinal, a luta entre o 

Direito e o tempo é da essência de sua própria existência. O crescimento da importância do 

controle de constitucionalidade concentrado, ainda se somam todos os fatores de 

complexificação da atividade jurisdicional.  

 A inflação da atividade legislativa, principalmente em via de medidas provisórias, 

traz a ampliação dos efeitos dos atos normativos sobre a higidez constitucional, requerendo 

resposta rápida. 

 Assim, ao passo da objetivação do controle de constitucionalidade e da elevação 

de sua importância no Estado democrático de direito, eleva-se também a tutela de urgência.  

 Inaugurou-se a especulação sobre a tutela de urgência no controle concentrado de 

constitucionalidade antes mesmo da edição da Emenda Constitucional 16 de 1965. Embora 
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não se pudesse inarredavelmente apontar o controle abstrato, foi em sede da representação 

interventiva que se iniciou o debate. 

 O Ministro Gilmar Ferreira Mendes189 cita a Representação n. 94, de 17 de julho 

de 1946, perante o Supremo Tribunal Federal, concernente à impugnação de disposições 

parlamentaristas inseridas na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. A representação 

foi relatada pelo Ministro Castro Nunes, que leu o pedido inicial com a perplexidade a que se 

impunha ao caso, à época. Veja-se:  

 

Devo informar ao Tribunal que o Exmo. Sr. Dr. Procurador-Geral 
encaminhou-me por petição o pedido formulado pelo Governador do Estado 
para que fosse suspensa provisoriamente a Constituição, até o 
pronunciamento provocado. Mandei juntar aos autos a petição, sem a 
despachar. O pedido de suspensão provisória não poderia ser deferido por 
analogia com o que se prescreve no processamento do mandado de 
segurança. A atribuição ora conferida ao Supremo Tribunal é sui generis, 

não tem por objeto ato governamental administrativo, senão ato constituinte 
ou legislativo; não está regulada em lei, que, aliás, não poderia dispor para 
estabelecer uma tramitação que entorpecesse a solução, de seu natural 
expedita, da crise institucional prefigurada. Acresce por sobre tudo isso que 
o poder de suspender o ato argüido de inconstitucionalidade pertence ao 
Congresso, nos termos expressos do art. 13, com sanção articulada com 
declaração de inconstitucionalidade. 

 

 O caso é deverás intrigante e paradigmático. E deve ser apreciado em três frentes. 

 De logo, a natureza da missão recebida pelo Supremo para julgar a representação 

interventiva. Depois, questão do procedimento a ser adotado para o processamento do pedido 

de suspensão provisório da ação. Por fim, a limitação do papel do Supremo no controle de 

constitucionalidade, quanto à cisão das competências de declarar a inconstitucionalidade 

(atribuição da Corte) e suspender o ato argüido (a cargo do Congresso Nacional). 

 Naquela oportunidade, somente havia a representação interventiva. Contudo, ela 

já havia sido reformulada pela Constituição de 1946, mudando seu tratamento daquele dado 

pela Constituição de 1934. Enquanto no modelo anterior, o ato do Supremo era de verificação 

da constitucionalidade da lei de intervenção, na ordem de 1946 o Tribunal fazia a direta 

apreciação da inconstitucionalidade do ato estadual impugnado. Foi exatamente isso que 

percebeu o Ministro Castro Nunes no seu voto. Ele deu-se contra da nova atribuição do 

                                                 
189 No trabalho, Medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade, In Direitos Fundamentais e 
Controle de Constitucionalidade (estudos de direito constitucional), 2 ed., São Paulo, Celso Bastos Editor, 1999, 
p. 485-492. 
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Supremo, da nova missão conferida ao Tribunal, ao deferir a possibilidade de verificação em 

abstrato de ato estadual em face da Constituição com requisito para a decretação de 

intervenção federal. 

 A posse dessa nova competência deu o início ao desenvolvimento das balizas do 

futuro controle concentrado de constitucionalidade, que só viria com a emenda constitucional 

n. 16, de 1965. Repita-se Gilmar Ferreira Mendes190, ao atribuir às colocações do Ministro 

Castro Nunes, na Representação n. 94, o fato de ter logrado “fixar princípios do próprio 

controle abstrato de normas, que viria a ser introduzido”, no Brasil, em 1965, por emenda 

constitucional. Primeiro quando foi apreciado o papel do Procurador-Geral de República no 

processo e o fato de ter sido ele provocado por Governador (por petição, com teor de 

representação). Ao distinguir a qualidade do interesse posto em juízo, separando-o do 

meramente subjetivo.  

 Outro aspecto é o do procedimento a ser seguido. Nesse quadro, o caso se 

apresenta, repita-se, com perplexidade, devido o pedido de suspensão de dispositivo 

impugnado antes da decisão de mérito e em sede do próprio Supremo Tribunal Federal. Não 

havia menção ao deferimento de tutela de urgência no processo. Ainda não era caso de 

controle concentrado, pois este somente surgiu com a Emenda Constitucional 16/1965, 

alterando o art. 101, item I, alínea k, da Constituição de 1946. 

 Diante do caso, naquela época, poder-se-ia levantar-se três soluções para o caso: 

1ª) o deferimento de liminar por analogia com o Mandado de Segurança; 2ª) o deferimento 

sobre o fundamento do poder geral de cautela do Código de Processo Civil de 1939; 3ª) a 

necessidade de lei específica para o caso. 

 Todas as hipóteses passariam por uma premissa indispensável: o Supremo 

Tribunal Federal detinha uma atribuição constitucional implícita para apreciar a urgência. Tal 

premissa foi negada ao caso e a medida não foi apreciada. 

 Essa medida, caso fosse deferida, embora de controle do Supremo Tribunal 

Federal, tinha sua execução postergada ao momento da decisão definitiva e em sede de sanção 

política interventiva. O Supremo Tribunal Federal não tinha como fazer executar sua própria 

decisão. Ademais, mesmo no controle puramente difuso, ainda após a eclosão da Constituição 

de 1946, mantinha-se a “suspensão” pelo Senado Federal de lei ou ato declarado 

inconstitucional pelo Judiciário (antigo art. 179 da Constituição de 1934), mas restringia tal 
                                                 
190 MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 991. 
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medida à decisão definitiva. Dessa maneira, havia a cisão entre a atividade jurisdicional de 

apreciar a constitucionalidade do ato e a ação do Congresso em dar-lhe efeito. 

 Quanto ao procedimento, a linha interpretativa parcialmente acolhida 

posteriormente foi a primeira, ou seja, a aplicação do rito do mandado de segurança. Com a 

Lei n. 2.271, de 1954, relativa ao procedimento da representação interventiva, é que se inferiu 

a possibilidade de medida cautelar no Supremo Tribunal Federal. Isso devido à extensão do 

rito do mandado de segurança para o processamento da representação. 

 Após tal inovação da Emenda Constitucional 16, de 1965, o Supremo Tribunal 

Federal passou ainda dez anos para, mesmo diante de votos contrários, admitir a medida 

cautelar no controle de constitucionalidade por ação. Lapidar desse período é a Representação 

n. 933191, em 1975, da relatoria do Min. Thompson Flores.  

 

REPRESENTAÇÃO PROVOCADA POR MAGISTRADOS PARA 
OBTER DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE 
DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO N. 1/75 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
AS QUAIS COMPROMETEM SUAS GARANTIAS, ASSEGURADAS 
PELA CONSTITUIÇÃO. II. PEDIDO DE MEDIDA PREVENTIVA 
VISANDO GARANTIR A EFICACIA DE ULTERIOR DECISÃO DA 
CAUSA, CONCRETIZADA NA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DAS 
NORMAS TIDAS COMO INCONSTITUCIONAIS. III. EMBORA A 
SUSPENSÃO DA LEI OU DECRETO, TIDOS COMO 
INCONSTITUCIONAIS, CAIBA AO SENADO FEDERAL, NADA 
IMPEDE QUE, VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS A QUE SE 
REFERE O ART. 22, IV, C.C. O ART. 175 DO REGIMENTO INTERNO 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EXPEDIDOS COM BASE NA 
CONSTITUIÇÃO, ART. 120, C, SEJA ELA CONCEDIDA. RAZOES QUE 
CONSPIRAM EM PROL DESTA AFIRMAÇÃO. PRECEDENTES DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ADMITINDO-A, EM CASOS 
SEMELHANTES, FUNDADOS NO ART. 4., DA LEI N. 2.271/54, C.C O 
ART. 7., II, DA LEI N. 1.533/51. IV. DEFERIMENTO DA MEDIDA. 
VOTOS VENCIDOS.192 
 

 Tratava-se de representação de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-

Geral da República (titular exclusivo da ação), em decorrência da provocação de mais de uma 

centena de magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Teve como objeto de questionamento a 

Resolução n. 1, de 1975, prolatada pelo Tribunal daquele Estado (Código de Organização e 

Divisão Judiciária). Insurgiu-se contra dispositivos relativos ao acesso aos Tribunais, 

                                                 
191 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Representação n. 933. Rio de Janeiro. Relator: Ministro Thompson 
Flores. Diário da justiça da União, Brasília, 17 dez. 1975. 
192 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Representação n. 933. Rio de Janeiro. Relator: Ministro Thompson 
Flores. Diário da justiça da União, Brasília, 17 dez. 1975. 
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promoção, remoção e permuta de magistrados. Nessa justificativa, no pretexto de garantir a 

eficácia de ulterior decisão de mérito, requereu a suspensão da execução dos artigos atacados 

pela representação. 

 Respondeu ao primeiro argumento contra a medida: a ausência de disposição 

legal.  

 O relator sustentou o respaldo do regimento da Casa para agasalhar o pedido de 

medida preventiva naquele caso. Àquela época, como já foi apontado quando se tratou de 

fontes do processo objetivo, as normas regimentais do Supremo tinham força de lei e espaço 

conferido pela Constituição (artigo 120, Parágrafo Único) para versar sobre o processo e 

julgamento dos feitos sobre sua competência. E entre tais instrumentos, havia a representação. 

 Calcado nessa premissa – força de lei e previsão expressa do instituto da 

representação -, o Ministro Thompson sustentou argumento da medida cautelar de voltada 

para a plena eficácia da decisão como “natural decorrência jurídica”. Impõe-se aqui dupla 

fundamentação – a teoria dos poderes implícitos e a garantia de efetividade das decisões. 

Aliás, dois sustentáculos da mais moderna linha processual. 

 Respondeu ao segundo contra-argumento à medida cautelar: a suposta 

incompatibilidade entre a antecipação provisória de provimento meramente declaratório. Ou 

seja, como dar força provisória antecipatória para um caso em que o julgamento final não tem 

força executiva? 

 Mais uma vez a noção de processo subjetivo invade a seara do processo objetivo. 

Neste não há a noção de interesse subjetivo e a idéia de dano concreto e individual é 

imprestável. Tutela-se a via harmonia do sistema constitucional. O relator intuitivamente 

decidiu por esse sentido.  

 O terceiro empecilho tradicional à concessão da medida: a cisão entre as funções 

de declarar a inconstitucionalidade e aplicar a suspensão do ato normativo. 

 Mais uma vez o Ministro desvelou o sentido da norma. Partiu da constatação de 

que o monopólio do controle abstrato de constitucionalidade é do Supremo e isso leva à 

junção das tarefas de declarar a inconstitucionalidade e atribuir efeito erga omnes, pleiteado 

pelo Senado Federal, à exemplo do controle difuso.  Assim, retira-se qualquer juízo político 

de conveniência e oportunidade dos sujeitos do processo da representação de 

inconstitucionalidade, dando-lhe caráter objetivo.  
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 Com essas observações a decisão, não unânime, deferiu medida cautelar para 

suspender a força dos dispositivos atacadas, marcando a história do controle abstrato no 

direito brasileiro. Prevaleceu no voto vencedor a medida cautelar com consectário lógico do 

controle de constitucionalidade concentrado. No dizer do Ministro Thompson Flores – “Forte, 

pois, no próprio texto constitucional, proporcionando ele que regulasse o Supremo Tribunal 

Federal o respectivo processo, permitiu-lhe, como natural decorrência jurídica, a adoção de 

medidas cautelares adequadas à garantia de plena eficácia de sua decisão”.  

 Contudo, foi somente após 1977, que o Supremo pacificou a matéria. Formou-se, 

então, um conjunto de dispositivos fundamentadores da possibilidade da medida cautelar: o 

art. 119, inciso I, p, do regimento interno do Tribunal, junto com o art. 22, inciso IV, 

cominado com o art. 175, da Constituição de 1967/1969, após a emenda constitucional n. 

7/1977, pelo qual atribui competência ao Supremo Tribunal Federal para a medida cautelar 

em representação do Procurador-Geral da República193. 

 Daí por diante, acresçam-se os estudos instigados pelos doutrinadores e pela 

atividade jurisdicional após o art. 798 do Código de Processo Civil de 1973. Isso é facilmente 

sentido na influência da visão processualista comum na interpretação do Supremo Tribunal 

Federal até a promulgação da Constituição de 1988. Isso é evidenciado na medida cautelar na 

representação 1.136-4194, relatada pelo Min. Alfredo Buzaid, pela enumeração dos requisitos 

tradicionais da cautelar – fumus boni iuris e periculum in mora.  

 Tratava-se de representação proposta pelo Procurador-Geral da República, onde 

se argüia a inconstitucionalidade de lei gaúcha, relativa à concessão de vantagem pecuniária 

aos servidores da Assembléia Legislativa daquele Estado. Atacava-se, principalmente, a 

extensão aos inativos daquela instituição. 

                                                 
193 Marcou a aplicação da inovação, logo após a emenda constitucional, a seguinte ementa: “Ementa: 
REPRESENTAÇÃO, PROVOCADA PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DO RIO 
DE JANEIRO. MEDIDA PREVENTIVA SOLICITADA PARA A SUSPENSÃO DO PRECEITO CUJA 
INCONSTITUCIONALIDADE SE PLEITEIA. MEDIDA AUTORIZADA PELA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, ARTIGO 119, LETRA B, BEM COMO PELO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR, A FIM DE GARANTIR A EFICACIA 
DA ULTERIOR DECISÃO DA CAUSA” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida cautela na 
representação n. 1.006, Rio de Janeiro. Relator: Ministro Leitão de Abreu. Diário da justiça da União, Brasília, 
15 set. 1978). 
194 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida cautelar na representação n. 1.136-4, Rio de Janeiro. Relator: 
Ministro Alfredo Buzaid. Diário da justiça da União, Brasília, 3 set. 1982. Com a seguinte ementa: “1. 
Constitucional. Liminar em ação declaratória de inconstitucionalidade. 
2. A concessão de medida liminar supõe o concurso de dois requisitos: a) o fumus boni iuris; b) o periculum in 
mora. 
3. Liminar deferida, por concorrerem os dois requisitos, isto é, a verossimilhança da inconstitucionalidade e o 
risco que corre o erário estadual de grave dano de incerta reparação.” 



112 
 

 
 

 Alegou a lei ferir o princípio da paridade entre a remuneração dos servidores dos 

três Poderes, além de imprópria vinculação entre gratificação para ativos e inativos, forjando 

situação em que o aposentado ganharia mais que o servidor em exercício. 

 A fundamentação do pedido de liminar é o grande risco à economia do Estado. 

 Em seu voto, o eminente relator, conhecido por sua atuação na elaboração do 

Código de Processo Civil de 1973, acompanhado por seus pares, filiou-se, 

indisfarçavelmente, à doutrina processualística comum, versando, em sua argumentação, 

expressamente sobre os requisitos da liminar no processo subjetivo.  

 Como se vê no trecho a seguir: “A concessão de medida liminar supõe o concurso 

de dois requisitos: a) o fumus boni iuris; b) o periculum in mora (cf. GALENO LACERDA, 

Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VIII, tomo I, p. 89).” 

 Continua o relator, mais adiante, a estribar-se em fundamentação circunscrita em 

elementos como “grave dano de incerta reparação”, atribuindo-a à função dada pelo 

regimento interno do Supremo Tribunal Federal pelo artigo 21. 

 Pois bem. Como já foi expresso neste trabalho, ao tratar do perfil do processo 

objetivo, não se pode em sede de ação direta de inconstitucionalidade versar sobre aquilo 

denominado lide. O objeto tutelado pela via de processo abstrato não pode confundir-se com a 

demanda subjetiva e concreta, mesma relativa a ente público. Como, aliás, se fez questão de 

tratar, quando se apontou o agravo regimental n. 1.543-8, que discutiu pedido de suspensão de 

liminar em sede de controle abstrato. Naquele julgado, o Tribunal distinguiu o processo 

subjetivo de interesse subjetivo de situações jurídicas concretas e individuais, do processo 

objetivo. Não é demais lembrar que a fundamentação era a mesma, a lesão ao erário público. 

 No controle abstrato, a apreciação da liminar, embora, por lógico, detenha-se aos 

requisitos estruturais do bom direito e do perigo da demora, deve ser pautada em dano à 

harmonia da ordem jurídica constitucional em abstrato. As alegações de meros danos ou 

lesões concretas, mesmo aos cofres públicos, são relegadas ao processo subjetivo. 

 Ao contrário disso, conclui Alfredo Buzaid, dizendo: “Quanto ao segundo 

requisito, corre o erário estadual considerável risco e grave dano de incerta reparação pela 

obrigação de pagar, até com efeito retroativo, diferença vultosa de proventos, comprometendo 

o orçamento.”  

 Em ponto algum foi tratada a lesão à harmonia constitucional. 
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 No decorrer do tempo, argumentos mais voltados propriamente para o controle 

concentrado de constitucionalidade, ou seja, fugindo da restrição do direito meramente 

subjetivo, foram sendo agregados. Dentre tais, a incerteza gerada pela incidência da regra 

impugnada na administração da justiça. 

 Na medida cautelar na representação n. 1.586-6195, que tratou de pedido de 

liminar proposto pelo Procurador-Geral da República, Dr. Sepúlveda Pertence, atendendo a 

requerimento da Associação de Magistrados do Paraná. Atacou norma daquele Estado que 

versava sobre regras de recolhimento de valores e depósitos judiciais. 

 Naquela ocasião, alegou a entidade suscitante, no que foi subscrito pelo 

Procurador-Geral, ser a matéria reservada a direito processual, fora da órbita do Estado, por 

ficar com a União. E, também, apontou estar a matéria já tratada em sede de legislação federal 

(Código de Processo Civil). 

 A fundamentação do pedido liminar foi, principalmente, o tumulto no 

procedimento das ações relativas ao tema e sua interferência na Administração da Justiça. No 

mais, alegação de violação a interesses subjetivos dos particulares, foi tratada fora da 

perspectiva individual, partindo para sua qualificação como usuários do serviço judicial, 

membros da coletividade sobre o jugo da lei impugnada. Ao fim, o fundamento foi o 

equilíbrio social.  

 No voto, o Ministro Octavio Gallotti vinculou-se à tese de insegurança jurídica 

sobre a aplicação da norma impugnada. Atribuiu-se os reflexos sobre a Administração da 

Justiça, concluindo: 

A insegurança daí decorrente, e os efeitos expostos pela nobre Presidência 
da Associação dos Magistrados do Paraná e ressaltados pela doutra 
Procuradoria Geral, refletem negativamente na certeza inerente à 
administração da Justiça, além de afetar o interesse das partes, pela 
preservação e inteireza, dos quais, no curso das demandas, cumpre aos juízes 
zelar. 

 

 Dessa forma, coloca-se este momento como fase de transição entre o modelo de 

apreciação marcadamente calcado no processo comum e o seguinte, próprio do processo 

objetivo e voltado para a defesa da força normativa da Constituição. 

                                                 
195 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida cautelar na representação n. 1.586-6, Paraná. Relator: Ministro 
Octavio Gallotti. Diário da justiça da União, Brasília, 10 ago. 1988, com a seguinte ementa:  
“Norma estadual relativa a depósitos judiciais. 
Cautelar deferida, ante a relevância do fundamento da argüição de inconstitucionalidade e a incerteza pela 
matéria de freqüente ocorrência, com ponderável reflexo sobre o interesse das partes.” 
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 A passagem do modelo de transição para o processo objetivo em sua inteireza 

chega ao auge em julgados como a medida cautelar na ação declaratória de 

constitucionalidade n. 12196. O caso em apreço versava sobre a resolução n. 7 do Conselho 

Nacional de Justiça relativa ao que se denominou de “nepotismo” no âmbito do Poder 

Judiciário, disciplinando vedações de ocupação de cargos, funções e contratações com o 

mencionado órgão, por pessoas detentoras de certo grau de parentesco com autoridades e 

outros servidores em atividade, tanto na esfera federal, distrital e estadual. 

 O voto do relator concluiu, em sede de medida cautelar, pela constitucionalidade 

da resolução. Fundamentou-se em três frentes: a) a qualidade de ato normativo da resolução 

do Conselho Nacional de Justiça; b) a competência daquele órgão constitucional em editar 

atos normativos primários; c) a inexistência de ofensa aos princípios da separação dos poderes 

e pacto federativo. 

 O importante é destacar da leitura do voto, assim com das discussões, aquilo que 

marca o novo processo de controle de constitucionalidade abstrato: a própria robustez da tese 

jurídica adotada pelo Tribunal, em sua feição abstrata, ausente de interesses subjetivos, é o 

próprio perigo de dano irreversível ou de difícil reparação, já que a ação do Tribunal é voltada 

exclusivamente para a defesa da harmonia do sistema constitucional em sua inteireza, 

coerência e operacionalidade. 

 Exemplificadamente, retome-se o voto do Ministro Carlos Ayres, quando diz:  

 

Uma explicação adicional, todavia, parece-me cabível e ela se traduz no 
seguinte: o que nos incumbe, nesta sede de controle abstrato de normas, é 
tão-somente aferir a constitucionalidade da Resolução nº 7/05. Não esmiuçar 
cada qual das suas teóricas possibilidades de incidência, menos ainda os 
particularizados efeitos de sua aplicação em concreto. Empreitada, essa a 
cargo do próprio CNJ e, em derradeira análise, deste Pretório Excelso.  

 

 Essa conclusão do voto prova a distinção entre os processos objetivos e 

subjetivos, pela vedação da análise, mesmo indireta, de situações jurídicas concretas e 

individuais. 

 Entretanto, mesmo no momento atual ainda ocorre a exclusão da tutela de 

urgência às ações diretas de inconstitucionalidade voltadas para a omissão. 

                                                 
196 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida cautelar na ação declaratória n. 12, Distrito Federal. Relator: 
Ministro Carlos Ayres Britto. Diário da justiça da União, Brasília, 1º set. 2006. 
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 Observe-se que ainda não é prevalente na Corte a possibilidade de concessão de 

medida cautelar em todas as ações diretas, excluindo-se aquelas que versam sobre ato 

inconstitucional por omissão. 

O Supremo Tribunal Federal tem posição firmada na rejeição de medida cautelar 

em ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Sintetiza essa idéia a medida cautelar 

nação direta de inconstitucionalidade n. 267197, julgada em 5 outubro de 1990: 

 

A suspensão liminar da eficácia de atos normativos, questionados em sede 
de controle concentrado, não se revela compatível com a natureza e a 
finalidade da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, eis que, 
nesta, a única conseqüência político-jurídica possível traduz-se na mera 
comunicação formal, ao órgão estatal inadimplente, de que está em mora 
constitucional.  

 

Contudo, a questão encontra-se longe de ser pacífica, inclusive no atual 

composição do Supremo, como firma Gilmar Ferreira Mendes - “A diferença entre a 

inconstitucionalidade decorrente de uma atuação legislativa e a inconstitucionalidade por 

omissão é bem mais tênue do que imaginou o constituinte brasileiro de 1988”.198 

Os estudos sobre o fenômeno da inconstitucionalidade estão cada vez mais 

alargando a abrangência do ato inconstitucional. Passou-se a buscar o controle da 

constitucionalidade na razão da atividade legislativa. Formulou-se a “Teoria da omissão 

inconstitucional”199.  

A teoria da inconstitucionalidade por omissão tem vários desafios. O maior deles 

é a superação do dogma da atividade legislativa como “discricionária”.  A Revolução 

Francesa consolidou essa idéia, em que o legislador age, ou deixa de agir, conforme a sua 

conveniência e oportunidade, geralmente na acepção de Parlamento livre. 

Entretanto, a premissa de que o legislativo é livre para legislar é perigosa e 

incompleta. O Poder conferido ao legislador é decorrente do dever de legislar. Este decorre de 

comandos constitucionais e as próprias decisões encartadas na Constituição, de forma 

explícita ou implícita. O dever de prover os comandos constitucionais de preencher o espaço 

normativo dado pela Constituição. É uma verdadeira atividade conformadora. Nela, o 

                                                 
197 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade n. 267, Distrito Federal. Relator: 
Ministro Celso de Mello. Diário da justiça da União, Brasília, 19 maio 1995. 
198 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos de direito 

constitucional. 2 ed., São Paulo: Celso Bastos Editor: Instituto brasileiro de direito constitucional, 1999, p. 35. 
199 Sobre a questão, ver: MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo 
Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007.  p. 1122-1145. 
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legislativo não tem como se furtar do dever de legislar. Ao mesmo tempo da idéia de 

liberdade está presente a de limitação, pois toda atividade do legislador deve se dar nos 

limites e para a concretização da Constituição. A atividade legislativa vem para integrar o 

comando constitucional, dando-lhe a densidade necessária para ser real. 

Não pode o legislador escolher sobre o quê e quando legislar, diante de comando 

da Constituição que lhe ordena o dever de fazer seu ofício. Fala-se, na realidade, num poder-

dever de legislar, já que o poder existe para cumprir o dever. 

Dentro do universo limitado pela própria ordem constitucional, o legislar está 

limitado em suas escolhas possível. Não pode ele escolher fora dessa moldura.  

Tudo isso serve para enfrentar a nova face da inconstitucionalidade por omissão. 

A cada dia, ao lado da omissão total, onde o legislador nada fez, estão as relações normativas 

legisladas de forma incompleta ou imperfeita. Fala-se da proibição da proteção 

insuficiente
200

. 

Surge a inconstitucionalidade por omissão parcial, desenvolvida da verificação da 

teoria da exclusão do benefício que fere ao princípio da isonomia201. Em alguns casos, uma 

cassação poderia agravar ainda mais a situação de inconstitucionalidade, com sói ocorrer na 

omissão parcial. 

Assim, partindo de uma distinção entre a inconstitucionalidade absoluta e a 

inconstitucionalidade parcial, Gilmar Mendes defende a possibilidade de concessão de 

medida cautelar. 

Entretanto, não é ainda essa a posição da Corte. Todavia, acolhe-se aqui a 

possibilidade de concessão de liminar em ação por omissão, à medida que a própria posição 

do Tribunal sobre a teoria da omissão vem sofrendo evolução. 

 Tem-se, dessa forma, nada menos de cinco fases bem definidas na questão do 

controle de constitucionalidade abstrato: [i] iniciada pela Representação 94, de 1946, nega o 

cabimento de medida cautelar na representação interventiva, contudo, marca o início do 

tracejado do processo objetivo; [ii] após a emenda constitucional n. 16/1965 até as 

proximidades da emenda constitucional 7/77, na dicção da Representação n. 933 (1975), 

aceita a existência da medida cautelar, independentemente de previsão expressa da 

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

direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 964-965. 
201 NOBRE JR., Edilson Pereira. Sentenças aditivas e o mito do legislador positivo. Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, v. 43, nº 170, p. 111-141, abr./jun., 2006. 
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Constituição, aprofundando as bases do processo objetivo; [iii] após a emenda constitucional 

n. 7, de 1977, aos auspícios da linha inaugurada pela Representação 1.006 e 1.136, aprecia a 

medida cautelar sem qualquer restrição, contudo, influenciada exageradamente pelo processo 

subjetivo; [iv] a quarta fase pode ser denominada de modelo de transição, ao mesmo tempo, 

supera a idéia predominante de processo subjetivo, mas ainda dá exagerada importância á 

configuração do perigo da demora e o dano; [v] a última fase, ainda em andamento, começa 

com a Constituição de 1988 e baseia-se na feição do processo objetivo de controle de 

constitucionalidade em sua inteireza.  

 A última fase tem como características a supremacia do processo objetivo, com 

todas as observações já feitas neste trabalho sobre o seu perfil. Nessa linha, como apontado na 

medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade n. 12, os requisitos do bom direito 

e do perigo da demora se misturam, na medida em que a configuração da tese jurídica de 

ofensa ou não à norma constitucional serve de configuração da lesão à própria harmonia do 

sistema jurídico-constitucional. 

 Feitas essas considerações parte-se para algumas observações sobre a 

operacionalização da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade. 

 

5.4 ASPECTOS RELEVANTES (PARA O TRABALHO) DO PROCEDIMENTO DA 

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

 

 O processo e julgamento das ações diretas de constitucionalidade e 

inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal são disciplinados, além da própria 

Constituição Federal, pela Lei n. 9.868202, de 1999, Lei n. 8.038203, de 1990, e, também, pelo 

regimento interno da Corte. Também de grande valia é a que disciplina o processo e 

julgamento da ação de descumprimento de preceito fundamental. Acresça-se a tais diplomas, 

a forte e constante atividade interpretativa e integrativa desempenhada pelo Tribunal, sentida 

nas intermináveis Questões de Ordem.  

 Da particularidade da ordem constitucional anterior, onde tinham reconhecida 

competência para disciplinar o processo referente aos feitos sobre a jurisdição da Casa, o 

                                                 
202 Dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação direta de 
constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. 
203 Institui normas procedimentais para os processos que especifica, perante o Supremo Tribunal Federal e o 
Superior Tribunal de Justiça. 
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regimento interno do Supremo Tribunal Federal continua em vigor, desde que não contrariem 

as leis relativas à matéria, e, por óbvio, à própria Constituição, servindo de valioso manancial 

integrativo-interpretativo. Cumpre a função diante do princípio da continuidade204 da 

atividade jurisdicional.  

 Todavia, antes de começar enfrentar topicamente o procedimento da medida 

cautelar, é preciso lembrar-se da necessidade de especificação do processo interpretativo das 

normas processuais, mormente as relativas à jurisdição constitucional. Da constatação dos 

novos parâmetros epistemológicos do processo - a efetividade e o respeito às garantias 

constitucionais -, cumulada com a dimensão de operatividade do sistema processual fincado 

sobre tais critérios, além da relação entre as próprias fontes do direito processual e a 

existência de técnicas legislativas próprias a esse ramo jurídico, nasce a necessidade premente 

de construir-se uma hermenêutica jurídica do processo, como vista mais atrás.  

 No caso particular do processo constitucional brasileiro, mesmo com uma 

Constituição tão recente, forçou-se uma transferência do âmbito constitucionalizado para a 

legislação esparsa de matérias relativas ao processo constitucional. 

 A relação desses corpos legislativos se dá de forma a ter menor dependência das 

outras leis de mesma hierarquia (como o caso do Código de Processo Civil). Contudo, sua 

relação como a Constituição é derivada e vinculada, sendo, na verdade, um esforço analítico 

da exegese constitucional, tendo como função dar letra ao sentimento constitucional e, como 

tal, limitada à sua fonte inspiradora – a Constituição Federal. 

 No âmbito da jurisdição constitucional concentrada, formam um corpo legislativo 

interligado as Leis n. 8.038/90, 9.868/99 e 9.882/99. Essas se complementam (dialogam) na 

medida em que tratam de processo perante o Supremo Tribunal Federal e desde que, no caso 

específico de comparação entre um dispositivo de uma lei em relação à outra, não haja 

incompatibilidade. É o caso da reclamação do art. 13 da Lei n. 8.038/90 e sua utilização na 

ação direta de inconstitucionalidade e na ação declaratória de constitucional, além da ação 

descumprimento de preceito fundamental. Aplica-se aqui o que se discutiu sobre diálogo das 

fontes do processo, principalmente na condição de sistematicidade por coordenação. 

                                                 
204 Sobre o assunto da continuidade e o seu papel para o funcionamento da Corte, ver Gilmar Mendes, 
principalmente em Jurisdição Constitucional, 5 ed., São Paulo, Saraiva, 2005. Nesse livro, ele percorre a fase de 
instalação do Tribunal Constitucional alemão e evidencia a importância da atividade integrativa da Corte como 
pressuposto de sua própria existência.  
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 Por outro lado, mais uma vez, a expressão Constituição fomenta o extrapolamento 

da lei em si, pois confere ao Supremo Tribunal Federal a confecção de seu próprio 

Regimento, transferindo atribuições reguladoras para operacionalizar os comandos jurídicos. 

Naquilo que já foi citado como “operacionalização progressiva” do comando normativo, nas 

palavras do Ministro Carlos Ayres em referência a Kelsen. 

 A Constituição Federal toma uma força reunificadora em três frentes, a saber: a) 

ao reler os dispositivos que a antecedeu (seleção receptiva); b) ao inspirar a criação de novos 

dispositivos, explícita ou implicitamente; c) ao preencher o sentido de todas as normas sob 

seu jugo (atividade axiológica). 

 A questão ganha importância diante das lacunas deixadas no tratamento da 

medida cautelar no controle sob exame e nas aparentes contradições.  

 De início, questões gerais sobre o procedimento são invocáveis. 

 O Pleno205é o juiz natural de tais medidas, pois ele reúne a maioria absoluta dos 

membros do Tribunal206. Contudo, é possível ocorrer apreciação do Pleno de forma diferida, 

ou seja, depois do relator ou do Presidente. Ou, em caso de indeferimento liminar da petição 

inicial pelo relator, o juízo do Plenário poderá ser suprimido, desde que não haja agravo 

regimental. O que não acontece com o Presidente do Tribunal. 

 A postergação da apreciação direta do pedido de cautela pelo Pleno ocorre em 

uma situação - em período de recesso – ao relator207 cabe apreciar o pedido e, logo que findo 

o recesso, apresentar o processo em mesa para a apreciação do Pleno. Mas nada impede que o 

Tribunal funcione no recesso pelo sistema de plantão. Essa é uma tendência no direito 

brasileiro diante da continuidade da prestação jurisdicional. O enorme contingente de medidas 

cautelares pode levar à má tutela do direito. O Presidente, no recesso, torna-se juízo único que 

se confunde com o Tribunal e de tudo conhece. Mesmo com a eficiência dos Ministros que 

ocupem a presidência, não será possível dar conta de tudo isso. Entretanto, essa não foi a 

posição expressa - diga-se de logo, pelo Ministro Nelson Jobim. 

                                                 
205 Regimento interno do Supremo Tribunal Federal, artigo. 5°, caput, “Compete ao Plenário processar e julgar 
originariamente”, complementado pelo inciso X, “o pedido de medida cautelar nas representações oferecidas 
pelo Procurador-Geral da República”. 
206 A alusão à maioria absoluta dos membros é do artigo 10 da lei da ação direta de inconstitucionalidade. 
207 Na verdade, estando o Tribunal em recesso, conforme artigo 8º e seguintes do regimento interno do 
Supremo, a apreciação da medida cautelar é feita pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, na dicção do 
artigo 13 (das atribuições do Presidente), em seu inciso VIII (decidir pedido de medida cautelar). O relator 
somente vai receber o processo após o período de recesso. 
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 Discutiu-se no Mandado de Segurança 25.024208 (Relatado pelo Min. Eros Grau, 

em sede de decisão monocrática proferida pelo presidente Min. Nelson Jobim, em 17-8-2004) 

a natureza do regime de excepcionalidade na apreciação monocrática de liminar em ação 

direta de inconstitucionalidade. 

 Naquela oportunidade, o Presidente da República impetrou mandado de segurança 

com pedido de liminar contra decisão do Ministro Carlos Ayres, relator da ação direta de 

inconstitucionalidade n. 3.273, do Distrito Federal, em que se cogitava a inconstitucionalidade 

de dispositivos da Lei n. 9.478/1997, que dispunha sobre a política energética nacional, 

atividades relativas ao monopólio do petróleo e outras questões. Entendeu o Ministro relator 

da ação direta que poderia conceder monocraticamente – na forma defendida por este trabalho 

-, medida liminar, diante da impossibilidade material de apreciação pelo Pleno em tempo 

hábil a resguardar a viabilidade do provimento, pois, avizinhava-se a realização de leilão para 

concessão de contratos objeto da lei impugnada. Entendeu o eminente Ministro Carlos Ayres 

– repita-se, acertadamente -, que a emergência justificaria sua ação. Entretanto, em sede do 

mandado de segurança, argumentou-se o inverso, ao dispor que a ação do ministro foi ilegal, 

por contrariar dispositivos legais específicos da concessão de liminar em ação direta de 

inconstitucionalidade. O relator do mandado de segurança, Ministro Nelson Jobim, concordou 

com a impetração, atribuindo tratamento exaustivo pela Lei n. 9.868/1999. Entendeu que a 

competência é do Pleno e somente cabe a exceção feita pela própria lei, ao ressalvar o período 

de recesso, pelo relator. 

 Nas palavras do Ministro Nelson Jobim: “Em nenhum momento, salvo o recesso, 

a lei autoriza a decisão de cautela pelo relator. Mesmo nos casos de excepcional emergência, 

a Lei mantém a competência da decisão com o Tribunal”. 

 Ao final, foi deferida liminar de suspensão da decisão do Ministro Carlos Ayres. 

 Ressalve-se, contudo, que a decisão do Ministro Nelson Jobim não foi levada ao 

Pleno. Explique-se. Interposto agravo regimental contra a decisão liminar, não foi conhecido, 

na forma da súmula 622, que nega recurso à decisão liminar em mandado de segurança. A 

ação direta foi julgada improcedente na pendência do mérito do mandado de segurança, o que 

prejudicou seu julgamento. 

 A decisão, entretanto, contrasta com o regimento interno, artigo 21, sobre as 

atribuições do relator. No inciso V, autoriza que o relator determine, “em caso de urgência, as 
                                                 
208 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida liminar no mandado de segurança n. 25.024, Distrito Federal. 
Relator originário: Ministro Nelson Jobim. Diário da justiça da União, Brasília, 17 set. 2004. 
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medidas do inciso anterior [dentre elas a apreciação de medidas cautelares], ad referendum do 

Plenário ou da Turma”. Poder-se-ia dizer, de logo, que o Regimento não pode contrariar lei. 

Entretanto, não existe vedação. Ao contrário, o sistema de proteção jurisdicional deve ser 

interpretado em sua integralidade para evitar incongruências. Na forma referida no início do 

trabalho, o princípio do acesso à justiça não comporta limitações ilegítimos ao acesso ao 

Poder Judiciário. Na prática, negada a interpretação conforme feita pelo Ministro Carlos 

Ayres, restaria situação jurídica a descoberto do manto constitucional.  

 Dizer que o relator poderá utilizar-se do artigo 12209 daquela lei é pouco. A 

melhor via é a de garantir o juiz natural e aceitar outra exceção, afora a do artigo 10210 da Lei 

9.868/1999.  

 É possível a aplicação do regimento interno, voltado diretamente para atender a 

atribuição ínsita à função do Tribunal, autorizar o relator a decidir sobre lesão imediata que 

não pode esperar pelo Pleno. O que não se pode aceitar é que a situação de emergência fique 

no vácuo jurisdicional, sem solução. 

 Preservada a regra, o pedido vai ser submetido ao Pleno antes da audiência dos 

órgãos e autoridades dos quais emanou o ato normativo impugnado211.  

 Pode haver ainda um “contraditório” diferido para, sem a audiência prévia do 

órgão e autoridades envolvidas, o relator submeter imediatamente a matéria ao Pleno (§ 3º. do 

art.. 10). É o caso de excepcional urgência. Ou pode o relator utilizar-se da oitiva imediata das 

autoridades envolvidas. Trata-se de verdadeira hipótese de audiência de justificação prévia. 

Assim, no prazo de cinco dias, haverá oportunidade de contraditório especificamente sobre a 

medida cautelar. Ultrapassado o prazo, como ou sem manifestação, o Pleno apreciará a 

matéria212. 

                                                 
209 “Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial 
significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez 
dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no 
prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente 
a ação” 
210 “Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria 
absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades 
dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias.” 
211 Por analogia do § 3º, do artigo 10 da Lei 9.868/1999. 
212 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade n. 2.099-4, 
Espírito Santo. Relator: Ministro Marco Aurélio. Diário da justiça da União, Brasília, 19 set. 2003, julgado em 
17-12-1999 - “LIMINAR - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INFORMAÇÕES - 
DECURSO DO PRAZO. As informações de que cuida o artigo 10 da Lei nº 9.868/99 devem ser prestadas em 
cinco dias, prazo que, ultrapassado, viabiliza o exame do pedido de concessão de liminar. PRECATÓRIO - 
CESSÃO - TRIBUTO - LIQUIDAÇÃO DE DÉBITO. A previsão normativa de cessão de precatório e utilização 



122 
 

 
 

 É possível ainda a oitiva do Procurador-Geral e do Advogado-Geral, se o relator 

entender indispensável para a apreciação da medida cautelar, dando-lhe o prazo de três dias (§ 

2º. do artigo. 10).  

 No Pleno, a liminar é concedida ou referenda, com a maioria absoluta dos 

membros.  

 Da decisão proferida pelo Pleno não cabe recurso por verdadeira tautologia – 

quem julgaria seria ele mesmo. Salvo, é claro, embargos de declaração.  

 Questão interessante é a possibilidade de pedido de reconsideração.  

 O pedido de reconsideração de decisão em medida cautelar somente é permitido 

em caso de fato novo213. O fato superveniente pode gerar a simples revogação da medida, no 

plano prático, assemelha-se à reconsideração, mas, tecnicamente, fato novo não precisa ser 

superveniente. Também há possibilidade de reiteração do pedido por alegação de fatos 

supervenientes214 ou novos. 

 Na questão de ordem proposta na ação direta de inconstitucionalidade n. 2.188, o 

Ministro Pertence reiterou sua preocupação sobre a utilização da via da reconsideração, disse 

ele sobre a questão do fato novo transformar o juízo sobre o deferimento da cautelar em ação 

direta, decisão de duas assentadas, sendo a segunda inócua. Ampliada a face do pedido de 

reconsideração, inviabilizaria a atuação do Supremo, dobrando os julgamentos, criando, 

segundo o Ministro, caso de embargos infringentes sem infringência. Daí, então, o cabimento 

de erigir a requisito específico do pedido de reconsideração a prova de fato novo, na forma já 

referida na ação direta de inconstitucionalidade n. 1.182, onde se especificou que não se 

confunde “fato novo” com “a melhor formulação da fundamentação” (Ministro Pertence). 

                                                                                                                                                         
subseqüente na liquidação de débito fiscal conflitam, de início, com o preceito maior do artigo 100 da 
Constituição Federal.” 
 
213 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem na ação direta de inconstitucionalidade n. 2.188-QO, 
Rio de Janeiro. Relator: Ministro Néri da Silveira. Diário da justiça da União, Brasília, 14 jun. 2000: 
“EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Agravo regimental. 2. Despacho que, acolhendo preliminar de 
ilegitimidade ativa ad causam suscitada pela PGR e pelo requerido, negou seguimento à ação direta de 
inconstitucionalidade. 3. A agravante é entidade que congrega associações. Condição de entidade de classe de 
âmbito nacional, aos fins do art. 103, IX, 2ª parte, da Constituição, não reconhecida, nos termos da 
jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
214 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade n. 1.182-1, 
Rio de Janeiro. Relator: Ministro Francisco Rezek. Diário da justiça da União, Brasília, 10 maio 1996 - 
“Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. INDEFERIMENTO. 
FATOS SUPERVENIENTES. REITERAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. CAUTELAR CONCEDIDA. 
CAUTELAR INDEFERIDA AO ARGUMENTO DA AUSÊNCIA DO "PERICULUM IN MORA". FATOS 
SUPERVENIENTES QUE AUTORIZAM A SUSPENSÃO DA EFICACIA DO INCISO IV DO ARTIGO 117 
DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.” 
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 Outra questão é a conversão do julgamento da medida cautelar em diligência. 

 O Supremo Tribunal Federal pode, no momento da apreciação de medida cautelar, 

entender necessária a verificação de algum requisito, convertendo em diligência para, por 

exemplo, observar a existência de risco de grave dano à ordem jurídica215.  

 No voto do Min. Aldir Passarinho, citado como precedente na diligência deferida 

na Ação Direta de Inconstitucionalidade 63, o Ministro Sepúlveda Pertence assinalou que 

“diligência não se nega”, salientando o caráter de formação de elementos de convicção pelo 

Tribunal.  

 Revolve-se o que foi discutido para sustentar a transformação do julgamento em 

abertura do procedimento ao público (pessoas que representem os interesses em apreço, como 

em audiência pública), aos expertos (podem ajudar a densificar os fundamentos), a verificação 

de fatos legislativos, de fatos ou esclarecimento de direito ou de fato. 

 Outro ponto é a possibilidade de cautelar de ofício no controle de 

constitucionalidade.  

O problema deve ser visto em três fundamentos: a) a natureza do poder geral de 

cautela; b) a natureza do interesse jurídico posto em juízo; c) a natureza do processo onde se 

desenvolve a causa. 

O fundamento do poder de cautela encontra-se diretamente na Constituição, 

mesmo que não esteja expressamente anotado, deriva das dimensões do princípio do acesso à 

justiça e da teoria dos poderes implícitos dos juízos. 

Quanto à sede constitucional, o Supremo pronunciou várias vezes, dentre elas: 

 

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
CONSTITUCIONALIDADE - PROCESSO OBJETIVO DE 
CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - A NECESSÁRIA 
EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL COMO 
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO 

                                                 
215 BRASIL. Diligência em medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade n. 63, Alagoas. Relator: 
Ministro Sydney Sanches. Diário da justiça da União, Brasília, 8 set. 1989 – “Ementa: MEDIDA CAUTELAR 
EM AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 5.076, DE JUNHO DE 1989, QUE 
REGULOU VENCIMENTOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS, SEM INICIATIVA 
DO GOVERNADOR. ALEGAÇÃO DE OFENSA A C.F. DE 1988. REQUERIMENTO DE MEDIDA 
CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA LEI IMPUGNADA. CONVERSÃO DO 
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, PELO S.T.F., PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE O 
DISPÊNDIO, A MAIOR, QUE A EXECUÇÃO DA LEI TRARA, A FIM DE MELHOR PODER AFERIR O 
PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO AO RISCO DE GRAVE DANO PARA O ESTADO EM 
CASO DE DEMORA NO PROCESSO E JULGAMENTO DA AÇÃO ("PERICULUM IN MORA").” 
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CONHECIDA. (...) AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
CONSTITUCIONALIDADE - OUTORGA DE MEDIDA 
CAUTELAR COM EFEITO VINCULANTE - POSSIBILIDADE. - 
O Supremo Tribunal Federal dispõe de competência para exercer, 
em sede de ação declaratória de constitucionalidade, o poder geral 
de cautela de que se acham investidos todos os órgãos judiciários, 
independentemente de expressa previsão constitucional. A prática 
da jurisdição cautelar, nesse contexto, acha-se essencialmente 
vocacionada a conferir tutela efetiva e garantia plena ao resultado 
que deverá emanar da decisão final a ser proferida no processo 
objetivo de controle abstrato.  216 

 

Assim, estão todos os órgãos dotados jurisdicionais dotados desse poder 

Está ainda voltado para resguardar a eficácia dos julgados, apresentando-se como 

poder em função do dever. 

No controle de constitucionalidade, de forma geral, o interesse jurídico é a 

preservação da harmonia do ordenamento constitucional, pela defesa de força normativa da 

Constituição. Missão que justifica a máxima proteção das normas processuais, prezando-se 

pela máxima eficácia da Constituição. A idéia de eficácia (normativa ou executiva) não 

persiste sem efetividade dos julgados. Observa-se isso na a Reclamação 1.770, relatada pelo 

Min. Celso de Mello: 

 

As decisões plenárias do Supremo Tribunal Federal — que deferem medida 
cautelar em sede de ação declaratória de constitucionalidade — revestem-se 
de eficácia vinculante. Os provimentos de natureza cautelar acham-se 
instrumentalmente destinados a conferir efetividade ao julgamento final 
resultante do processo principal, assegurando, desse modo, ex ante, plena 
eficácia à tutela jurisdicional do Estado, inclusive no que concerne às 
decisões, que, fundadas no poder cautelar geral — inerente a qualquer órgão 
do Poder Judiciário — emergem do processo de controle normativo abstrato, 
instaurado mediante ajuizamento da pertinente ação declaratória de 
constitucionalidade. 

 

Por fim, o processo utilizado no controle de constitucionalidade abstrato é o 

processo objetivo. Dessa maneira, não se objeta validamente o princípio dispositivo, pois a 

proteção cautelar não impor às “partes” ônus que elas não buscaram. Aliás, no processo 

objetivo não existem partes, nem lide, nem sucumbência.  

                                                 
216 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida cautelar na ação direta de constitucionalidade n. 8, Distrito 
Federal. Relator: Ministro Celso de Mello. Diário da justiça da União, Brasília, 4 abr. 2003. 
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A qualidade da atuação dos legitimados como meros órgãos agentes justifica, 

reforça o poder geral de cautela em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Se não 

existem partes, se o bem jurídico é a harmonia do sistema com prevalência da Constituição, 

como negar o dever-poder do Supremo Tribunal Federal em utilizar o poder geral de cautela 

pela adoção da liminar de ofício.  

Deve, então, a Corte agir dentro de sua missão de guarda da Constituição e usar o 

seu poder geral de cautela e deferir medida cautelar de ex officio. Só assim ter-se-ia uma 

verdadeira tutela objetiva da Constituição.  

 Então, se for necessário para o bom andamento do processo (ou sua própria 

viabilidade), cabe ao Tribunal suprir o requerimento de liminar e sem provocação específica 

sobre medida cautelar, deferi-la. 

  

5.5 EFEITOS SUSPENSIVOS DA CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  

 

De início, não se apresenta perfeita a denominação suspensão do processo. O 

processo é uma relação dinâmica que, por natureza, não pode ser totalmente paralisado. 

Acontece que em certo ponto do encadeamento de atos próprios da relação falta-lhe o ânimo 

ou um requisito imprescindível para sua continuação. Não se pode negar a possibilidade de 

provimentos jurisdicionais emergenciais. O normal é o processo continuar ininterruptamente 

até findar com a resolução do mérito. A suspensão se dá por decorrência de uma crise de 

normalidade. Por isso, a maioria das hipóteses de suspensão é compulsória.  

A suspensão é medida de cautela ao mérito da ação direta de inconstitucionalidade 

pelo Supremo. Isso poderia ocorrer independente de previsão legal, muito embora haja 

definição no artigo 21 da Lei n. 9.868. 

Das múltiplas hipóteses de suspensão de processo em decorrência da concessão de 

liminar em controle abstrato de inconstitucionalidade em sede do Supremo Tribunal Federal, 

estão: a) suspensão de processos subjetivos que tramitam em juízos ou tribunais; b) suspensão 

de processos objetivos de controle abstrato instaurados perante Tribunais de Justiça; c) 

suspensão de processos de controle difuso de constitucionalidade no próprio âmbito do 

Supremo.  

a) suspensão de processos subjetivos que tramitam em juízos ou tribunais. 
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A suspensão desse tipo de processos pode derivar de duas fontes: o Supremo 

Tribunal (por decisão expressa de suspensão) ou de decisão do juízo ou tribunal onde tramita 

o processo subjetivo. 

Afora a apreciação de suspensão geral de todos os processos subjetivos por força 

da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, há, ainda, em sede do controle 

difuso em sede de processos específicos. 

Nessa linha, como defende o Teori Albino Zavascki217, deve o juiz ou tribunal da 

causa, justificadamente e expressamente, decidir sobre a indispensabilidade de suspensão em 

cada processo sobre sua apreciação. Ainda segundo o mesmo autor, a fundamentação 

legislativa do juiz ou tribunal para suspender o julgamento na pendência do desfecho da 

liminar pode ser a disposição do artigo 265, inciso IV, a, do Código do Processo Civil. 

Entretanto, é bem mais coerente a tese de não ser a suspensão discricionária. 

Diante da prática verificada durante a pendência de ação direta de inconstitucionalidade com 

deferimento de liminar, a solução mais harmoniosa com o sistema de prevalência das decisões 

no controle abstrato da constitucionalidade é a suspensão de todos os processos subjetivos que 

tratem do dispositivo suspenso. Mais precisamente, a suspensão de todos os processos 

subjetivos que se baseiem na tese jurídica posta sob apreciação da Corte Constitucional.  

Essa posição é medida que evitaria os vários problemas dos julgamentos 

definitivos dos processos subjetivos que na realidade são de índole provisória, já que 

dispositivo utilizado como fundamento está tutelado provisoriamente. 

A justificativa desse efeito suspensivo direto em decorrência da concessão de 

liminar em ação direta não é somente os transtornos da provisoriedade da decisão, mas, 

também, o fato de o julgador do processo subjetivo não ter como exercer sua livre motivação 

e a parte prejudicada pelo entendimento da medida cautelar não ter um verdadeiro direito de 

defesa substancial. Durante a pendência da liminar o julgador fica com sua liberdade tolhida e 

a parte simplesmente tem definitivamente retirado de sua órbita argumentativa qualquer 

possibilidade de contra-argumentar. A questão é saber se é certo decidir definitivamente, 

retirando do julgador e das partes suas prerrogativas, baseando-se em decisão provisória. É 

bem mais consentâneo com a ordem constitucional suspender o julgamento do processo 

subjetivo diante da pendência da liminar em ação direta. Obviamente, como já foi dito, as 

                                                 
217 ZAVASCKI, Teori Albino, Processo coletivo: tutela coletiva de direitos coletivos e tutela coletiva de 

direitos, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 269-270. 
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medidas de urgência tomadas pelos tribunais ou juízes desses processos tutelaram as partes 

durante a suspensão. 

Por certo, a simples pendência de ação direta de inconstitucionalidade não serve 

de justificativa de suspensão. O indeferimento da medida cautelar em ação direta, em posição 

majoritária218, não tem efeito vinculante. Dessa forma, além de não suspender os processos 

individuais, deixa os juízes e tribunais para decidirem em sentido contrário, inclusive 

deferindo tutelas de urgência fundamentas na inconstitucionalidade de dispositivos 

originariamente questionados em sede daquela ação direta cuja liminar foi indeferida. 

Observe-se, contudo, a aplicação conjunta com o instituto da prescrição, dito mais 

adiante. 

b) suspensão de processos objetivos de controle abstrato instaurados perante 

Tribunais de Justiça. 

A hipótese do ato normativo estadual (ou distrital) que viola, simultaneamente, 

preceitos da Constituição Estadual e da Constituição Federal.  

Como ocorreu, nessa matéria, com a propositura por associação dos Membros dos 

Tribunais de Contas do Brasil de ação direta de inconstitucionalidade219, com pedido de 

                                                 
218 Em sentido contrário, no Supremo Tribunal Federal, o Ministro Gilmar Mendes, aderindo à linha de voto 
proferido pelo Ministro Nelson Jobim, que atribuía força aos motivos determinantes do indeferimento da medida 
cautelar quando estes fossem de cunho substancial (não-formais) e se antecipasse o entendimento da matéria. 
219 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade n. 2.361-6, 
Ceará. Relator: Min. Maurício Corrêa. Diário da justiça da União, Brasília, 2001, com a seguinte ementa: 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA REQUERENTE E 
PERTINÊNCIA TEMÁTICA. RESTRIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO TRIBUNAL 
DE CONTAS. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO DIRETA NO ÃMBITO ESTADUAL ATÉ O JULGAMENTO 
DO MÉRITO DA QUE TRAMITA PERANTE O STF. COMPETÊNCIA DESTE. 
 1. Legitimidade da requerente já reconhecida. Precedentes. Ocorrência de pertinência temática. 

 2. Verificada a reprodução obrigatória pela Carta Estadual (artigos 76, incisos I, II, IV, V e VI) das 
disposições constantes dos incisos I, II, IV, V e VI do art. 71 da Constituição Federal, é do STF a competência 
para julgar a ação. Precedentes. 

 3. O controle externo das contas do Estado-membro é do Tribunal de Contas, como órgão auxiliar da 
Assembléia Legislativa, na forma do artigo 71 da Constituição Federal, por força do princípio da simetria. 

 4. Constitui ato atentatório à efetiva atuação das Cortes de Contas disposição que restrinja de seu 
controle fiscalizador quaisquer das competências constitucionais a elas outorgadas como agentes desse munus 
(CF, artigo 71). 

 5. Se a ADI é proposta inicialmente perante o Tribunal de Justiça local e a violação suscitada diz 
respeito a preceitos da Carta da República, de reprodução obrigatória pelos Estados-membros, deve o Supremo 
Tribunal Federal, nesta parte, julgar a ação, suspendendo-se a de lá; se além das disposições constitucionais 
federais há outros fundamentos envolvendo dispositivos da Constituição do Estado, a ação ali em curso deverá 
ser sobrestada até que esta corte julgue em definitivo o mérito da controvérsia. Precedentes. 

 6.  Cautelar deferida para suspender a vigência do § 3º do artigo 47 da Lei 12.509, de 6 dezembro de 
1995, acrescentado pelo artigo 2º da Lei 13.037, de 30 de junho de 2000, do Estado do Ceará.” 
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liminar, contra disposições da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. 

Sustentava-se a violação de preceitos ao mesmo tempo constantes na Constituição daquele 

ente federativo e da Constituição Federal. Informou a existência de ação direta de 

inconstitucionalidade também em sede da Corte estadual, atacando os mesmos dispositivos. 

Argumentou a existência de suficiente base jurídica a viabilizar o pedido, entendeu a 

requerente estar também caracterizado o periculum in mora, uma vez que o parágrafo 

introduzido no artigo 47 da Lei Orgânica do TCE subtrai-lhe atribuições constitucionais, o 

que tornaria obscura a atuação do Poder Executivo, além de constituir menosprezo às 

prerrogativas da Corte. Por isso, sustentou ainda a patente possibilidade de conflito 

institucional, justificando-se a conveniência da suspensão do preceito. Informou o Presidente 

do Tribunal estadual a concessão da liminar naquela Corte. 

O Tribunal deferiu medida cautelar, sem discrepâncias, para suspender a eficácia 

do § 3º do artigo 47 da Lei n. 12.509, de 06 de dezembro de 1995, acrescentando por força do 

artigo 2º da Lei n. 13.037, de 30 de junho de 2000, ambas do Estado do Ceará, determinando, 

ainda, a suspensão do curso da ação promovida junto ao Tribunal de Justiça do Ceará. 

O Supremo Tribunal Federal preocupou-se em confirmar a identidade entre os 

dispositivos impugnados em sede da Corte estadual e da Corte Suprema, por serem de 

reprodução do modelo federal, ou seja, o princípio da simetria. Constatou-se, inclusive, que o 

deferimento de cautelar na ação local foi dentro do mesmo “conteúdo conceitual” do 

parâmetro federal, com não poderia deixar de ser em se tratando de dispositivos idênticos. 

Firmou o Supremo que, como se trata de matéria constitucional, a interpretação do 

Tribunal Constitucional prevalece sobre as dos outros órgãos. O julgamento da Corte 

Constitucional se estabelece como prejudicial à tramitação na esfera estadual. 

Conclui-se, assim, que diante identidade nos dispositivos atacados em sede de 

controle abstrato estadual e nacional, o deferimento de cautelar pelo Supremo suspende o 

curso da ação estadual. A justificativa é que a posição do Supremo Tribunal vincula o seu 

pronunciamento sobre a tese jurídica que resolve, mesmo em cautelar, a controvérsia 

constitucional em relação à Constituição Federal. 

A questão que se avizinha é saber do cabimento da suspensão ou do trancamento 

definitivo da própria ação na Corte estadual. Especulando-se além da literalidade do 

julgamento, constatam-se, pelo menos, duas justificativas fáticas para a suspensão. Uma 
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relativa à residualidade de dispositivos constitucionais puramente estaduais; outra, ainda mais 

prudente, é a possibilidade de o Supremo não atingir o julgamento de fundo na ação direta.  

No primeiro caso, a ação estadual continuaria a ser julgada, observada a 

prejudicialidade naquilo que coincidisse com a matéria constitucional federal, naquilo que lhe 

seja particularmente local. 

A segunda hipótese, muitíssimo comum em sede de controle abstrato perante o 

Supremo, decorreria de várias situações, como a mudança de parâmetro, vigência da lei, ou 

outra situação. Nesse caso, em sendo a causa que deixe subsistir o processo no âmbito local, 

continuará o julgamento ali. 

Noutro sentido, na hipótese de haver no âmbito federal norma de igual teor da 

norma estadual, há a possibilidade de cumulação objetiva de argüições de 

inconstitucionalidade de atos normativos de entidades diversas. Neste caso, também será 

hipótese de suspensão do processo de controle de constitucionalidade eventualmente proposto 

no âmbito estadual. 

Decidiu o Supremo especificamente na ação direta de inconstitucionalidade n. 

2.844220, que cuidava de argüição feita originariamente contra dispositivos de ato normativo 

federal e, em seguida, no transcorrer do processo, houve pedido de aditamento para 

contemplar também norma estadual, pelo cabimento da cumulação. Entendeu-se, então, que, 

embora seja situação exceptualíssima, é possível a cumulação objetiva, desde que em duas 

circunstâncias: a) a cumulação é indispensável para viabilizar a eficácia do provimento 

judicial visado; b) a relação material entre os dois diplomas ocasiona a colocação da 

inconstitucionalidade de um como prejudicial da invalidez do outro. Em sendo os preceitos 

                                                 
220 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem na ação direta de inconstitucionalidade n. 2.844-8. 
Paraná. Relator: Min. Sepúlveda Pertence. Diário da justiça da União, Brasília, 27 jun. 2003. Sob a seguinte 
ementa: “ADIn – ação direta de inconstitucionalidade: cumulação objetiva de argüições de inconstitucionalidade 
de atos normativos de entidades diversas: hipóteses excepcionais de admissibilidade: aditamento recebido. 
 I. Em princípio, não é de admitir, no mesmo processo de ação direta, a cumulação de argüições 
de inconstitucionalidade de atos normativos emanados de diferentes entes da Federação, ainda quando lhes seja 
comum o fundamento jurídico invocado. 
 II. Há, no entanto, duas hipóteses pelo menos em que a cumulação objetiva considerada, mais que 
facultada, é necessária: a) a primeira é aquela em que, dada a imbricação substancial entre a norma federal e a 
estadual, a cumulação é indispensável para viabilizar a eficácia do provimento judicial visado: assim, por 
exemplo, quando, na área da competência concorrente da União e dos Estados, a lei federal de normas gerais e a 
lei local contiverem preceitos normativos idênticos ou similares cuja eventual inconstitucionalidade haja de ser 
simultaneamente declarada, sob pena de fazer-se inócua a decisão que só a um deles alcançasse; b) a segunda é 
aquela em que da relação material entre os dois diplomas resulta que a inconstitucionalidade de um possa tornar-
se questão prejudicial da invalidez do outro, como sucede na espécie.” 
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normativos impugnados idênticos ou similares, a eventual inconstitucionalidade deverá se dá 

simultaneamente, ante o perigo de tornar-se inócua a decisão. 

Outra situação é do incidente de inconstitucionalidade já proposto no âmbito de 

tribunal. Caso haja o deferimento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, 

o incidente é prejudicado. Noutro pórtico, na pendência da liminar, sequer será possível a sua 

propositura.  

c) suspensão de processos de controle difuso de constitucionalidade no próprio 

âmbito do Supremo. 

O Supremo Tribunal Federal resolveu questão de ordem no sentido de adotar a 

tese de suspensão dos processos – originários ou recursais – perante aquela Corte, em caso de 

pendência de julgamento em controle abstrato sobre a mesma norma. 

Cuidou-se de julgamento de questão de ordem no recurso extraordinário n. 

168.2777-9221, levantada pelo relator. O caso descrito ungia-se à situação em que o recurso 

extraordinário versava sobre impugnação à decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul que reconheceu aos professores estaduais concursados, que se achavam postos à 

disposição da Secretaria de Cultura, em regime de desvio de função, o direito de permanecer 

no exercício das referidas funções, em relação às quais manifestaram opção, na forma prevista 

na Lei Estadual nº 9.117/90. 

Naquela seara, argumentou o recorrente (Estado do Rio Grande do Sul) a ofensa 

ao princípio da independência dos poderes. Entretanto, o referido dispositivo atacada lá no 

Tribunal local gaúcho, foi objeto da ação direta de inconstitucionalidade n. 656-8, da relatoria 

do Ministro Marco Aurélio, em que foi deferida medida cautelar de suspensão de sua 

vigência, sob a fundamentação de ser aquela Lei forma de retirar do Estado a disponibilidade 

sobre o local do exercício funcional de seus servidores, criando indevida inamovibilidade pela 

permanência fora da repartição de origem, por prazo indefinido, na condição de cedidos. 

Ainda naquela assentada, o Ministro relator propôs, alegando a prejudicialidade e 

maior vantagem do processo objetivo, inclusive quanto aos efeitos, que se fixasse orientação 

                                                 
221 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem na ação direta de inconstitucionalidade n. 168.277-9, 
Rio de Janeiro. Relator: Min. Ilmar Galvão. Diário da justiça da União, Brasília, 29 maio 1998. Decisão que 
teve como ementa: “Recurso extraordinário fundado no art. 4º, parágrafo único, da Lei gaúcha nº 9.117/90, cuja 
eficácia foi suspensa pelo STF na ADI nº 656. 
 Configuração de hipótese que se impõe a suspensão do julgamento do recurso. 
 Diretriz fixada na oportunidade, pelo Tribunal, no sentido de que deve ser suspenso o julgamento de 
qualquer processo que tenha fundamento lei ou ato estatal cuja eficácia tenha sido suspensa, por deliberação da 
Corte, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, até final julgamento desta.” 
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da Corte no sentido de a suspensão de processos subjetivos nestas condições sempre ocorra 

diante do curso do processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade. 

Na senda aberta pelo entendimento acima exposto, os esclarecimentos sobre a 

suspensão de processo dentro do controle difuso perpetrado no próprio Supremo, a 

jurisprudência da Casa ajuda a entender que até mesmo esta Corte encontra-se submetida ao 

princípio da prevalência do processo objetivo sobre o difuso. Assim se decidiu em questão de 

ordem levantada pelo Ministro Sepúlveda Pertence no agravo regimental na petição n. 2.066-

9222, onde se apreciava agravo, com pedido de reconsideração, contra decisão que determinou 

o arquivamento do pedido de suspensão de liminar deferida por juiz federal, suspensa por ato 

do Presidente do respectivo Tribunal Regional Federal, mas reavivada pelo julgamento de 

agravo regimental ainda naquele Colendo de 2º grau. O processo originário tratava da 

suspensão dos efeitos do edital de licitação de cotas do Banco do Estado de São Paulo, 

popularmente denominada de privatização, na forma da Medida Provisória n. 1.984-19, de 19 

de junho de 1990. 

O Supremo, naquela oportunidade, explicitou a convivência entre o sistema de 

controle de constitucionalidade abstrato e o difuso no direito brasileiro. E, no mais, 

explicitou-se ao distinguir a atuação daquele Colendo em duas finalidades, em cumprimento 

da mesma competência de guardião maior da Constituição: juízo natural do exercício do 

monopólio do controle abstrato da constitucionalidade de atos normativos federais e estaduais 

em relação à Constituição Federal e órgão de cúpula do sistema de controle difuso de 

constitucionalidade. 

Ao final, acolheu-se a proposta do Ministro Pertence para sobrestar a apreciação 

daquele processo de controle difuso até o julgamento de cautelar requerida pelo Partido dos 

Trabalhadores na ação direta de inconstitucionalidade 2.251223, que atacava a mesma Medida 

Provisória. 

                                                 
222 BRASIL. Supremo Tribunal Federal.  Questão de ordem no agravo regimental na petição n. 2.066-9, São 
Paulo.  Relator para o acórdão: Min. Sepúlveda Pertence. Diário da justiça da União, 28 fev. 2003. No qual 
consta como ementa: “Controle de constitucionalidade de lei: conveniência dos sistemas no Supremo Tribunal 
Federal.  
 No STF – que cumula o monopólio do controle concentrado e direito da constitucionalidade de normas 
federais e estaduais com a função de órgão de cúpula do sistema paralelo de controle difuso, é de sustar-se a 
decisão da argüição incidente de ilegitimidade constitucional do mesmo ato normativo pendente da decisão do 
pedido de medida cautelar em ação direta.” 
223 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida cautelar na ação direita de inconstitucionalidade n. 2.251, 
Distrito Federal. Relator: Min.  
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No caso em tela, verifica-se que a prevalência do processo objetivo, mesmo que 

ainda na pendência de apreciação da medida liminar, em tese, o primeiro ato verdadeiramente 

com densidade declarativa do poder jurisdicional naquela ação. 

 

5.6 EFEITO ERGA OMNES E EFICÁCIA VINCULANTE DA CONCESSÃO DA MEDIDA 

CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

 

 Os efeitos da concessão da medida cautelar devem ser estudados de forma a 

contemplar dois planos. Essa é observação reiterada por Gilmar Ferreira Mendes224, serve 

para ajudar a disciplinar os efeitos da concessão da liminar na vigência da norma impugnada. 

No mesmo sentido, portou-se o Ministro Gilmar na relatoria da Reclamação 2.256-1225, onde 

se tratava de provocação do Estado do Rio Grande do Norte contra acórdão do Tribunal de 

Justiça potiguar que aplicou norma suspensa em sede da medida cautelar n. 1.730. 

 A idéia básica da distinção entre o plano normativo (vigência normativa ou 

validade) e o plano fático (vigência fática ou eficácia) apóia-se na dificuldade de explicar o 

efeito repristinatório da norma anterior diante do afastamento da norma suspensa.  

 A tradição brasileira, conforme assinalado pelo autor acima citado, aceita a 

suspensão da eficácia ou executividade na norma cautelarmente suspensa, retirando-lhe o 

atributo da execução, propiciando a expedição de ordem às autoridades administrativas e 

judiciárias para que se abstenham de aplicá-la. Entretanto, isso não é suficiente para explicar a 

força da decisão, pois, segundo a eficácia normativa, a norma continuaria vigendo no plano 

normativo, retirada somente a sua executoriedade. Isso, porém, não pode ocorrer.  

 O desenvolvimento da teoria sobre a suspensão da validade do ato normativo 

impugnado por cautelar veio para justificar algo mais complexo do que a simples ordem de 

abstenção em aplicar o dispositivo. O novo plano explica o fato de retirar-se a validade da 

norma impugnada para deixar agir outra norma, anterior e que havia sido revogada pela 

                                                 
224  Principalmente em Jurisdição constitucional. 5 ed., São Paulo: Saraiva, 2006. 
225 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida cautelar na reclamação n. 2.256,1, Rio Grande do Norte. 
Relator: Ministro Gilmar Mendes. Diário da justiça da União, Brasília, 30 maio 2004, teve a seguinte ementa – 
“Reclamação. 2. Garantia da autoridade de provimento cautelar na AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 1.730/RN. 3. Decisão do TJRN em MS. Reenquadramento de servidor 
aposentado,.com efeitos ex nunc. Aposentadoria com proventos correspondentes à remuneração de classe 
imediatamente superior. 4. Decisão que restabelece dispositivo cuja vigência encontra-se suspensa por decisão 
do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em sede de cautelar. 5. Eficácia erga omnes e efeito vinculante de 
decisão cautelar proferida em AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 6. Reclamação julgada 
procedente.” 
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suspensa, e, que não teria como regular as situações no plano normativo se não houvesse o 

afastamento da validade da mais nova. Isso permite, além da abstenção da aplicação da norma 

suspensa, a regulação das situações jurídicas pela norma anterior. Isso justifica, pois, o efeito 

respristinatório das decisões nas medidas cautelares em ação direta de inconstitucionalidade. 

 Assim, a eficácia da decisão cautelar não pode ser vista somente pelo ângulo 

fático, ou seja, da suspensão da execução do dispositivo atacado. Ela pressupõe, também, a 

suspensão da eficácia no plano da validade da norma. 

 Estabelecida a premissa que a concessão da medida cautelar afeta ambos os 

planos, o direito anterior passa a viger na suspensão da norma impugnada. Entretanto, a 

matéria se complica. Pode não haver lei anterior (por nunca ter sido feito ou por ter sido feita 

e ter saído do plano de validade por determinação do Supremo) ou a lei anterior não é 

compatível com a Constituição. Neste caso, a declaração de inconstitucionalidade poderia 

abranger outra lei, por declaração sucessiva.  

 Nesse sentido, Ministro Celso de Mello226, ao dizer que: 

 

O controle normativo abstrato de constitucionalidade e efeito repristinatório. 
A questão do efeito repristinatório indesejado. Necessidade, em tal hipótese, 
de formulação de pedidos sucessivos de declaração de inconstitucionalidade 
tanto do diploma ab-rogatório quanto das normas por ele revogadas. Desde 
que também eivados do vício da ilegitimidade constitucional. Ausência de 
impugnação, no caso, do diploma legislativo cuja eficácia restaurar-se-ia em 
função do efeito repristinatório. Hipótese de incognoscibilidade de ação 
direta. Precedentes. 

 

 Contudo, para a apreciação sucessiva da constitucionalidade de atos normativos, 

segundo o Supremo, a impugnação expressa e sob a técnica da subsidiariedade, para que, 

declarada a inconstitucionalidade da norma principal, passe-se ao enfrentamento da outra que 

a sucederá em caso de repristinação e assim por diante227. 

 A exigência de impugnação de todo o complexo normativo para viabilizar o 

julgamento da medida cautelar228 ocorre em situações em que a retirada de apenas um dos 

dispositivos não resolve a inconstitucionalidade. 

                                                 
226 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade n. 2.215, 
Distrito Federal. Relator: Ministro Celso de Mello. Diário da justiça da União, Brasília, 26 abr. 2001. 
227 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade n. 2.574-1, Amapá. Relator: 
Ministro Carlos Velloso. Diário da justiça da União, Brasília, 29 ago. 2003.  
228 Esse entendimento foi reiterado mais recentemente em: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de 
inconstitucionalidade n. 2.938, Minas Gerais. Relator Ministro Eros Grau. Diário da justiça da União, Brasília, 
09 set. 2005 – “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 13.454/00 DO 
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 Reforce-se a relativização da indicação de toda a cadeia da norma impugnada de 

inconstitucional pela imposição de dois elementos: a) é possível adentrar a norma excluída da 

apreciação no controle de constitucionalidade por ser pré-constitucional; b) cabe modulação 

de efeitos repristinatórios em sede de cautelar.  

 Ou como posicionou o Supremo Tribunal Federal: 

 

Conjugando os entendimentos fixados pelo Tribunal de que, no âmbito do 
controle em abstrato da constitucionalidade dos atos normativos, o 
requerente deve impugnar todo o complexo normativo supostamente 
inconstitucional, inclusive as normas revogadas que poderão ser 
eventualmente repristinadas pela declaração de inconstitucionalidade das 
normas revogadas, e de que o processo de controle abstrato destina-se, 
fundamentalmente, à aferição da constitucionalidade de normas pós-
constitucionais, conclui-se que a impugnação deveria abranger apenas a 
cadeia de normas revogadoras e revogadas até o advento da constituição. 
Asseverando-se, ademais, que a exigência de impugnação de toda a cadeia 
normativa supostamente inconstitucional poderia até mesmo ser relativizada, 
haja vista a possibilidade de o Tribunal a respeito da modulação do próprio 
efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade (Lei 9.868, art. 
11, § 2º, c/c o art. 27)229 

 

 No os efeitos da decisão são de forma geral para todos (erga omnes). Isso decorre 

da própria natureza do ato de controle abstrato. Ele retira a validade de ato normativo, não 

havendo, em sua razão, sobre da regulação sobre a realidade. Não existindo vigência 

normativa da norma, não se pode pensar existir para uns e outros não.  

                                                                                                                                                         
ESTADO DE MINAS GERAIS. JUIZ DE PAZ. ELEIÇÃO E INVESTIDURA. SIMULTANEIDADE COM AS 
ELEIÇÕES MUNICIPAIS. PRINCÍPIO MAJORITÁRIO. PREVISÃO NO ART. 117, DA CONSTITUIÇÃO 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INVIABILIDADE DA AÇÃO 
DIRETA. 1. A viabilidade da ação direta reclama a impugnação conjunta dos preceitos que tratam da matéria, 
sob pena de inocuidade da própria declaração de inconstitucionalidade. 2. A ausência de impugnação do teor de 
preceitos constitucionais repetidos na lei impugnada impede o conhecimento da ação direta. Precedentes [AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 2.132/MEDIDA CAUTELAR, Relator o Ministro MOREIRA 
ALVES, DJ 05.04.2002; AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 2.242, Relator o Ministro 
MOREIRA ALVES, DJ 19.12.2001 e AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 2.215, Relator o 
Ministro CELSO DE MELLO, DJ 26.04.2001]. JUIZ DE PAZ. ELEIÇÃO E INVESTIDURA. APLICAÇÃO 
SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO ELEITORAL E DA LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA. 
INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA COGENTE. (...). 12. Ação direta julgada parcialmente procedente.” 
229 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade 3.660, Distrito Federal. Relator: 
Ministro Gilmar [18-6-2007]. Informativo do STF n. 472. 



135 
 

 
 

 No que concerne ao efeito de vinculação subjetiva, a concessão de medida 

cautelar tem eficácia vinculativa230 dos demais órgãos do Poder Judiciário, do Poder 

Executivo em todas as suas esferas e do Poder Legislativo fora da função típica.  

 Na vinculação, deixa-se de fora o Poder Legislativo, quando da realização de sua 

atividade fim (legislar)231. Quanto ao próprio Supremo Tribunal Federal ele não está 

vinculado. Entretanto, os ministros estão vinculados no controle de constitucionalidade 

difuso, em decisões monocráticas ou colegiadas232, salvo o Pleno. Até mesmo Pleno está 

vinculado se não conseguir suplantar a maioria absoluta característica da concessão da medida 

cautelar. 

 O Supremo Tribunal Federal ao deferir a medida cautelar na ação direta de 

inconstitucionalidade deve, se entender necessário, fugir do efeito normal dessa decisão 

(efeito ex nunc) e ponderar sobre o momento próprio para a vigência fática e normativa da 

tutela de urgência. Isso é o cerne da aplicação da técnica da modulação de efeitos 

respristinatórios e requer fundamentação equivalente ao fundado receio de dano irreparável. 

Os efeitos podem ser modulados de forma diferente para atingir ex tunc
233

, ou de outro 

momento mais adequado, desde que discutido expressamente234 pelo Tribunal.  

Ainda na eficácia temporal das medidas liminares, outra questão subsiste: o início 

da eficácia da medida. Ele é resolvido pela Lei 9.868/99, assinalando que começa da 

publicação da decisão concessiva no Diário Oficial da União, na seção da Justiça, nos dez dias 

posteriores ao julgamento. 

                                                 
230 Dentre outras: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida cautelar na ação declaratória de 
constitucionalidade n. 8, Distrito Federal. Relator: Ministro Celso de Mello. Diário da justiça da União, Brasília, 
4 abr. 2003. 
231 Especificamente sobre a não vinculação do Poder Legislativo conferir: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Agravo regimental na reclamação n. 2.617, Distrito Federal. Relator: Ministro Cezar Peluso. Diário da justiça da 

União, Brasília, 20 maio 2005 - "A eficácia geral e o efeito vinculante de decisão, proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal, em ação direta de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
federal, só atingem os demais órgãos do Poder Judiciário e todos os do Poder Executivo, não alcançando o 
legislador, que pode editar nova lei com idêntico Diário da justiça da União, Brasília, 4 abr. 2003conteúdo 
normativo, sem ofender a autoridade daquela decisão." 
232 Nesse sentido, BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental no recurso extraordinário n. 
313.768, Distrito Federal. Relator: Ministro Sepúlveda Pertence. Diário da justiça da União, Brasília, 19 dez. 
2002 - “Controle incidente de constitucionalidade: vínculo das Turmas do Supremo Tribunal Federal à 
precedente declaração plenária da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, salvo 
proposta de revisão de qualquer dos Ministros (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, arts. 101 e 103, 
combinados com o art. 557, CPC).”  
233 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade n. 596, 
Distrito Federal. Relator: Ministro Moreira Alves. Diário da justiça da União, Brasília, 22 nov. 1991. 
234 Nesse propósito, em: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida cautelar na ação direta de 
inconstitucionalidade n. 2.105, Distrito Federal. Relator: Min. Celso de Mello. Diário da justiça da União, 28 
abr. 2000. 
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Por outro lado, quanto à perda da eficácia da medida diante de sua revogação, 

mesmo que tácita pela improcedência da ação, pode ocorre de imediato, sendo a justificativa a 

aplicação do poder geral de cautela em sede de ação direta de inconstitucionalidade.  

 Questão que merece ser apreciada é relacionada à eficácia temporal diz respeito a 

quanto tempo vige a medida cautelar. No processo comum
235 as medidas cautelares 

constritivas de direitos decaem no prazo de trinta dias, caso não interposta a ação principal. 

Mas, na vigência da ação principal, vigem até a sua resolução.  

Na jurisdição constitucional de controle abstrato há menção de eficácia por tempo 

determinado da medida cautelar. O parágrafo único do artigo 21 da Lei n. 9.868/99 tem a 

seguinte redação:  

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. 
 

 Dispositivo de mesma finalidade existe na Lei do Tribunal Constitucional alemão: 

“§ 32 (6) A medida cautelar caduca após seis meses. Ela pode ser restabelecida por maioria de 

dois terços dos votos”. 

Embora esteja na parte da lei destinada à ação declaratória de constitucionalidade, 

não há como fugir daquilo que se denominou de microssistema legislativo do processo 

objetivo. Aplica-se à ação direta de inconstitucionalidade, pela identidade de objetivo entre as 

ações. Tanto numa quanto noutra, pretende-se com o prazo de validade da cautelar evitar o 

acirramento das situações pendentes. O argumento em favor da extensão do dispositivo às 

ações diretas de inconstitucionalidade poderia ser reforçado por um raciocínio simples: se a 

medida cautelar na ação de mantém a presunção de constitucionalidade das normas é 

entendida como exceção tão grande ao ponto de requerer revalidação em cento e oitenta dias 

de vigência, o que dirá da ação que nega a presunção, expurgando o ato da vida jurídica? 

                                                 
235 Relativo ao Código de Processo Civil de 1973, pensado para a tutela jurisdicional dos direitos subjetivos 
individuais, mediante demandas promovidas pelo próprio lesado. Como se sabe, existem vários sistemas de 
Processo Civil em vigor no Brasil, inclusive o Coletivo, no qual se enquadra a jurisdição constitucional. Sobre o 
assunto da classificação do sistema processual civil brasileiro, é útil a análise da distinção entre processo civil 
individual e o processo coletivo. Ver: ASSAGRA, Gregório, Direito processual coletivo brasileiro: um novo 
ramo do direito processual, São Paulo: Saraiva, 2003; e, ZAVASCKI, Teori, Processo coletivo: tutela de direitos 

coletivos e tutela coletiva de direitos, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 
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A cautelar deve ser sempre encarada como exceção. Sua interpretação é calcada 

na provisoriedade. Isso força que sua eficácia seja a menor possível e o julgamento definitivo 

ocorra o mais breve. 

 No caso do Brasil, embora não haja a previsão de revalidação da cautelar, por 

certo, ela é possível (para não dizer: devida). A exemplo do Tribunal alemão há necessidade 

de votação qualificada para essa prorrogação, só que aqui, o quorum é de maioria absoluta 

(equivalente à concessão inicial). Não se olvida do esforço hercúleo do Supremo Tribunal 

Federal em dar conta de seus misteres e das inovações técnicas de grande eficiência, como a 

pauta temática.  

 Mesmo o Supremo ignorando a necessidade de convalidação da medida cautelar, 

isso não é passível de elidir a quebra da natureza provisória da tutela de urgência. 

 Não se pode é aceitar a natureza perpétua das cautelares pendentes no Supremo 

Tribunal Federal. Esse efeito é potencializado pela força da Reclamação. A afirmação da 

decisão do Tribunal força a intromissão mais particularizada em várias outras situações.  

 Ao final, depois de deferida a medida cautelar, após sua extensão para várias 

outras situações, inclusive quanto à fundamentação, fica mais difícil regular as pendências, 

caso revogada a medida ou não confirmada no mérito definitivo. 

 Caso adotada a teoria da transcendência dos motivos determinantes da decisão 

pelo Supremo Tribunal Federal236 a necessidade de julgamento definitivo cresceria.  

 

5.7 REVOGAÇÃO DA LIMINAR E O AJUSTAMENTO DAS SITUAÇÕES JURÍDICAS 

ATINGIDAS. 

 

De início, cabe anotar que o deferimento de medida cautelar em controle abstrato 

tem efeito sobre a prescrição.  

Posição esta razoável e amparada na lição de Teori Albino Zavascki, quanto à 

revogação da liminar força que o lapso temporal sobre o qual a medida cautelar surtir efeitos 

(suspensão de validade e da execução) não se leva em consideração para efeitos prescricionais 

                                                 
236 Como se depreende, dentre outras, da decisão proferida na Reclamação n. 2.363 (BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Reclamação n. 2.363. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Diário da justiça da União, Brasília, 
1º abr. 2005) - “Efeito vinculante das decisões proferidas em ação direta de inconstitucionalidade. Eficácia que 
transcende o caso singular. Alcance do efeito vinculante que não se limita à parte dispositiva da decisão. 
Aplicação das razões determinantes da decisão proferida na AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 1.662. Reclamação que se julga procedente." 
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e decadenciais, inclusive para ação rescisória, desde que relativos aos direitos, ações e 

pretensões obstadas de seu exercício pela eficácia vinculante das decisões em sede de controle 

abstrato.237 

 Isto sói ocorrer no controle abstrato de constitucionalidade, quando o Supremo 

Tribunal Federal defere uma tutela de urgência provisória e, posteriormente, o dispositivo 

sobre exame não é mais reeditado ou substancialmente alterado238, como as Medidas 

Provisórias posteriores à Emenda Constitucional n. 32, ou é revogado, expressa ou 

tacitamente, pelo legislador. A perda de objeto e a decretação da prejudicialidade da ação 

deixam o provimento que inicialmente era provisório como definitivo. O Colendo se esquiva 

de apreciar definitivamente a questão, mas deixa no ordenamento jurídico os efeitos concretos 

de uma “medida cautelar”. Outra questão é pensar em tal “medida cautelar” como revogada 

indiretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Exsurge aí outra discussão: a revogação 

pressupõe a cessação de um ou mais requisitos de concessão. É, pois, a perda de vigência do 

dispositivo um fato superveniente. Como nos casos em que, em sede de pedido de 

reconsideração, acolhe-se o fato novo.  

 De toda forma, a decisão surtir efeitos até não mais viger, daí a necessidade de 

tutelar as situações operadas sobre o seu jugo, ou seja, de sua concessão até o momento de 

decretação da prejudicialidade, definitivamente. 

 Assim, há duas situações a serem observadas pela cessação da vigência e eficácia 

da liminar antes concedida em ação direta de inconstitucionalidade. 

                                                 
237 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos, São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 272. 
238 Por exemplo, é o que aconteceu com a AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1454 / DF - 
DISTRITO FEDERAL, Tribunal Pleno, Relatada pela Ministra ELLEN GRACIE, julgada em 20/06/2007, em 
que tinha MEDIDA CAUTELAR deferida e se encerrou na seguinte ementa, sem qualquer ressalva: “Ementa: 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 1.442, DE 10.05.1996, E SUAS 
SUCESSIVAS REEDIÇÕES. CRIAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO 
QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL - CAÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADEN. 
ARTIGOS 6º E 7º. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º RECONHECIDA, POR MAIORIA, NA SESSÃO 
PLENÁRIA DE 15.06.2000. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DO ART. 7º A PARTIR DA REEDIÇÃO DO 
ATO IMPUGNADO SOB O NÚMERO 1.863-52, DE 26.08.1999, MANTIDA NO ATO DE CONVERSÃO 
NA LEI 10.522, DE 19.07.2002. DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO, QUANTO AO ART. 
7º, NA SESSÃO PLENÁRIA DE 20.06.2007. 1. A criação de cadastro no âmbito da Administração Pública 
Federal e a simples obrigatoriedade de sua prévia consulta por parte dos órgãos e entidades que a integram não 
representam, por si só, impedimento à celebração dos atos previstos no art. 6º do ato normativo impugnado. 2. A 
alteração substancial do art. 7º promovida quando da edição da Medida Provisória 1.863-52, de 
26.08.1999, depois confirmada na sua conversão na Lei 10.522, de 19.07.2002, tornou a presente ação 
direta prejudicada, nessa parte, por perda superveniente de objeto. 3. Ação direta parcialmente 
prejudicada cujo pedido, no que persiste, se julga improcedente.” 
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 A primeira situação é a superveniência de julgamento contrário ao teor da medida 

cautelar. Outra situação é a prejudicialidade do exame de mérito e a conseqüente revogação 

da medida cautelar. Os tratamentos dados são diferentes. 

 Inicie-se a apreciação pelo primeiro caso. 

 As situações e vantagens ou desvantagens jurídicas decorrentes da força 

vinculativa da medida cautelar não confirmada no mérito da ação direta de 

inconstitucionalidade geram conseqüências processuais a depender do momento. Na 

pendência de recurso que discuta o julgado fundado na interpretação da liminar não 

confirmada, cabe ao órgão julgador aplicar a tese vencedora no Supremo Tribunal Federal. O 

caso do Supremo ter julgado constitucional a norma anteriormente afastada, o Tribunal 

poderá aplicá-la agora. Em caso diferente, na ação declaratória de constitucionalidade em que 

a medida cautelar mantinha o dispositivo legal e depois o julgamento definitivo diz o inverso, 

é caso de afastar a lei. Há uma questão importante: se somente o beneficiado pelo 

entendimento do Supremo na liminar houver recorrido? Será possível a reforma para pior? O 

caso de uma medida cautelar que permitisse a aplicação de juros acima de meio por cento. 

Julgada a causa sobre esse entendimento, o vencedor recorre para discutir o percentual de 

honorários. Nesse tempo o Supremo julga a limitação a meio por cento. É certo não poder o 

Tribunal reformar matéria que lhe foi devolvida. Mesmo com a eficácia da decisão do 

controle abstrato. Contudo, se o devedor for a fazenda pública, poderá levantar a matéria do 

julgamento do Supremo em embargos à execução, utilizando-se da hipótese do artigo 741, 

inciso II, parágrafo único, do Código de Processo Civil239. 

 Se a decisão já estiver transitada em julgado a solução será pela via da ação 

rescisória. 

                                                 
239 “Capítulo II 
OS EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 
Art. 741. Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre. 
Omissis. 

II  inexigibilidade do título; 
Omissis. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o 
título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou 
fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como 
incompatíveis com a Constituição Federal.”  
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 O Supremo Tribunal Federal entende a ação rescisória como meio próprio para 

corrigir a discrepância entre o julgamento em processo subjetivo já transitado em julgado e o 

processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade240. 

 Essa foi a posição incrementada pela decisão em Embargos Declaratórios em 

Recurso Extraordinário de n. 328.812241 qual se toma como paradigma da discussão. Naquela 

oportunidade, superou-se a questão específica da decisão sobre liminar em controle abstrato, o 

grande problema da tese de cabimento de ação rescisória para corrigir interpretação de 

matéria constitucional posteriormente modificada pelo Supremo Tribunal Federal é o 

enunciado 343242 da súmula daquela Corte. 

 A decisão tomada cuidou da insurgência do embargante contra decisão da 2ª 

Turma do Supremo Tribunal que entendeu inaplicável a dicção da súmula 343 quando se 

tratar de matéria constitucional243. A linha da fundamentação traçada no voto do relator tem 

duas frentes: uma concernente à distinção entre a gravidade da violação de interpretações 

infraconstitucionais e constitucionais; a outra, quanto ao papel do instituto da ação rescisória 

dentro do sistema. Acertadamente, adotou a linha em que não se pode igualar a gravidade da 

violação à interpretação de matéria constitucional dada pelo interpreta autêntico da 

Constituição (Supremo Tribunal Federal) e a ofensa à interpretação de outros juízos. No 

primeiro caso, a busca pela prevalência da decisão da Corte Constitucional baseia-se nos 

princípios da supremacia das normas constitucionais e da máxima efetividade destas normas. 

Ao contrário do que ocorre com outros juízos, o descumprimento da interpretação do 

Supremo ofende á própria força normativa da Constituição. 
                                                 
240 Constam os seguintes arestos nesse sentido: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário n. 
89.108, Goiás. Plenário. Relator: Min. Cunha Peixoto. Diário da justiça da União, Brasília, 19-9-1980; Recurso 
extraordinário n. 103.880, São Paulo. Relator: Ministro Sydney Sanches. Diário da justiça da União, Brasília, 22 
fev.1985; Ação rescisória n. 1.572, Rio de Janeiro. Relatora: Ministra Ellen Gracie. Diário da justiça da União, 
Brasília, 21 set. 2007. 
241 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Embargos de declaração em recurso extraordinário n. 328.812, Distrito 
Federal. Relator: Min. Gilmar Mendes. Diário da justiça da União, Brasília 2 de maio de 2008. Com a seguinte 
ementa: “Julgamento remetido ao Plenário pela Segunda Turma. Conhecimento. É possível ao Plenário apreciar 
embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado por órgão fracionário, quando o processo foi remetido 
pela Turma originalmente competente. Maioria. Ação Rescisória. Matéria constitucional. Inaplicabilidade da 
Súmula 343/STF. A manutenção de decisões das instâncias ordinárias divergentes da interpretação adotada pelo 
STF revela-se afrontosa à força normativa da Constituição e ao princípio da máxima efetividade da norma 
constitucional. Cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição constitucional, ainda que a decisão 
rescindenda tenha se baseado em interpretação controvertida ou, seja anterior à orientação fixada pelo Supremo 
Tribunal Federal.” 
242 “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado 
em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” 
243 Em sede de doutrina, inclusive anterior à decisão em apreço, ver: ZAVASCKI, Teori Albino. Ação rescisória 

em matéria constitucional. In Revista de Direito Renovar, n. 27, Set./Dez. de 2003. São Paulo: Editora Renovar, 
2003, p. 153-174. 
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 Mais propriamente, a função conferida ao instituto da ação rescisória, como 

entendeu o relator, é dar “efetiva realização da idéia de justiça”, garantindo a prevalência da 

“ordem legal objetiva”, como sói da disposição do art. 485, inciso V, do Código de Processo 

Civil244. 

 A questão é saber, como perguntou o relator, se a contrariedade à interpretação do 

Supremo ensejaria o uso da ação rescisória por violar expressa literal disposição de lei. Muito 

bem. Na esteira da resposta dada pela própria Corte, as decisões definitivas em sede da função 

precípua do Supremo na defesa da Constituição supera o próprio sentido de “literal disposição 

de lei”, agindo como parâmetro a ser seguido. A aplicação do comando do enunciado 343, 

quando se tratar de matéria constitucional, é inapropriado devido a natureza das interpretações 

do Supremo. 

 Observe-se, a limitação do prazo para a propositura da ação rescisória como 

imperativo do princípio da segurança jurídica, ressalvado o que foi dito sobre a suspensão da 

prescrição. 

 Por fim, solução diversa ocorre quanto não há julgamento de mérito na medida 

cautelar. Ela é prejudicada. Neste caso, a cessão da força da cautelar não é substituída por 

provimento contrário. Na verdade, a suspensão que havia da validade e eficácia do ato 

normativo, deixa de existir e ele volta a ter vigência. Assim, a restrição feita pelo juiz, quando 

aplicou a decisão da medida cautelar, não existe mais. A via que resta ao prejudicado é a 

ordinária. 

 

5.8 MECANISMOS DE PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA CAUTELAR NO 

PROCESSO OBJETIVO. 

 

 As técnicas de preservação da decisão na cautelar são a reclamação, pela via 

concentrada, e a própria petição dentro do processo individual.  

 A petição lançada nos próprios autos onde se dá a inobservância é medida que 

geralmente não tem efeito prático, mas pode gerar reconsideração da decisão. 

 Interessante é o caso da Reclamação.  

                                                 
244 “Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 
(...) 
V – violar literal disposição de lei;” 
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 O instituto hipertrofiou-se nos últimos tempos com o art. 13245 da Lei n. 8.038/90, 

que provocou uma verdadeira ampliação do conceito de interessado (reclamante) no processo 

de perante o Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 

 Nesse quadro, na ação declaratória de inconstitucionalidade n. 2.212246, foi revisto 

posicionamento anterior para afirma que não existe mais o monopólio da reclamação pelo 

Supremo Tribunal, firmado na ordem constitucional anterior. Podem os tribunais ter suas 

próprias reclamações247. Destacou-se que a justificativa normativa para a reclamação está na 

aplicação da teoria dos poderes implícitos, sendo verdadeira cláusula implícita, voltada para 

combater o abuso daqueles que não cumprem a decisão dos tribunais. Realçou-se ainda a 

feição da reclamação em dar efetividade aos provimentos jurisdicionais. 

 A reclamação constitucional é tratada na Constituição, nas leis sobre os tribunais e 

nos regimentos internos. O instituto volta-se para preservar a autoridade de julgados e do 

próprio órgão julgador. Contudo, o Supremo vem modificando seus posicionamentos para 

dar-lhe mais ligação com a preservação da própria harmonia da constituição, em muito se 

falando em objetivação da reclamação. 

 Sobre o papel da reclamação constitucional248, importantes julgados antecipam a 

preocupação de torná-la um instrumento impraticável. 

 O Supremo Tribunal sentiu isso ao proferir decisão dizendo “Reconhecimento de 

legitimidade ad causam de todos que comprovem prejuízo oriundo de decisões dos órgãos do 

Poder Judiciário, bem como da Administração Pública de todos os níveis, contrárias ao 

julgado do Tribunal”.
249

 Saliente-se que cabe também reclamação contra atos não-

jurisdicionais (Recurso Extraordinário n. 113.196). 

 A própria Excelsa Corte expressou o que entende por parte interessada, consoante 

a dicção do dispositivo acima citado, cotejando-o com o art. 156 do regimento interno daquela 

Casa: “são as pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que se vejam afetadas, em sua 

                                                 
245 “Art. 13. Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá a 
reclamação da parte interessada ou do Ministério Público.” 
246 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação declaratória de inconstitucionalidade n. 2.212, Distrito Federal. 
Relatora: Ministra Ellen Gracie. Diário da justiça da União, 14 nov. 2003. 
247 A possibilidade dos tribunais locais terem reclamações em seus regimentos foi debatida na ação direta de 
inconstitucionalidade. 2.480-9, Paraíba. Relator: Ministro Sepúlveda Pertence. Diário da justiça da União, 

Brasília, 15 jun. 2007.  
248 Sobre a origem, desenvolvimento e aplicação da reclamação constitucional no direito brasileiro, ver: 
DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Reclamação constitucional no direito brasileiro. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris Editor, 2000. 
249 Parte da decisão proferida em: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental da reclamação n. 
1.880. Relator: Ministro Maurício Corrêa. Diário da justiça da União, Brasília, 7 nov. 2002). 
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esfera jurídica, por decisões prolatadas com usurpação da competência deste Supremo 

Tribunal Federal ou afronta à autoridade de suas decisões.”250 

Dessa forma, a cada dia ficam mais complexos os efeitos práticos da decisão do 

Supremo Tribunal Federal. 

Questão de alto valor prático é o início da obrigatoriedade da observância do 

julgado do Supremo Tribunal e, conseqüentemente, qual o termo a quo para o possível 

ajuizamento de reclamação para velar pela autoridade deste dito decisum. 

A matéria foi apreciada especificamente no seio de agravo regimental proposto na 

reclamação n. 872-8251, proposto contra decisão do Ministro Marco Aurélio, relator 

originário, que, preliminarmente, chamou o feito à ordem para determinar à reclamante - a 

União -, que juntasse a íntegra do acórdão apontado como inobservado. 

A decisão foi reformada sobre a fundamentação de que o termo a quo da eficácia 

erga omnes e do efeito vinculante dos provimentos proferidas no controle abstrato de 

constitucionalidade é a simples publicação da ata de julgamento diário da justiça da União.

 Sendo assim, o início da autoridade do julgado no controle de constitucionalidade 

abstrato, inclusive as decisões liminares, é a publicação da ata de julgamento no diário da 

justiça da União. Não se pode esquecer que o chamamento do processo a julgamento é 

procedimento complexo, precedido de intimação da pauta pela publicação oficial. Este 

raciocínio é tão prevalente que, até mesmo a chamada “pauta temática” - entendida com a 

divulgação eletrônica do rol dos processos que preferencialmente serão julgados no mês -, não 

substitui a tradicional intimação da pauta pela imprensa oficial252. 

Outra observação relacionada com a importância da reclamação é abrangência da 

vinculação objetiva da decisão. Pergunta-se se a vinculação é somente do dispositivo (tese 

                                                 
250 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental da reclamação n. 1.880. Relator: Ministro Maurício 
Corrêa. Diário da justiça da União, Brasília, 7 nov. 2002. 
251 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental na reclamação n. 872-8, São Paulo. Relator para o 
acórdão: Ministro Joaquim Barbosa. Diário da justiça da União, 3 fev. 2006. Que atende sob a seguinte ementa: 
“AGRAVO REVIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. JUNTADA DE ACÓRDÃO DA ADM 4-MC. 
DESNECESSIDADE. PROVIMENTO. 
 A obrigatoriedade de observância da decisão de liminar, em controle abstrato realizado pelo Supremo 
Tribunal Federal, impõe-se com a publicação da ata da sessão de julgamento do Diário da Justiça. 
 O ajuizamento de reclamação independe tanto da publicação do acórdão cuja autoridade se quer garantir 
(ADC 4-MC) como de sua juntada. 
 Agravo regimental provido.” Em sentido idêntico: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo 
regimental na reclamação n. 3632, Amazonas. Relator para o acórdão: Ministro Eros Grau. Diário da justiça da 
União, Brasília, 18 ago. 2006. 
252 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Embargos de declaração na ação direta de inconstitucional n. 2.996, 
Distrito Federal. Relator: Ministro Sepúlveda Pertence. Diário da justiça da União, 16 mar. 2007. 
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restritiva), ou do dispositivo mais os motivos determinantes (tese ampliativa), ou, se é sobre o 

dispositivo e tudo que foi discutido seja como motivos determinantes ou como coisas ditas de 

passagem (obter dicta). A última tese é a mais frágil. 

A questão foi apreciada pelo Tribunal em vários julgados. 

No caso da reclamação n. 2475, proposta sob o fundamento de ser a decisão do 

Colendo Superior Tribunal ofendeu ao que fora dito em sede da ação direta de 

constitucionalidade n. 1253, o Ministro Carlos Velloso, relator da reclamação, indeferiu o 

pedido de liminar sob a alegação de não vinculares os motivos. A decisão deu ensejo a agravo 

regimental254. Neste, o relator negou provimento sob o fundamento de que o efeito vinculante 

nas ações do controle abstrato cinge-se ao dispositivo da decisão. Ao seu lado, expressamente, 

o Ministro Pertence, Marco Aurélio, Ellen Gracie, Carlos Britto e Eros Grau. Noutro sentido, 

da divergência, Ministro Gilmar Mendes, Cármem Lúcia, Joaquim Barbosa, estendendo o 

efeito vinculante aos motivos determinantes da decisão.  O abuso na utilização das 

reclamações é tão patente que algumas delas destinam-se a atacar múltiplos atos. 

Na reclamação n. 5.470255, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de 

Moju/PA, em face de diversas decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo 

Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, e pelos Juízes das 1ª e 2ª Varas do Trabalho de 

Abaetetuba/PA, o relator, Ministro Gilmar Mendes, despachou, monocraticamente, fixando 

prazo para que o reclamante emendasse a petição inicial, tendo em vista a evidente 

impossibilidade de exame do pedido tal como formulado inicialmente. 

Naquela oportunidade, entendeu o Ministro Gilmar que o conteúdo do pedido 

formulado pelo reclamante, torna impraticável o desenvolvimento regular da presente 

reclamação. 

De início o relator explanou a evolução do instituto da reclamação constitucional, 

para, depois, aferir-lhe um novo perfil. Asseverou que a reclamação constitucional não mais 

se destina apenas a assegurar a competência e a autoridade de decisões específicas e bem 

delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também se constitui como ação voltada à 

proteção da ordem constitucional como um todo. Neste ponto, sustenta o Ministro que: 

                                                 
253 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de constitucionalidade n. 1, Distrito Federal. Relator: 
Ministro Moreira Alves. Diário da justiça da União, 16 jun. 1995.  
254 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental na reclamação n. 2.475, Minas Gerais. Relator para 
o acórdão: Ministro Marco Aurélio. Diário da justiça da União, Brasília, 1º fev. 2008. 
255 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação n. 5.470, Pará. Decisão monocrática proferida em 29 fev. 
2008. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Pendente de publicação. 
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A tese da eficácia vinculante dos motivos determinantes da decisão no 
controle abstrato de constitucionalidade, já adotada pelo Tribunal, confirma 
esse papel renovado da reclamação como ação destinada a resguardar não 
apenas a autoridade de uma dada decisão, com seus contornos específicos 
(objeto e parâmetro de controle), mas a própria interpretação da Constituição 
levada a efeito pela Corte.  

  

Conclui o relator sustentando que se vislumbra a possibilidade de declaração 

incidental da inconstitucionalidade de norma de teor idêntico a outra que já foi objeto de 

controle abstrato de constitucionalidade realizado pelo Supremo Tribunal Federal. 

Essa “renovação” do papel da reclamação constitucional a colocaria na condição 

super instrumento processual, capaz de veicular, um instrumento se apóia sobre a forma de 

procedimento sumário especial. 

De forma bem mais modesta porta-se o Tribunal. Pois a tese da vinculação 

somente ao dispositivo ainda vige. Deve-se isso não propriamente a requisitos técnicos, mas à 

prática. A reclamação constitucional na forma que existe não comportaria uma avalanche de 

aplicações. Nesse sentido, o próprio Ministro Gilmar, na reclamação n. 5.740. 

Até pouquíssimo tempo, sequer se aceitava a sua aplicação no controle abstrato.  

Aliás, em consonância com o sentido da atividade diretiva do processo pelo 

julgador, à medida que cabe a ele evitar embaraços ao andamento adequado do processo - 

linha interpretativa já havia sido explicitada na questão de ordem na ação direta de 

inconstitucionalidade n. 28256 - cabe a limitação objetiva de demandas na reclamação. Assim 

decido, para determinar o desmembramento de ação que impossibilite a realização prática da 

missão do Tribunal. 

Assim, tanto é possível a limitação objetiva nos processos de controle abstrato de 

constitucionalidade, como também, nas reclamações constitucionais, desde que isso resolva a 

inicial impossibilidade (“pedido inviável”) de prestação jurisdicional. 

Há, contudo, casos que isso não resolve. Como entendeu ser o da reclamação 

5.470. Onde, segundo o Ministro Gilmar, fica patente que o Supremo não tem como dar 

conta, na atual consolidação do procedimento da reclamação constitucional, da propositura de 

pedidos de preservação da autoridade de suas “interpretações” constitucionais. 

Se adotada a teoria da vinculação dos motivos determinantes da decisão proferida 

pelo Supremo Tribunal Federal e, mantida a via da reclamação tal com é hoje, para a 

                                                 
256 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem na ação direta de inconstitucionalidade n. 28, Distrito 
Federal. Relator: Ministro Octávio Gallotti. Diário da justiça da União, Brasília, 25 out. 1991. 



146 
 

 
 

preservação da ordem constitucional objetivamente haurida pela interpretação da Corte 

Suprema, o Tribunal sofrerá um colapso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

 A compreensão do princípio do acesso à justiça na perspectiva substancial e 

formal, constituindo a primeira aquela que assegura às pessoas receberem aquilo que têm 

direito. 

 O problema contemporâneo, mais do que em qualquer outra época, é transportar 

para a vida das pessoas, os direitos declarados abstratamente nas diversas ordens jurídicas. 

 O desenvolvimento experimentado pela humanidade, de forma geral, e no Brasil, 

em particular, exige uma constante revisão daquilo entendido por justiça. Todavia, neste 

processo, tornou-se imprescindível a premissa de garantir o acesso da pessoa aos avanços dos 

direitos humanos somados durante a História. Nesta senda, o princípio do acesso à justiça, 

embora tenha elevado conteúdo metajurídico, agregado aos princípios da dignidade da pessoa 

humana, do pluralismo político e outros que definem o perfil do Estado democrático de 

direito, é elemento de concretização dos direitos fundamentais. 

Nesse sentido, as definições do princípio do acesso devem abranger a maior fatia 

possível da realidade, extrapolando a correlação com um provimento meramente formal e 

exigindo meios de adentrar e usufruir de toda a riqueza da evolução dos direitos 

fundamentais. 

Exatamente por ser o acesso à justiça o direito fundamental que serve para 

garantir os demais. 

O processo como instrumento para o acesso à justiça, forma de resolução de 

conflitos, tem sua trajetória histórica atrelada à idéia de conflituosidade como constante na 

vida em sociedade. A sua colocação como instrumento não lhe retira escopo ético, social, 

econômico e jurídico, pois, num Estado democrático, os meios também justificam os fins. 

 Com a ampliação do papel do Estado, tendo ele se apoderado do processo, firma-

se a necessidade de instituí-lo sobre bases mais sólidas, de modo a dar-lhe menos tecnicismo e 

mais efetividade. 

O processo exige a formulação de premissas sistematizadas para o sua 

interpretação e aplicação, pautada na idéia de adequação das técnicas processuais às 
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necessidades do direito material, sem descuidar das garantias fundamentais do contraditório, 

ampla defesa e devido processo legal. 

A influência da assunção definitiva do processo como técnica, provido de 

conteúdo ético, vincula também as relações privadas, principalmente disciplinando o 

contraditório, ampla defesa e o devido processo legal, naquilo conhecido como eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais. 

Os desafios dessa “hermenêutica concretizante” são vários.  Decorrem, 

principalmente, das limitações ilegítimas impostas ao princípio do acesso à justiça e podem 

ser divididos em factuais, temporais e técnico-processuais. 

Nesse quadro, onde o princípio do acesso à justiça modela o processo, é que o 

estudo do instituto da tutela da urgência na ação direta de inconstitucionalidade no direito 

brasileiro deve ser travado.  

As relações entre a atividade jurisdicional e os aspectos temporais, mormente 

quanto ao imbricamento entre o resultado e o momento da prestação, força uma constante 

elaboração no sentido de adaptar o Poder Judiciário de meios mais ágeis e aptos de cumprir 

sua missão. 

Nesse sentido, a tutela de urgência ganha foro constitucional, estando todos os 

órgãos dotados do poder de cautela, independentemente de previsões expressas da 

Constituição. Além disso, em se tratando de controle abstrato, o valor constitucional a ser 

tutelado é, antes de tudo, a própria efetividade da Constituição. 

Partindo-se dessa vinculação entre o direito material e processo, o controle 

abstrato de constitucionalidade a jurisdição constitucional desenvolveu o processo objetivo 

como importante e indispensável maneira de compatibilizar o bem jurídico posto em juízo (a 

harmonia da ordem constitucional) e a técnica a seu dispor. 

Verificou-se a distinção entre o processo voltado para tutelar diretamente a 

harmonia da ordem constitucional daquele outro, de índole puramente pensada para a 

discussão de situações jurídicas subjetivas e concretas. Esse processo específico do controle 

de constitucionalidade abstrato tem linhas mestras próprias, detendo autonomia em relação ao 

processo comum, destinado àquelas situações que contemplem a idéia de lide, onde há partes 

e interesses subjetivos em jogo, 

Reveste-se irretocável a concepção pela adoção do processo objetivo, servindo o 

grau de desenvolvimento dele no direito brasileiro, como termômetro da eficácia do sistema 
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jurídico em tutelar a força normativa da Constituição em si mesma, independentemente da 

idéia de interesses subjetivos. 

Diante da distinção dos interesses jurídicos e da missão do Tribunal na via 

abstrata, haja vista a defesa da Constituição como interesse autônomo de tutela, 

desenvolveram-se feições próprias para a atuação no pólo passivo e ativo das ações diretas, 

bem como os seus efeitos normativos e fáticos. 

Da mesma forma, a sujeição das pessoas às decisões do controle abstrato foi 

revisada para dar-lhe efeito geral e eficácia vinculativa dos demais órgãos da jurisdição e 

Administração. 

Todavia, o modelo constitucional brasileiro seguiu marcha para alcançar estas 

características de forma lenta e nem sempre progressiva. De início, na Constituição de 1824, 

não houve previsão de controle judicial dos atos legislativos, muito menos se falou em 

controle constitucional. Ambos só foram adotados na ordem constitucional imediatamente 

posterior à proclamação da República, ainda em sede da Constituição provisória de 1890, 

seguidamente na Constituição de 1891 e alterações legislativas e emendas constitucionais 

para ampliar tal missão. Marcada pela adoção do controle feito no caso concreto, espalhado 

por todos os juízes e tribunais do país. Na Constituição de 1934 seguiram-se várias novidades, 

embora mantida o controle difuso. Dentre os avanços destacou-se a criação da representação 

interventiva, o quórum especial para declaração de inconstitucionalidade pelos Tribunais e a 

previsão de suspensão da lei declarada inconstitucional em decisão definitiva do Supremo 

Tribunal pela atuação do Senado Federal. Inovações que marcaram a história constitucional 

brasileira e de alguma forma ainda estão presentes no direito brasileiro. A Constitucional de 

1937 foi retrógrada quanto ao controle de constitucionalidade, fazendo-o, inclusive, perder a 

definitividade quanto as suas decisões, pela adoção da possibilidade de reapresentação da lei 

inconstitucional ao Congresso, o que poderia levar a verdadeiras rescisórias dos julgados do 

Supremo Tribunal Federal. A Constituição de 1946, no tema do controle de 

inconstitucionalidade, redefiniu o papel da representação interventiva, o que levou, mais 

adiante, a elevá-la à condição de processo objetivo. Foi ainda na vigência da Constituição de 

1946 que nasceu o controle abstrato de constitucionalidade, inserido pela emenda 

constitucional n. 16, de 1965, que criou a representação de inconstitucionalidade. A 

Constituição de 1967/67 positivou, por meio da emenda constitucional n. 7/77, a medida 

cautelar na representação de inconstitucionalidade. Mas foi com a Constituição de 1988 que o 
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controle abstrato encontrou seu patamar máximo. A ampliação da antiga representação, agora 

ação direta de inconstitucionalidade, do ponto de vista objetivo e também da legitimidade, a 

criação da ação declaratória de constitucionalidade, pela emenda constitucional 3/1993, a 

previsão de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, são alguns dos avanços. 

Inserida nesse quadro geral, a evolução da atividade do Supremo Tribunal Federal 

na tutela de urgência no controle abstrato pode ser sentida em cinco fases: a) a primeira, 

exemplificada pela Representação 94 de 1946, nega o cabimento de medida cautelar até 

mesmo em representação interventiva, contudo, de forma incipiente, adota as linhas 

fundamentais do processo objetivo no direito brasileiro; b) a segunda, após a Emenda 

Constitucional 16 de 1965, na dicção da Representação 933, aceita a existência da medida 

cautelar, independentemente de previsão expressa da Constituição, reforçando o caráter 

objetivo de seu processo; c) a terceira, após a Emenda Constitucional 7 de 1977, aos auspícios 

da linha inaugurada pela Representação 1.006, aprecia a medida cautelar sem qualquer 

restrição, muito embora ainda influenciada pelo processo subjetivo; d) a quarta, circunvizinha 

a Constituição de 1988, embora menos atrelada ao processo subjetivo, ainda é fase de 

transição entre ele e o processo objetivo; e) a quinta, desatrela o controle abstrato do processo 

comum, marcando-se pela adoção da defesa da harmonia como preocupação principal, muito 

embora, ainda exclua a tutela provisória das situações de inconstitucionalidade parcial, 

deixando de fora a possibilidade de cautelar na ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão.  

Nessa última fase, não há justificativas para aceitar a exclusão de situações de 

emergência excepcional, como faz o Supremo ao não flexibilizar a regra da concessão da 

medida pelo Pleno, e deixar sem tratamento casos em que a liminar de plano é primordial para 

a efetiva tutela da harmonia constitucional. Ademais, também não se pode aceitar a negativa 

de medida cautelar de ofício, ante o caráter objetivo do processo e controle abstrato. 

É possível a aplicação de equivalente a justificação prévia ao juízo provisório da 

cautelar. Em decorrência dos valores da participação e democracia, sob a proteção de uma 

sociedade aberta, criam-se mecanismos de enriquecer o debate, sem, contudo, confundi-los 

com interesse jurídico dos participantes. Assim, também na medida cautelar, é possível 

audiências públicas e participação de pessoas ou instituições que agreguem elementos para a 

sua cognição. Além de caber a conversão do julgamento em diligências com a mesma 

finalidade. 
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Nessa fase, os efeitos e a eficácia são revistos para atender aos imperativos de 

vigência fática e normativa, vinculação objetiva e subjetiva, principalmente fomentados pela 

segurança jurídica e o acesso à justiça. Neste particular, o efeito erga omnes e a eficácia 

vinculativas das decisões de controle abstrato defluem, o primeiro da própria natureza do ato 

que suspende a validade do ato impugnado, o segundo, do papel do Supremo Tribunal Federal 

como defensor da Constituição. Não se há, pois, consistência na discussão sobre a ausência de 

foro constitucional ao efeito vinculativo das decisões cautelares na ação direta de 

inconstitucionalidade. 

Todavia, nesta fase, desenvolvem-se outros efeitos da concessão da medida 

cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, como forma de adequá-la a outros aspectos 

do acesso à justiça e segurança jurídica. Fala-se na suspensão dos processos subjetivos que se 

baseiem no mesmo preceito impugnado naquela cautelar. Aqui, deve-se aplicar a suspensão 

para evitar a formação de julgamentos definitivos com a essência de provisórios, afetando a 

segurança jurídica. Da mesma forma, a suspensão deve recair até mesmo sobre os processos 

levados ao Supremo Tribunal pelo processo subjetivo, já que a atividade no controle abstrato 

prevalece sobre as demais. Nessa linha, também se deve suspender os processos de controle 

abstrato propostos em sede dos tribunais locais, caso recaia sobre norma de repetição 

obrigatória, conforme o princípio da simetria. 

Ainda em decorrência do deferimento da cautelar, outro efeito importante é o da 

suspensão sobre o prazo prescricional e decadencial das pretensões subjetivas. Abrange, 

inclusive, o prazo para a propositura de ação rescisória. Somente assim será garantida a 

coerência do sistema jurídico, na proporção de o efeito vinculante impede que o julgamento 

no processo subjetivo ocorra com a possibilidade de conclusão diversa daquela da decisão da 

medida cautelar. Ademais, a suspensão da validade do preceito normativo torna impossível a 

propositura de demanda sobre ele, pela forma que ele não existe como parâmetro regulador 

das condutas, enquanto suspensa a sua vigência normativa. 

Na mesma linha interpretativa, cabe ação rescisória de decisão de mérito baseada 

em entendimento de medida cautelar em ação direta, não confirmada no mérito daquela ação. 

A justificativa é dupla. Seja pelas mesmas razões da suspensão da prescrição, seja pela 

supremacia da Constituição, de onde se retira que, cessada a incompatibilidade cautelarmente 

apontada, o preceito normativo volta a ser compatível com a Constituição, devendo ser esta a 

posição prevalecente na ordem jurídica.  
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Pelos mesmos motivos, adotarem mecanismos de preservação da interpretação 

dada pelo Supremo, ainda que em sede de medida cautelar. Dentre os mecanismos que se 

prestam a tal função, certamente, é a reclamação constitucional aquele mais importante, seja 

por seu procedimento célere, sumário, de abreviação da cognoscibilidade do Tribunal das 

questões levantadas à sua decisão, seja por sua vasta utilização. Contudo, a aplicação da 

reclamação no controle abstrato é recente, marcado pela ampliação do conceito, 

jurisprudencial e legal, de prejudicado como legitimado para propositura.  

O instituto sofre uma crise de efetividade. Do aspecto numérico, a reclamação é 

responsável por parte considerável do movimento da Corte. Quadro que se agravaria diante da 

proposta de adoção da tese de transcendência dos motivos determinantes da decisão. Conduta 

esta consistente na atribuição de força vinculativa àqueles fundamentos norteadores da 

decisão. Caso adotada essa tese, o quadro que já é preocupante, tornar-se-á caótico. 

De qualquer maneira, o instituto reclamacional exige maior sistematização, 

principalmente, pelo legislador ordinário. 

 Examinando a realidade na forma que está configurada pela atividade do Supremo 

Tribunal Federal, tendo em conta as exigências do princípio do acesso à justiça, vislumbra-se 

que o sistema de tutela provisória em sede de ação direta de inconstitucionalidade está em 

plena expansão, mas ainda detém incongruências.  

 Dentre estas imperfeições encontra-se a larga duração das decisões que deveriam 

ser provisórias e breves, vez que são consideradas como estado de transição (e de exceção) 

rumo ao provimento definitivo. Nesse sentido, reforça-se a observação feita sobre a 

necessidade de regular o mecanismo de revalidação das medidas cautelares que ultrapassem a 

vigência de cento e oitenta dias. Mesmo sabendo da resistência a esta exigência, sua adoção é 

necessária para estabelecer o verdadeiro papel da tutela provisória. Por certo, o que parece 

duplicar o trabalho, seria medida de racionalização, uma vez que levaria o Tribunal a agilizar 

o julgamento, verificar os casos de prejudicialidade do processo e evitar movimentações 

processuais puramente circulares, já que não dão definitividade aos processos. Sem contar o 

principal motivo: evitar o uso de reclamações. 
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