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RESUMO

Este trabalho aborda os limites formais e materiais do controle de constitucionalidade 
pelo Supremo Tribunal Federal, iniciando com o estudo da Constituição, destacando sua 
evolução, natureza e significados, passando por sua evolução histórica, oferecendo ainda um 
conceito de inconstitucionalidade. Trabalha os princípios como Constituição material, fazendo 
a distinção entre princípios e regras, destacando as características dos princípios 
constitucionais e os princípios fundamentais da Constituição. Analisa os parâmetros históricos 
e metodológicos do sistema brasileiro de controle de constitucionalidade e destaca o papel do 
Supremo Tribunal Federal como legislador positivo. Observa os fundamentos do controle de 
constitucionalidade e a legitimidade do Supremo Tribunal Federal.  Examina a atuação do 
Supremo Tribunal Federal em face do princípio da segurança jurídica. Oferece uma visão 
sobre a experiência do controle de constitucionalidade em outros países. Aborda ainda o 
controle de constitucionalidade no Brasil, destacando os pontos críticos dos seus limites 
formais e materiais.  Verifica a aplicação dos princípios constitucionais pelo Supremo 
Tribunal Federal no controle difuso e no controle concentrado de constitucionalidade, bem 
como a atuação do Supremo Tribunal Federal diante das omissões inconstitucionais. Traz ao 
debate as novas perspectivas quanto aos limites formais e materiais do controle de 
constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Objetiva elaborar considerações acerca 
dos limites da jurisdição constitucional a partir do modelo de Constituição, o caráter político 
da jurisdição constitucional, e finaliza apontando as dificuldades para a definição dos seus 
limites formais e materiais a partir da atuação do Supremo Tribunal Federal. 

Palavras Chave: Controle de Constitucionalidade, Supremo Tribunal Federal, Limites 
formais e materiais. 



ABSTRACT 

This document approaches the formal and material limits of the constitucionalidade 
control for the Supreme Federal Court, iniating with the study of the Constitution, detaching 
its evolution, nature and meanings, passing for its historical evolution, offering still a 
unconstitutionality concept. Is work the principles as material Constitution, making the 
distinction entere principles and rules, detaching the characteristics of the principles 
constitutional, and the basic principle of the Constituition. It analyzes metodologics the 
historical parameters and of the brazilian system of constitutionality control and detaches the 
paper of the Supreme Federal Court as positive legislator. It observes the beddings of the 
constitutionality control and the legitimacy of the Supreme Federal Court. Is examines the 
performance of the Supreme Federal Court in face of the principle of the legal security. Is 
offers a vision on the experience of the control of constitutionality in other constries. It still 
approaches the control of constitutionality in Brazil, detaching the critical points of its formal 
and material limits. Is verifies the application of the principles constitutional for the Supreme 
Federal Court in the diffuse control and the intent control of constitutionality, as well as the 
performance of the Supreme Federal Court ahead of the unconstitutional omissions. It brings 
to the debate the new perspectives how much to the formal and material limits of the control 
of constitutionality for the Supreme Federal Court. Objective to elaborate considerations 
concerning the limits of the constitutional jurisdiction from the model of Constituition, the 
character politican of the difficulties with respect to the definition of its formal and material 
limits from the performance of the Supreme Federal Court.  

 Keys Words: Control of Constitutionality, Supreme Federal Court, Formal and 
Material Limits. 
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1 INTRODUÇÃO 

Deve-se ao constitucionalismo americano a contribuição histórica da supremacia

constitucional como premissa de uma Constituição normativa, que possa erigir-se em norma

suprema de todo o ordenamento e garantir suas condições de unidade e coerência.1 A 

Constituição americana de 1787 assenta o conceito de supremacia não só com a afirmação de

que “a Constituição é o supremo direito da terra”, como também por permitir se fazer na 

prática judicial americana, desde 1803, o controle de leis contrárias à Constituição. Criou-se a

possibilidade do judicial review baseado no conceito de supremacia constitucional, que 

resultou na articulação de um sistema de controle de constitucionalidade das leis que se

sobrepõe aos demais poderes, limitando a atuação do Parlamento e do Governo, quando estes, 

no exercício de suas atividades, ultrapassam os limites da Constituição.

A transposição desse modelo para a Europa não foi possível sob os mesmos

pressupostos, em razão do tratamento diferente que recebiam os textos legais em relação à 

posição, historicamente mantida no continente europeu, de legitimação do poder do Estado.

Teve que transcorrer todo o século XIX para que definitivamente se aceitasse a existência de

um Tribunal capaz de anular as leis contrárias à Constituição,  com a diferença de que os 

pressupostos da jurisdição constitucional na Europa passaram a obedecer a razões distintas

daquelas que facilitaram o seu  desenvolvimento no modelo americano. Daí ter resultado a 

criação, em alguns países europeus, de órgãos específicos de defesa da Constituição, 

independente dos poderes dos estados, não se atribuindo a sua defesa a um órgão judicial,

como nos Estados Unidos. Alguns autores, como Enterria, consideram que a jurisdição 

constitucional na Europa adota o modelo norte-americano de supremacia constitucional junto 

com alguns traços de outro sistema (do sistema kelseniano), enquanto instrumento técnico. Já 

1 Cf. ENTERRÍA, Eduardo Garcia de. La posicion jurídica del Tribunal Constitucional en el sistema español:
posibilidades y perspectivas. In El Tribunal Constitucional. Madrid: IEF. Dirección General de lo Contencioso
del Estado, 1981, p. 28.



13

outros consideram a justiça constitucional européia atual tributária do modelo norte-

americano, porém com características próprias, a exemplo de Gustavo Zagrebelsky.2

As Constituições normativas exigem um controle das normas e a depuração do

ordenamento jurídico de todos os preceitos que forem contrários ao que estabelecido no texto 

constitucional. A atividade de guarda da Constituição conhece dois grandes sistemas de 

controle de constitucionalidade das normas: o sistema difuso e o sistema concentrado, os 

quais se correspondem com dois modelos de jurisdição, o modelo anglo-saxão e o modelo

continental europeu. Tome-se como modelo de controle europeu o austríaco, que foi 

denominado modelo puro, por ser de controle muito específico por um órgão criado 

expressamente com tal fim, e que foi idealizado por Kelsen, em conexão com sua concepção 

de direito como estrutura piramidal, que exigia uma ordenação das normas jurídicas

perfeitamente hierarquizadas. 

Nos dias atuais, o controle de constitucionalidade adquire maior amplitude em

conexão com a idéia de Estado de Direito, que estabelece a possibilidade de uma defesa dos 

direitos fundamentais ligada ao cumprimento da Constituição. É certo que o controle de 

constitucionalidade, desde aquele exercido sob o ponto de vista da hierarquia normativa, se 

completa hoje, na maioria das Constituições, com o cumprimento, não só por parte do Estado, 

mas mesmo pelos particulares, de uma gama de direitos fundamentais, que têm que ser 

amparados. A impossibilidade de que todas as respostas jurídicas a essas questões possam 

estar adstritas a um só órgão de controle tornou evidente a superação do esquema inicial

idealizado por Kelsen.3

De todo modo, o sistema puro austríaco de controle de constitucionalidade somente

encontrou berço na Constituição desse país, estando presente em outras Constituições o

controle de constitucionalidade com fórmulas e variações de maior ou menor importância

2 ZAGREBELSKY, Gustavo. Il diritto mitte. Torino: Einaud, 1992, p. 73
3 A justificação do modelo de defesa da Constituição baseado em um tribunal “ad hoc” pode ser encontrado em
KELSEN, Hans. – Quién debe ser el defensor de la Constituición? Madrid: Editora Tecnos, 1995.
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tiradas desse modelo denominado puro. É o caso do Brasil, onde em nosso ordenamento se

incorporam elementos da jurisdição difusa e, principalmente, da jurisdição concentrada, 

originários dos dois modelos, derivados, sobretudo, das garantias constitucionalizadas na 

Carta de 1988 (entre elas a regularidade do regime democrático e do Estado de Direito (art. 1º, 

CF), o respeito ao equilíbrio entre o Estado e a coletividade, principalmente em proteção à 

supremacia dos direitos e garantias fundamentais (art. 5º, CF), a garantia do bom

funcionamento dos poderes públicos e a preservação da separação dos Poderes (art. 2º, CF), e 

finalmente, o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos). No caso da 

jurisdição concentrada, a Constituição de 1988 ampliou sensivelmente o papel do Supremo

Tribunal Federal, como se verá ao longo deste trabalho. 

Em que pese tratar-se de dois sistemas bem distintos – o modelo continental e anglo-

saxão -, existem cada vez mais fatores de aproximação entre ambos, pelo menos no que se 

refere ao controle de constitucionalidade no desenvolvimento dos direitos fundamentais. O

surgimento distinto desses modelos é historicamente justificado pela diferença na concepção

de aplicação das normas. Para Zagrebelsky, as diferenças entre os sistemas partem da 

diferente evolução do conceito de soberania em ambas as culturas, assim como pela própria 

concepção de democracia desenvolvidas especialmente na França e nos Estados Unidos4.

Sustenta o autor tal assertiva comparando as normas contidas no art. 5º da Declaração de

Direitos francesa de 1789 e a IX Emenda da Constituição Americana. Para a norma francesa,

a liberdade é fazer tudo que a lei não proíbe, para a americana é fazer o que a lei permite.

Duas concepções baseadas em diferentes concepções de soberania. Diz ainda o autor citado 

que, para os americanos, a carta constitucional era o ato pelo qual o povo soberano delegava

ao governante a responsabilidade de que nenhuma lei seja contrária à Constituição, sob pena

4 O conceito de vontade geral em ROUSSEAU revela um predomínio do legislativo quase absoluto, em
contraposição com a idéia americana que o legislativo não é a única fonte do direito. Para uma sistematização
dos fatores que originam uma e outra concepção, BOUZAT, G. El control constitucional. Um estudio
comparativo. Fundamentos y alcances del control de constitucionalidad. Madrid: CEC, 1991, p. 90.
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de ser inválida, e para os franceses, ao contrário, todo poder era dado a Assembléia. Não 

obstante, alguns autores entendem que a Europa é tributária do modelo de jurisdição difusa no 

controle de constitucionalidade das normas, como registrado por Enterria.5

Essa aproximação se produz tanto por parte da jurisdição constitucional concentrada

como pela difusa, e para ela têm contribuído fatores como a normatividade das constituições 

européias posteriores a Segunda Guerra Mundial, cuja aplicação permite importar certas

categorias interpretativas do modelo anglo-saxão, a crescente judicialização de setores

importantes da economia e da política, que mantêm em primeiro plano, na atualidade, a 

atividade judicial,  até agora entendida, sob tais aspectos, apenas de forma residual pela

sociedade.

Não nos cabe aqui analisar de forma aprofundada as causas de separação entre os 

modelos, comparando o poder constituinte em ambas as situações.6 Não é esse o objetivo 

deste trabalho. Contudo, tais referências, embora em rápidas notas, a razões históricas e 

políticas que originaram tais modelos, são importantes para que melhor se possa compreender

o papel hoje exercido, no Brasil, pelo Supremo Tribunal Federal, no controle de 

constitucionalidade das leis, notadamente no pertinente aos limites formais e materiais desse

controle, haja vista que nossa Corte Suprema, embora possua as típicas competências dos

Tribunais Constitucionais europeus, deles diferencia-se por constituir-se, também, na última

instância da jurisdição ordinária brasileira. Mas é inegável a influência que sofreu dos dois 

modelos.

Se acreditarmos que o Decreto nº 848, de 11.10.1890, do Governo Provisório, que o 

instituiu, modelou o Supremo Tribunal Federal à imagem da Suprema Corte americana,

devemos acreditar que isto foi feito muito mais como um instrumento de conservação do

5 ENTERRIA, Eduardo Garcia de. La Constituición como norma y el Tribunal Constitucional. Madrid:
Editora Civitas, 1991, p. 134.
6 Essa análise é bem elaborada por MALBERG, R. Carré de. La loi, expression de la volonté générale. Paris:
Collection Classiques, Econômica, 1984, p. 109.
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regime político então instalado e de controle de atos do Parlamento, porque as idéias

republicanas eram concepções minoritárias naqueles tempos iniciais do regime. O Supremo

Tribunal Federal foi concebido como instituição que deveria garantir a Constituição – leia-se 

a República -, mesmo contra eventuais maiorias parlamentares que apoiassem o retorno da 

Monarquia, regime que foi derrubado pelo movimento republicano. Nos Estados Unidos, 

enquanto o controle de constitucionalidade surge por meio da criação judicial (proposto de 

forma genial pelo Chief Justiça Marshall), no Brasil surge pela via do direito positivo, como

forma de controlar eventuais resistências ao modelo republicano então instalado pela força, 

cujos partidários temiam um contragolpe dos adeptos da Monarquia então extinta. Tanto é 

assim que a forma de governo republicano permaneceu como cláusula pétrea do 

constitucionalismo nacional por mais de um século, ou seja, até a atual Carta de 1988. Logo, o 

controle de constitucionalidade, nascido nos EUA como fruto da interpretação judiciária, foi 

transplantado para o Brasil a partir de sua inclusão formal no texto da Constituição.

A partir daí o controle de constitucionalidade entre nós teve uma evolução bastante

curiosa, marcada muito mais pelo acaso do que por uma racionalidade própria, nas palavras

de Gilmar Mendes.7 Se para este autor, de ponto de vista histórico pode-se sustentar que o

nosso modelo de controle concentrado de constitucionalidade reside num equívoco 

dogmático, o fato é que houve um grande avanço no controle de constitucionalidade exercido 

pelo Supremo Tribunal Federal, com erros e acertos, críticas e elogios, em variados momentos

da história recente do país. Não só no sistema de controle concentrado, mas também no 

sistema difuso, que igualmente passou a ter extrema importância, embora diante de uma

jurisprudência defensiva do Supremo Tribunal Federal. É o caso, por exemplo, do direito pré-

constitucional, que foi retirado do controle direto e mandado para o controle difuso. Uma

norma eventualmente revogada, na visão do Supremo, não cabe em controle direto ou 

7 MENDES, Gilmar Ferreira. Legitimidade e perspectivas do controle concentrado de constitucionalidade no
Brasil. Crise e Desafios da Constituição. José Adércio Leite Sampaio (coordenador). Belo Horizonte: Del Rey,
2004, p.258.
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abstrato, ou, ainda, se houver superveniência da revogação, ato objeto de ação direta de

inconstitucionalidade, está restará prejudicada. Logo, assim está se reforçando, 

concomitantemente, o sistema difuso. E há casos, obviamente, que só podem chegar à Corte 

pela porta do sistema difuso, como os casos de interpretações diretas da Constituição, de 

violações discutidas pelo Supremo Tribunal Federal pelo caminho do art. 102, III, a. É nesse 

contexto que o Supremo Tribunal Federal traça os limites do seu exercício do controle 

concentrado de constitucionalidade, limites esses que são denominados pela doutrina de 

formais e materiais. E é sobre a postura adotada pelo Supremo Tribunal Federal no trato 

dessas questões que se fará algumas considerações no presente trabalho, sem, de longe, 

pretender-se esgotar tão vasto e complexo tema.

O que aqui se busca é propor uma reflexão sobre os limites da jurisdição 

constitucional brasileira. Isto porque, nos dias atuais, aqui e alhures, a questão do controle de 

constitucionalidade tem hoje profunda relevância, principalmente quando se leva em 

consideração que, no âmbito jurídico e político o tema é, sem dúvida, decorrente do 

pensamento moderno sobre o que é Constituição, entendida como lex superior, e seu caráter 

universal estruturante da organização do estado, da forma de elaboração das outras normas e 

do centro irradiador dos direitos e responsabilidades fundamentais dos indivíduos. A 

influência dessas idéias é forte entre nós nos dias atuais. 

Constata-se, por isso, que o controle de constitucionalidade das leis é um dos temas do 

direito Constitucional moderno que mais vem ganhando destaque em nosso país, notadamente

desde a instauração de mais uma possibilidade de controle concentrado, resultante do advento

da Emenda Constitucional nº 3/93, objeto de muitas críticas e acerbas controvérsias,

instituindo entre nós a ação declaratória de constitucionalidade. O fato de não apresentar 

similar rigorosamente próximo no direito comparado8 não inibiu a sua criação, que se atribui à 

8 Cf. BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. São Paulo: Saraiva,
2004, p. 176. Registra o autor que alguns autores brasileiros procuram demonstrar ter ela antecedentes no próprio 
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constatação de que, em que pese a presunção de constitucionalidade dos atos normativos do 

Poder Público, tal questão não impediria o surgimento de um mecanismo destinado a 

solucionar controvérsias afetas ao controle de constitucionalidade que resultam das mais

variadas situações. Na visão dos seus idealizadores, dentre eles o hoje Ministro Gilmar

Mendes, do Supremo Tribunal Federal, a criação desse mecanismo tem finalidades muito

claras, quais sejam, afastar a incerteza jurídica e estabelecer uma orientação homogênea da 

matéria. Após o advento da sua criação pela Emenda Constitucional nº 3/93, a ação

declaratória de constitucionalidade foi duramente combatida pela doutrina, ao argumento que 

são se conformava com as limitações materiais impostas pelos constituintes ao poder de 

emendar a Carta de Princípios. Tais críticas, bem como a palavras dos seus defensores serão 

objeto de considerações no presente trabalho.

Em decorrência desses debates, que emergem das próprias possibilidades materiais da 

Constituição,  o trabalho propõe-se a alinhar algumas considerações sobre um tema que se 

considera de importância fundamental para o direito público, qual seja, os limites ao controle 

de constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal Federal, em seu aspecto formal,

estritamente técnico-jurídico, e seu aspecto material, delicadíssimo tema que envolve os 

aspectos políticos, notadamente voltados para a atuação do órgão cuja destinação 

constitucional é o de guardião da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal.

Objetiva ainda, tecer considerações sobre  o que é controle formal e controle material

e suas repercussões no ordenamento em face de princípios constitucionais, analisando o papel 

desempenhado pelo Supremo Tribunal Federal ao longo da história constitucional brasileira,

bem como a evolução do sistema de controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 

Justifica-se as dificuldades na execução do trabalho em virtude da constatação da 

direito brasileiro, entre eles MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de 
Constitucionalidade. São Paulo: Celso Bastos Editor, 1998, p. 254 e s., e CLËVE, Clèmerson Merlin. A
fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p.
290.
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limitação de obras que versem com maior profundidade sobre a questão específica dos limites

formais e materiais ao controle de constitucionalidade, notadamente as voltadas para tal

questão no Brasil. Mas nem por isso deixa-se de buscar construir algumas considerações 

acerca dos fundamentos teóricos dos limites formais e materiais do controle de 

constitucionalidade, partindo-se do fato de que,  após a segunda metade do século passado, 

constata-se que ocorreu uma revolução no constitucionalismo, operada no seio da 

transformação do Estado e do Direito. Nesse contexto, o destaque fundamental aqui delineado 

é para o que a doutrina passou a chamar de pós-positivismo, ou seja, os princípios 

constitucionais, que passaram a receber um plus normativo. A repercussão dos princípios 

sobre as normas jurídicas ganha relevo. Princípios valem; regras vigem. Os princípios passam 

a ser a própria possibilidade do sentido da Constituição. Nossa jurisdição constitucional

adotou essas idéias, que se revela, entre erros e acertos, na busca de corrigir a função de 

endereço constitucional, ou a linha de direção da Carta de 1988.

Desta forma, busca-se avaliar mais do que o valor dos princípios, a sua função 

instrumental no plano de controle de constitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal, acreditando-se que essa aferição contribuirá para se traçar os limites da jurisdição

constitucional, nos seus aspectos formais e materiais.

A interpretação da Constituição é um instrumento mais fortemente moldado para a sua 

defesa, que exige que a aplicação das normas constitucionais se realize com critérios

homogêneos estabelecidos por um Tribunal específico – entre nós, missão atribuída ao 

Supremo Tribunal Federal -, que mantenha uma linha interpretativa acorde com o texto e o 

espírito  da Constituição. Essa função de interpretação da Constituição é uma garantia de

permanência dos valores constitucionais, quer permite prolongar o poder constituinte para 

além do momento histórico do pacto social que o originou. A interpretação das normas do 

ordenamento jurídico em conformidade com o texto constitucional deve conseguir, ademais,



20

manter a coerência, e a depuração de todas aquelas normas que são contrárias à Constituição.

Do ponto de vista da atividade interpretativa, mais que se indagar acerca da natureza 

jurídica do Tribunal constitucional – no caso analisado, o Supremo Tribunal Federal -, a 

questão se desloca para as funções que desempenha essa Corte em uma constituição

normativa, e é nessa funcionalidade que adquire uma importante legitimação a jurisdição 

constitucional brasileira, na medida em que pode homogeneizar os critérios de interpretação 

das normas constitucionais. No desenvolvimento dessa atividade é que se buscará verificar 

quais os limites em que atua o Supremo Tribunal Federal formal e materialmente no controle 

de constitucionalidade, alvo de elogios bem como de críticas as mais acerbas.

Se é correto se afirmar que a interpretação constitucional ditada pelo Supremo

Tribunal Federal é um marco social em que o Tribunal, por sua atuação, lidera as linhas 

interpretativas da Constituição, não será menos correto se afirmar que, embora seja o mais

importante de todos os intérpretes da Carta Política, o Supremo Tribunal Federal nem sempre

fomentou com segurança os valores constitucionais em seus julgados, às vezes extrapolando

os limites materiais que são explícita e implicitamente ditados pela Constituição para o

exercício do controle de constitucionalidade das leis e atos normativos, às vezes ficando 

aquém das possibilidades que para tal mister lhe são outorgadas pela Carta, o que 

procuraremos comentar neste trabalho, embora de forma resumida, pois que tema de tamanha

envergadura exigirá, decerto, mergulho em um trabalho de maior fôlego que o presente. 

Críticos do chamado ativismo judicial – que alguns preferem denominar politização do

Judiciário – enxergam no desempenho das atividades do Supremo Tribunal Federal no 

controle de constitucionalidade um efeito inesperado, e até mesmo perverso, decorrente da 

própria Constituição, pela ampliou sensivelmente o controle judicial sobre a administração

pública. Ao dar ao Supremo Tribunal Federal e aos demais órgãos do Judiciário tais poderes, 

a Constituição o fez não só quanto aos meios pelo qual esse controle é exercido, mas também
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com relação ao seu alcance. Como noticia sem divergência a doutrina, antes de 1988 o 

controle era estritamente de legalidade, não alcançava o mérito da ação administrativa, ou

seja, seus componentes políticos, a conveniência e oportunidade. A Constituição de outubro 

de 1988 tornou obrigatórios, e, portanto, passíveis de imposição judicial, os princípios da

moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Pela concretização destes – que por 

serem princípios são de conteúdo normalmente aberto ou vago – o juiz decide sobre a 

oportunidade e conveniência. Isto, na visão de alguns escritores, politiza o Judiciário, tanto 

para o bem como para o mal. E o Supremo Tribunal Federal não está fora desse contexto, pois 

tem se tornado, em razão da sua colocação na hierarquia judiciária nacional, a última palavra 

e o principal responsável pelo sucesso ou insucesso de algumas ações políticas-

administrativas aos olhos do público.

A Constituição de 1988, ao acentuar o controle judicial da administração, ampliou o 

papel do sistema concentrado de controle de constitucionalidade, acrescentando novos 

titulares da ação direta de inconstitucionalidade, instituindo outras ações, como a de

inconstitucionalidade por omissão (para alguns, sem maiores conseqüências), desaguando 

posteriormente na criação na ação declaratória de constitucionalidade (pela Emenda

Constitucional nº 3/93). Como o controle de constitucionalidade põe em lados opostos leis e 

atos normativos do governo e os seus destinatários, na maioria das vezes em pouquíssimo 

tempo após a sua edição, circunstância de extremo relevo político, o juízo de 

inconstitucionalidade importa quase sempre em nítida reprovação das ações do governo, o que 

por si só já coloca o Supremo Tribunal Federal em delicada situação perante não só a 

sociedade, mas especialmente perante órgãos e entidades da sociedade que nele vêm o último

bastião da resistência ao arbítrio estatal. Já do lado do governo, muitas vezes espera-se que a 

palavra do Supremo Tribunal Federal simplesmente chancele atos políticos transfigurados em

normas jurídicas para fins de implementar planos e políticas públicas construídas nas hostes 
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partidárias, ainda que muitos deles revelem-se, de cara, de duvidosa constitucionalidade. É 

realmente crucial a atividade da nossa Corte Suprema nessas questões, ou, se assim se pode

dizer, é uma missão que, além de não ser fácil é, na maioria das vezes, difícil. E foi assim ao 

longo da sua história. Aliás, Aliomar Baleeiro9 já registrava, décadas atrás, que um halo de 

mistério ou, pelo menos, de desconhecimento interno, velava o Supremo aos olhos da 

sociedade. Não mais que algumas dezenas de milhares, se tanto, compreendiam bem a 

realidade de seus mecanismos e de suas funções. Passados quase quarenta anos das 

afirmações do então Ministro do Supremo, a realidade não se mostra tão diferente. E com um

complicador a mais, que são as novas possibilidades do controle de constitucionalidade das

leis e atos normativos delegadas ao Tribunal, o que abriu, em conseqüência, novos debates

sobre os limites da jurisdição constitucional brasileira.

Tudo isto sem falar que não se pode esquecer que tal controle se opera a partir de uma

Constituição que para muitos é mal redigida, detalhista, analítica, e que impõe limites

materiais ao poder constituinte derivado (barreira erigida a partir das chamadas cláusulas 

pétreas). Por óbvio, todas essas questões deságuam no Supremo Tribunal Federal, quando 

chamado a exercitar o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos do governo.

Nessas ocasiões, aqueles que batem às suas portas, criticando a Carta da República por descer 

a pormenores que deveria ter legado à legislação infraconstitucional, vê-se às voltas hora com 

a parcimônia do Tribunal hora com reação contrária, que é interpretada como fruto para a

instalação de atritos entre o Poder Judiciário e o Executivo. 

Tem-se observado no país, nos últimos anos, que mudanças de políticas acabam por 

tornarem-se questões constitucionais, as quais passam por solução a cargo do Supremo 

Tribunal Federal. Sendo certo que isso pode contribuir para aumentar os litígios entre o 

Judiciário e o Executivo, não será menos certo que, aumentando os litígios que o Supremo

9 BALEEIRO, Aliomar. O Supremo Tribunal Federal, esse outro desconhecido. Rio de Janeiro: Forense,
1968, p. 15.
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tem de dirimir, notadamente é construída, de forma paulatina, pelo Tribunal, a delimitação de 

sua atuação quanto aos limites materiais e formais do controle de constitucionalidade por ele 

exercido. Ou seja, de uma litigiosidade que decorre de leis, medidas provisórias e das próprias

emendas constitucionais, tem-se, em contrapartida, elementos que nos possibilitam observar

até onde vão as possibilidades do Tribunal na busca de definir os limites formais e materiais

quando ao exercício do controle de constitucionalidade na jurisdição constitucional.

Se os problemas políticos podem encontrar soluções na Constituição, quando

antagonismos de difícil superação surgem, especialmente na ordem econômica ou social, 

através de formas conciliatórias ainda que substanciadas de forma ambígua, que podem

resolver de imediato o problema político, tal não se dá com o conteúdo e o alcance da norma

ensejadora, que terminará por ter tal definição quando a questão vier a ser submetida à

apreciação do Supremo Tribunal Federal. Ou até mesmo quando a norma que originou o 

conflito tornou a regra dependente de regulamentação posterior (de tardia ou até hoje

inexistente providência, em que pesem os quase vinte anos da Carta). São questões, pois, de 

difícil superação em que o Supremo tem de intervir, mas que, por outro lado, como se afirmou

linhas atrás, dão-nos elementos para sugerir quais são os traços formais e materiais da sua 

atuação no exercício do controle de constitucionalidade.

No momento político atual, quando se acentuam os conflitos políticos gerados em 

decorrência dos trabalhos parlamentares, especialmente em razão da instalação de várias

Comissões Parlamentares de Inquéritos no Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal 

tem sido chamado a enfrentar tais questões, que são transformadas em questões jurídicas, o 

que tem levado a Corte a ser alvo de ácidas críticas da classe política, ao argumento de o

Guardião da Constituição tem interferido indevidamente no Legislativo. Noutra esfera da

política – a das questões pertinentes ao processo eleitoral – também à Corte são direcionadas 

críticas e aplausos, por exercer o controle de constitucionalidade de tais questões. As críticas,
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como expostas na mídia, dizem respeito exatamente à possível extrapolação dos limites

materiais do controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo, como por exemplo,

no caso recente da verticalização das coligações partidárias para as eleições de 2006. Em 

decorrência de tais acontecimentos, já existem propostas, no Congresso Nacional, de 

limitação à atividade monocrática dos Ministros do Supremo para a apreciação de pedidos 

liminares. Fala-se até mesmo na adoção entre nós do judicial restraint da Suprema Corte 

americana, que autoriza àquela  não apreciar as questões preponderantemente políticas.

É certo que a atuação do Supremo Tribunal Federal em questões como a concessão de

liminares em decorrência dos trabalhos das Comissões Parlamentares de Inquérito resulta de 

uma interpretação ampla do que seja lesão de direito individual, que em razão de princípio

constitucional não pode ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário. São inúmeros casos 

de mandados de segurança contra atos interna corporis do Congresso Nacional, tendo por

conseqüência a atuação da Corte no sentido de mediar litígios de caráter essencialmente

políticos sem que possa – porque lhe impede a Constituição – recorrer aos meios de solução

essencialmente políticos, como a negociação, a composição, a conciliação, dentre outros.

Não causa surpresa, portanto, em razão da sobrecarga, nos últimos anos, de questões

de claro reflexo político, que se atribua ao Supremo Tribunal Federal a qualificação de 

tribunal político, ou melhor e mais amplamente considerado, a politização da própria justiça, 

em razão mesmo de determinadas posições adotadas pela Corte, que terminam por criar uma

cadeia de influência para as demais instâncias judiciais, ou, em palavras conclusivas, as 

decisões judiciais emanadas dessas instâncias passam a ser analisadas como atos políticos e os

juízes apresentados como ativista políticos quando no exercício da jurisdição, motivados pela 

influência de um Tribunal que, dúvida não há, tem forte conotação política. É fora de dúvida 

que no fundo dessa questão, partindo-se da constatação de que o Supremo é chamado

diuturnamente a decidir questões políticas, encontra-se justificativa para o seu atuar e sua 
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qualificação como Tribunal político no próprio modo como se opera a escolha dos seus 

ministros, o que só contribui para aumentar essa impressão de Corte política. Daí suas 

decisões serem encaradas politicamente. Em razão disso, as acusações simplistas de que suas

decisões  ou servem ao governo, ou servem à oposição. Em ambas situações, são contestadas, 

denunciadas, criticadas, elogiadas, aplaudidas, criando um instigante mosaico de opiniões não 

só nas hostes políticas, mas também do próprio Judiciário, o que, para alguns, é o ponto 

crucial da crise que atravessa este Poder, ou seja, uma indesejável politização. Porém, não se 

pode esquecer que a jurisdição constitucional é um fator democrático de risco, pois o aspecto 

conflitivo é um elemento inafastável da prática democrática e medida de sua diversidade

sócio-cultural, já que é na sociedade contemporânea que se encontra o conflito racionalmente

juridicizado, exigindo que seu desenrolar seja encaminhado para formas institucionalizadas

segundo as regras do ordenamento jurídico vigente. A importância da jurisdição 

constitucional nas mãos do Supremo Tribunal Federal é fundamental, nesse contexto, para 

que se possa compreender o papel do Judiciário na política Constitucional, não só porque a

interpretação realizada por ele está estrategicamente disposta entre os princípios expressos e 

implícitos da Constituição, mas também porque o exercício da sua atividade controladora da

compatibilidade das leis e atos normativos do governo com o texto constitucional tem criado, 

mesmo, normas gerais e abstratas, de efeito vinculante para todos os Poderes10, o que, por 

outro lado, termina também resultar no exercício de uma atividade de nítido caráter político. 

Se um dos mandamentos centrais da democracia é a contenção dos poderes, no sentido 

de que um deve controlar o outro, isto deve implicar que a autoridade de um poder será tanto 

maior quanto menos solicitada for. Porém, no nosso caso, dada à intensa provocação, pelos 

10 Bem mais que importante instrumento de limitação formal para a interpretação do texto constitucional, a Lei
nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, que regulamenta o processo e julgamento de duas formas de controle de 
constitucionalidade exercidas pelo Supremo Tribunal Federal – ação declaratória de inconstitucionalidade e a 
ação declaratória de constitucionalidade -, estabelece efeitos vinculantes das decisões do STF para as demais
instâncias do Poder Judiciário e para a Administração Pública federal, estadual e municipal (Parágrafo único do 
art. 28 da Lei nº 9.868/99).
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demais Poderes, do Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Judiciário nacional, para 

solução de questões constitucionais, um lado bom, ao nosso ver, se sobressai dessa complexa

atividade, aqui externado através do pensamento de José de Albuquerque Rocha, na medida

em que “um sistema político-jurídico, que tem a atribuição específica de interpretar sua lei 

constitucional, coloca-se em posição de proeminência em relação todos os seus poderes.”11

Não há dúvida que o papel exercido nos dias atuais pelo Supremo Tribunal Federal, no 

exercício da jurisdição constitucional, converte-se na peça capital do nosso sistema

constitucional, não só no aspecto garantidor das garantias dos direitos constitucionais

fundamentais, mas também na solução das próprias questões políticas transformadas em 

questões jurídicas.12 A partir de tal constatação, poder-se afirmar, como o fez José de 

Albuquerque Rocha, que no Brasil “a Constituição não é simplesmente a Constituição, mas a

Constituição interpretada pelo Judiciário.” Leia-se, tendo em vista o objetivo deste trabalho,

pelo Supremo Tribunal Federal.

Partindo-se dessas considerações, procuraremos saber em quais medidas atua o 

Supremo Tribunal Federal no exercício do controle de constitucionalidade, especificamente

procurando delinear os limites formais e materiais dessa atuação, não só em decorrência do 

seu poder técnico, mas em decorrência do seu poder político, o que se constitui em pedagogia

democrática na medida em que tais decisões, em muitos casos, espraiam-se de forma

vinculante por sobre todos os demais Poderes do Estado, cidadãos e instituições, que 

delegaram aos seus representantes o poder e a possibilidade de criar esse componente 

constitutivo de intervenção democrática. A importância dessas decisões políticas, baseada na 

11 ROCHA, José de Albuquerque. Estudos sobre o Poder Judiciário. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 70.
12 Os críticos do chamado ativismo político e da adoção da razão de Estado pelo judiciário sustentam que tal
posição ameaçaria os próprios fundamentos de sua autonomia, o que somente seria contido pela noção de que
seu poder de decisão tem origem, exatamente, na capacidade, delimitada pelas normas de natureza democrática,
de fundamentar suas próprias razões de decidir ao tempo em que as contém. Essa noção está contida em métodos
de interpretação da Constituição pela jurisdição constitucional como o da interpretação conforme a constituição. 
Daí a afirmação de Canotilho, de que existe um “direito à fundamentação” como direito fundamental.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra:
Almedina, 2003. 
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anuência popular, mesmo que exercida de forma indireta como ressalta Paulo Bonavides13

(caso do Poder Judiciário brasileiro), não se revela somente pelo fato de que são alvo de 

críticas por não sofrerem nenhum tipo de apreciação de compatibilidade constitucional, como

se o Supremo Tribunal Federal fosse potencial legislador, mas também pelo fato de que, na 

medida em que seus fundamentos são revelados, é possível sindicar os seus limites, se estes 

conformam-se ou não com os princípios constitucionais expressos ou implícitos. Isso implica, 

necessariamente, em sindicar os limites da própria Constituição. Em função disso, fica 

evidente a vastidão do tema a ser enfrentado no presente trabalho, mesmo que somente na 

busca de trazer ao debate as questões dos limites formais e matérias ao controle de

constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, objetivamos neste trabalho fomentar a discussão sobre esses limites,

procurando destacar os seus fundamentos teóricos, já que a compreensão que se tem hoje 

sobre o papel do Supremo Tribunal Federal como Garante da Constituição não tem esse

enfoque mais amplamente explorado, dai buscarmos examinar o alcance a importância desse 

problema. As considerações teóricas passam, necessariamente, pela evolução, natureza e 

significados da Constituição, que serão feitas em rápidos comentários, e pela importância dos 

princípios constitucionais e seu papel como Constituição material. Também será alvo de

análise o sistema de controle de constitucionalidade, com enfoque da sua evolução histórica 

no Brasil. Os fundamentos desse sistema e o papel reservado ao Supremo Tribunal Federal na 

sua consecução serão avivados pela evolução do constitucionalismo brasileiro, assim como

será analisada a aplicação dos métodos e princípios constitucionais pelo Supremo Tribunal 

Federal no controle concentrado e difuso de constitucionalidade, cotejando-se os aspectos 

puramente técnicos (formais) e políticos (materiais) construídos a partir de sua jurisprudência, 

de forma a que se possa averiguar, em linhas de conclusão, se a legitimação das decisões do

13 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa (por um Direito Constitucional
de luta e resistência; por uma nova Hermenêutica; por uma repolitização da legitimidade). São Paulo:
Malheiros, 2001, p. 51.
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Supremo Tribunal Federal está divorciada dos seus elementos catalisadores: os  limites

materiais e formais impostos pela Constituição. Ou em outras palavras, se a atuação do 

Supremo Tribunal Federal supera a positividade máxima da Carta da República e a sua

identidade histórica ou desbordam das limitações procedimentais eminentemente jurídicas

previstas no ordenamento para a atividade da jurisdição, as quais estabelecem requisitos e 

exigências para tal fim.

A pesquisa se situa, portanto, no campo teórico-interpretativo da jurisdição

constitucional no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Com esse paradigma metodológico

não se pretende, contudo, ultrapassar todos os obstáculos epistemológicos colocados em boa

parte da doutrina: a politização extrema das decisões do Supremo Tribunal Federal, para 

alguns, incontrolável; a idéia de que o Supremo Tribunal Federal é um Tribunal 

Constitucional que rege a tudo e a todos; a idéia de que adota uma metodologia hermenêutica 

que não estabelece ordem conteudística e finalística acerca dos limites e possibilidades da 

Constituição, o que revelaria sinais de sua ilegitimidade; ou mesmo o desprestígio, em 

algumas situações, a princípios políticos como o da justiça social. A extração das respostas 

para as questões fomentadas ao longo do trabalho se dará a partir dos postulados 

constitucionais em compasso com a evolução jurisprudencial da Corte no controle de 

constitucionalidade, que, registre-se, é garantia eficaz da supremacia da Constituição.

Partindo-se da premissa que ao Tribunal Constitucional convergem todas as questões

constitucionais, constata-se que o Supremo Tribunal Federal vem evoluindo para uma

jurisprudência construtiva – em que pese a forma como o Tribunal é composto -, 

apresentando, inclusive, novas soluções para problemas pelo quais é bastante criticado, como

a questão da declaração de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção. Já há 

sinais de que o tribunal passará a editar a norma para as situações de omissões injustificáveis 

do legislador. Tudo isso porque o Direito Constitucional contemporâneo, apesar de 
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permanecer ainda prestigiando a tradicional linha da tripartição dos Poderes, já entendeu que 

essa fórmula, se interpretada com rigidez, torna-se inadequada para o Estado de Direito, que 

assumiu a missão de fornecer a todos o bem-estar, devendo, pois, separar as funções estatais,

dentro de um mecanismo de controles recíprocos, denominados freios e contra-pesos (check

and balances).

Daí o Supremo Tribunal Federal ter passado a entender melhor o seu papel na 

estrutura desse Estado de Direito Constitucional, operando uma mudança histórica de uma 

posição defensiva para uma posição mais ativista, mais garantista. Descortinou novos limites

que a Constituição lhe permite, como se verá ao longo deste trabalho. Até porque, nos últimos

anos, em razão do enorme poder concentrado nas mãos do Presidente da República, com as

principais decisões que transformam a vida do país sendo tomadas pelo Executivo, que lança 

mão de medidas de legalidade duvidosa, cabe ao Judiciário – especialmente ao Supremo

Tribunal Federal – o papel de reparar os danos causados pelas intervenções políticas na vida 

nacional, sendo o Tribunal um ator importante nesse cenário. Essa atuação vem autorizando

alguns comentaristas à sustentar que está chegando a hora do Supremo Tribunal Federal ser 

transformado em um Tribunal Constitucional, com atuação voltada apenas para as grandes 

questões constitucionais, via controle concentrado, um órgão desvinculado do Poder 

Judiciário e dos demais Poderes, o que seria parecido com o sistema americano. Isto deveria 

ser feito, na visão dos estudiosos do tema, principalmente tendo em vista aquilo que se chama

de interconstitucionalidade14, ou seja, questões geradas pelas transformações no cenário

econômico e político mundial tendem a chegar no Supremo Tribunal Federal, pois os países 

tendem a se organizaram em blocos, e leis internacionais entrariam em conflito com a 

legislação local.

Recentemente, o Brasil passou a se dedicar ao assunto, que já é objeto de nossa Carta, 

14 Termo usado por Canotilho para definir a composição das Constituições nacionais com as Cartas de blocos.
Op. cit.
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através da Emenda Constitucional nº 45/2004, que trouxe a definição de que tratados

internacionais sobre direitos humanos aprovados pelo Congresso Nacional são equiparados a 

emendas constitucionais.

Neste cenário, como assinala Canotilho, a nova engenharia será a da composição das 

Constituições nacionais e destas com as Cartas de blocos, o que já é realidade na União

Européia, que já conta com uma Constituição.

É certo que não será um processo fácil, muito menos tranqüilo. Não só pela forma

como atua a nossa Corte maior, como pela crise já gerada na Europa. A própria posição dos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal, extraída dos seus votos, revela as dificuldades de 

uma mudança de mentalidade, pautando-se mais pela manutenção de uma jurisprudência 

defensiva, notadamente quando de referem a questões ligadas ao Governo, onde o placar das 

votações é percentualmente maior que o placar nas questões que envolvem interesses mais

diretos dos cidadãos. Resta aguardar o que dirá a história.
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2 A CONSTITUIÇÃO

2.1 EVOLUÇÃO, NATUREZA E SIGNIFICADOS 

Vários são os marcos históricos, a respeito da Constituição ou do Direito, 

propriamente dito. Para maior compreensão desse trabalho faz-se necessário relatar a teoria

dos ciclos constitucionais e a sua significativa importância para o estudo do Direito 

Constitucional. Pode-se  encontrar vários tipos de evolução em cada uma das divisões destes 

períodos, fazendo com que se tornem indispensáveis na divisão político-jurídica, como, por 

exemplo, na Antigüidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Fazendo um 

esforço de síntese, este trabalho coleta uma série, historicamente definida, de doutrinas 

constitucionais, ou melhor, as doutrinas que em distintas épocas foram tomando a constituição

como objeto próprio, entendida esta como ordenamento geral das relações sociais e políticas.

Neste sentido, não há dúvida que nas primeiras doutrinas constitucionais, a que mais

se sobressaiu nesse tempo foi a grega do Século IV a.C. Assim como não existe dúvida de que

os numerosos séculos que formam a Idade Média deram vida a uma importante reflexão sobre 

a constituição. Neste período, sob a influência da herança dos antigos, se distingue com 

claridade o rei do tirano, e se anunciam as doutrinas do direito de resistência, das leis 

fundamentais e da supremacia da comunidade política como conjunto composto de partes 

definidas, o que podemos conectar com a constatação de uma progressiva prática 

representativa, pugnando por uma definição de um papel constitucional dos parlamentos.

Enfim, sob esse perfil, na Idade Média, que ocupa boa parte dos estudos constitucionais 

doutrinários, a reflexão sobre a constituição, sobre o ordenamento geral das relações sociais e 

políticas, encontra grandes novidades antes desconhecidas: os poderes soberanos, em linhas 

gerais titulares exclusivos dos poderes normativos; as revoluções e os poderes constituintes;
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os direitos individuais, que precisamente por meio da constituição se buscou garantir; e, por

último, os Estados nacionais e as democracias contemporâneas. É então que a doutrina 

constitucional se formaliza, no sentido de uma disciplina que estuda a constituição como

norma jurídica escrita, dotada de caracteres particulares. 

Todas essas doutrinas, por certo, não se desenvolveram no vazio, porque por sua

própria natureza estão inclinadas a refletir sobre a singularidade das relações sociais e 

políticas do seu tempo. Reler tais doutrinas significa penetrar no terreno vivo da história 

constitucional, desde a polis grega do século IV a.C., passando pelos reinos, territórios e 

cidades medievais, pelos Estados nacionais e democracia dos últimos séculos. Nesse contexto

histórico das doutrinas constitucionais, destacam-se as instituições, os poderes e até mesmo a

organização das magistraturas, assim como das forças sociais, e tudo isto encontra forma e 

representação precisamente a partir dessas doutrinas. Não é pretensão deste trabalho restituir 

amplamente cada doutrina constitucional a seu tempo histórico, de forma aprofundada, para 

fins de buscar nelas as raízes do constitucionalismo. Far-se-á, tão-somente, rápido registro

histórico, uma vez que a evolução do constitucionalismo é importante para a melhor

compreensão do surgimento dos modelos de controle de constitucionalidade.

Em suma, não haverá neste capítulo do trabalho nenhum aprofundamento da história 

do constitucionalismo, desde suas raízes (que para alguns doutrinadores não existe no sentido 

de um constitucionalismo, mas de várias doutrinas da constituição), mas apenas um breve 

relato da construção da larga história que não se desenrolou de modo unívoca e por etapas, 

mas sim por nexos historicamente interpostos entre as distintas épocas, marcos importantes

para a melhor compreensão da criação e evolução do controle de constitucionalidade das leis. 
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2.1.1 Antigüidade 

A palavra Estado, na Antigüidade, não era empregada no sentido atual, em relação a 

assuntos de governo, como forma de organização política, social e administrativa. Coube a

Aristóteles (384-322 a.C.) a primazia de acurado exame sobre os traços gerais da organização 

do regime constitucional. Para Aristóteles, a Constituição tinha por fim último “ordenar os

poderes da Cidade”, numa época em que não havia reconhecimento expresso dos direitos 

individuais, e em que a vida humana valia muito pouco. Era um tempo de profundas crises 

políticas do mundo clássico grego, caracterizado por profundas discórdias e particularismos

locais

De acordo com Alexandre Moraes15, no constitucionalismo antigo, o termo

constituição, derivado da idéia de “estabelecer ou ordenar, ou a ordenação ou regulamentação

assim estabelecida”,  surgiu com um significado menos amplo do que o atual. Assim, no 

Império Romano, essa palavra latina significava os “atos legislativos do Imperador”.  Já no 

Direito Romano, estabeleceu-se um complexo mecanismo de interditos visando tutelar os 

direitos individuais em relação aos arbítrios estatais. A lei das XII Tábuas pode ser 

considerada a origem dos textos escritos consagradores da liberdade, da propriedade e da 

proteção dos direitos do cidadão. Posteriormente, no Direito Canônico, passou a significar o 

termo técnico das regulamentações eclesiásticas.

A extraordinária coincidência de problemas, e também de soluções, entre as reflexões

políticas gregas e as reflexões romanas, notadamente as preconizadas por Marco Túlio Cícero 

(106-43 a.C, que entre os anos 55 e 51 a. C. criou uma de suas grandes obras políticas, De re

publica y De legibus)16, nos permite individuar com maior precisão as características das

15MORAES, ALEXANDRE. Jurisdição constitucional e tribunais constitucionais: garantia suprema da 
Constituição. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 32
16 De fundamental importância para a compreensão da obra de Cícero é o trabalho de LEPORE, E. Il pincepe 
ciceroniano e gli ideali politici della tarda republica. Napoli, 1954.
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constituições do mundo antigo. Não houve, por óbvio, uma constituição que tenha existido 

efetivamente, senão aquela “constituição” que é invocado pelos antigos como politeía ou 

como res publica, ou seja, como critério de ordem e de medida das duras e conturbadas 

relações políticas e sociais daquele tempo. Tal constituição, obviamente, não tem nenhuma

relação com as constituições dos tempos modernos. Os antigos não tinham nenhuma

soberania para ser limitada, nem, sobretudo, jamais pensaram em constituição como norma, a

norma que nos tempos modernos seria chamada a separar os poderes e garantir direitos. 

Pensavam melhor em constituição como uma exigência a satisfazer, um ideal ao mesmo

tempo ético e político a perseguir, que se fazia mais forte nas fases de crises mais intensas, de

mais clara separação política e social, como revelam as situações de decadência da polis grega 

e o da república romana.

Nessas fases da constituição dos antigos foi modelando-se, primeiro no mundo grego, 

depois no mundo romano, com características cada vez mais definidas, um grande projeto de 

conciliação social e política. Por isto, a constituição dos antigos nunca foi a constituição dos

vencedores, nunca foi unilateralmente instaurada e quase sempre se nutre de mitos religiosos,

construídos, ao contrário, de acordo com vias de progressão razoáveis. Foi assim para a

politéia dos gregos, e foi assim também para a res publica de Cícero, formada no curso de 

algumas épocas.17 Parece-nos, pois, correto dizer, nestas breves considerações, que o principal

inimigo das constituições dos antigos foi o tirano, sobretudo porque era aquele que dividia a 

comunidade, pondo-se à frente de suas facções, seja a aristocrática ou a popular,  rompendo o

equilíbrio, desprezando os mitos religiosos, fomentando a dissidência, pondo-se dessa 

maneira contra a situação de então, na qual se buscava a aspiração da ordem e pacificação

daquelas sociedades. Por isto, a constituição dos antigos foi também um grande projeto de

disciplina social e política, das aspirações de todas as forças então presentes, que tinham

17 Sobre essa época, são interessantes as considerações de CAVARERO, A. Il posto della politèia nel
constituzionalismo de Charles McIlwain: Filosofia política 2. Madrid, 1991, especialmente as páginas 271 e 
ss.
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necessidade continuamente de recorrer à imagem e à prática da virtude, tanto dos monarcas, 

para não se converterem em tiranos, da aristocracia, para não se transformarem em oligarquias 

cerradas, e também ao povo, para que ouvir a voz dos demagogos. Os antigos, então, 

deixaram como herança para os tempos seguintes esta grande idéia: que uma comunidade 

política deve ter uma forma ordenada e duradoura, em concreto uma constituição, se não

estará dominada unilateralmente por um princípio político absolutamente prioritário; que as 

partes que a compõem devem ter a capacidade de disciplinar-se; e a concepção que, em 

definitivo, a sua vida concreta não é mero desenvolvimento das aspirações dos vencedores. 

2.1.2 Idade Média 

Na Idade Média, é possível constatar um período histórico que correspondia aos 

acontecimentos verificados na Europa, isto, em função da queda do Império Romano do 

Ocidente (476 d.C.), e é por esse motivo que já se falou em Idade Média européia, visto que 

os demais povos continuaram evoluindo normalmente. Uma idéia bastante difundida é do 

medievo teocrático, dominado pela presença reitora, em sentido universalista, do império da 

Igreja, dentro da qual as únicas autoridades políticas legítimas são aquelas diretamente ou 

indiretamente vindas de Deus. É uma época em que todo o poder descende do alto, através de 

uma cadeia hierárquica ordenada. Neste ponto, as diferenças em relação à constituição dos 

antigos são evidentes. Os antigos foram vítimas das tiranias e regimes despóticos e 

oligárquicos, porém, ao menos nos casos da polis grega e da res publica romana, haviam

pregado a necessidade de experiências políticas de alguma maneira participativa, que estavam 

fundadas, inclusive, em certas aspirações dos cidadãos, ou seja, uma concepção ascendente, e 

não descendente, de poder. 
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Nesse período histórico, a Europa feudalizou-se, entendendo-se como feudalismo não 

uma formação genérica ou etapa necessária da evolução humana, mas sim com uma regressão 

histórica em que são suscetíveis de cair todas as altas civilizações. Para alguns doutrinadores, 

neste período do medievo, do ponto de vista da história constitucional, aparece aquilo que se

chamou de idade do eclipse da constituição,18 compreendida entre o antigo e o moderno como

a idade em que a consciência coletiva de necessidade de uma lei fundamental se dissolve. Já

outros sustentam a existência de uma verdadeira e autêntica constituição medieval, dotada de 

características históricas próprias, distintas das características da constituição dos antigos,19

como também de traços peculiares das constituições modernas.

Parece-nos mais correto afirmar que a noção de constitucionalismo, na Idade Média,

passou, de maneira mais aparente, a interligar-se com a idéia de limitação do poder estatal e 

proteção do indivíduo da atuação arbitrária das autoridades públicas, idéias que foram

abrangidas nos tempos modernos, de modo aperfeiçoado, embora a luta constitucional do 

século XII não tenha tão simples como outrora apresentada pelos historiadores, pois as 

disputas entre o despotismo e a liberdade não estavam claramente definidas. O mundo político 

medieval, neste aspecto,  é tão variado como o mundo antigo, mas em todo o caso  não pode 

subsumir-se por completo à idéia de que o poder descende de Deus para os seus seguidores na 

terra. A realidade política medieval é infinitamente mais complexa, não podendo ser reduzida 

a essa idéia como único critério original de legitimação do poder.

Conforme registrado por Alexandre Morais20, durante a Idade Média, não obstante a 

organização feudal e a rígida separação de classes,  com a conseqüente relação de 

subordinação entre suseranos e os vassalos, diversos documentos jurídicos reconheciam a

existência de direitos fundamentais, sempre com o mesmo traço básico: limitação do poder 

18 Sobre esse período, excelente relato é feito por DOGLIANI, M. Introduzione al diritto constituzionale.
Bologna, 1994, especialmente as páginas 111 e ss. 
19 Nesse ponto, preciso é o estudo de FIORAVANTI, Maurizio. Constituicion: da la Antigüedade a nuestros
dias. Madri: Editorial Trotta, 2001, páginas 33 e ss.
20 Op. cit. p. 32.
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estatal. A constituição medieval teve realmente esse traço característico: uma intrínseca

limitação dos poderes públicos. Não uma limitação estabelecida por normas gerais e escritas,

que ninguém tinha o poder de elaborar e nem sequer a vontade de fazê-lo, mas uma limitação

de fato, que toma corpo de maneira cada vez mais consistente a partir do século V, depois da 

queda do Império Romano. Com a queda dos romanos, não só cai a fórmula política imperial,

mas também desaparece a fórmula de um poder global, exercido a partir de um centro, a gerir 

o conjunto das relações civis, políticas e econômicas. Criou-se a concepção de um conjunto 

de relações substancialmente indisponíveis por parte dos poderes públicos, em termos de uma

ordem jurídica estruturada por vários vínculos e convenções. Há em verdade uma quase 

ilimitada variedade de constituição medieval (embora para os modernos sob uma intolerável

desordem), que foi possível, durante séculos, porque os protagonistas dessa constituição eram

conscientes da impossibilidade de sair do lugar e da função que a eles correspondia dentro de 

uma ordem que era sentida profundamente como vinculante, precisamente como uma ordem

jurídica. A força que impunha fixação dos limites da capacidade normativa dos poderes 

públicos operava também, de forma horizontal, entre os sujeitos operantes no âmbito da 

constituição medieval. Nenhum deles, como constata Fioravanti21, podia dispor livremente

daquela constituição.

Em suma, se a constituição dos antigos pode ser concebida como uma ordem política 

ideal, a constituição do medievo há que se entendida, prescritivamente, como uma ordem 

jurídica dada, a preservar a sociedade de então de todos aqueles que pretendiam introduzir 

alterações arbitrárias nos equilíbrios existentes. Como vimos anteriormente, a reflexão dos 

antigos sobre a constituição se afirma nas fases de crises e de decadência política, como os 

exemplos da polis grega e da res publica romana. A contrário, a reflexão medieval – dos 

filósofos, dos teólogos e mesmo dos juristas – se afirma a partir do século XI, na plenitude da 

21 Op. cit, p. 33.
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Idade Média, e só pode ser compreendida tendo-se presente que os protagonistas dessa 

reflexão pressupõem a existência de uma ordem jurídica dada, sentida como força vinculante

para os homens e para as forças políticas da sociedade medieval.

2.1.3  A Magna Carta 

Os mais importantes antecedentes históricos das declarações de direitos humanos

fundamentais encontram-se, primeiramente, na Inglaterra. A Magna Charta Libertarum,

outorgada por João Sem-Terra em 15-06-1215, sob pressão da nobreza feudal, e foi de 

fundamental importância para a evolução da organização constitucional medieval.22 Não só 

pelo seu valor como doutrina, mas pelo notável valor como fonte escrita que testemunha a 

evolução do pensamento medieval. A Carta tinha precisamente um significado de um 

contrato, subscrito pelo rei e por todos os magnatas, laicos e eclesiásticos, tendo por objeto 

próprio um conjunto de direitos que por tradição competiam ao clero, as vassalos do 

soberano, a todos os homens livres, aos mercadores, e á comunidade da cidade de Londres.23

Dela se pode tomar o aspecto talvez mais conhecido, que foi o de limitar algumas

prerrogativas do rei, como as que condicionavam a imposição de tributos. Na realidade, a 

limitação dos poderes do soberano expressou outra coisa, mais relevante, que foi a

consolidação do consilium regni, onde restou determinado que o rei e seus conselho 

representavam a comunidade em sua totalidade, no conjunto de direitos e nas relações nela 

existentes. Moldou-se assim a consciência de da existência de uma ordem comum, uma ordem

constitucional do reino, que pelo menos nos momentos extraordinários e mais críticos deveria 

estar representado pelo rei e por todos os ministros do reino. Em outras palavras, todas as 

22 MORAES, Alexandre. Op. cit, p. 33. 
23 Uma síntese histórica bem elaborada sobre a Carta pode ser encontrada em HOLT, J.C. Magna Charta and
Mediaeaval Governmente. Londres, 1985.
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forças sociais, o clero, a nobreza, as cidades, os comerciantes, buscaram com a Carta 

assegurar seus postos e suas funções, seus próprios âmbitos de poder, embora também seja

certo que todas essas forças unidas, através da mesma Carta, não fizeram outra coisa senão

confirmar a existência de uma ordem comum, de uma lex terrae, de uma verdadeira e certa lei

do país.

Três dos mais importantes dos direitos assegurados nesse documento continuam 

atuais, a saber:

1)   o primeiro determina que o homem livre (excluídos, portanto, os servos da gleba 

e eventuais escravos) não pode ser privado da vida ou da propriedade, a não ser em virtude de

sentença judicial e de acordo com a lei, assegurando com isso o direito ao julgamento por um

juiz, com a garantia assegurada contra as prisões arbitrárias, pela instituição do habeas

corpus;

2) o segundo dispõe que a justiça não pode ser vendida, denegada ou retardada, 

proclamando assim a independência do Poder Judiciário;

3) o terceiro proíbe a criação de novos impostos sem o consentimento dos nobres, 

lançando assim as bases para o estabelecimento da competência do Poder Legislativo, legislar 

sobre matéria financeira e votar o orçamento.

O caso inglês não foi um caso isolado. Junto com a Magna ChartaI de 1215 também

se destaca a Bula de ouro húngara de 1222, o Privilégio geral aragonês de 1283, e até mesmo

verdadeiros contratos que depois se estipularam entre os senhores territoriais e cidadãos, 

sobretudo em território alemão, como o Tratado de Tubinga de 1514. Junto com o parlamento

inglês, vieram os Estados gerais na França, as Cortes da península ibérica, os Landtage, as 

assembléias territoriais, na Alemanha. Deu-se, assim, ao longo de todo o território europeu, a 

formação de um direito público, no amplo contexto dos reinos ou dentro de territórios mais

reduzidos. A evolução culmina com a constituição escrita que depois efetivamente surgiu, o 
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célebre Instrument of government de 1653, obra da ditadura de Cromwell, não do parlamento

ou do povo.

Há que se acrescentar ainda, conforme defende Maurício Fioravanti,24 que a

constituição medieval é mista, porque se refere a uma realidade política e social composta e 

plural, oposta a todo intento de uniformização, disposta a reconhecer-se como lei fundamental

comum, só porque tem consciência de fato de que essa lei não vem de cima, mas é resultado 

da pluralidade de pactos e acordos, que as distintas partes, as distintas realidades territoriais,

as distintas ordenações, estipularam de fato. Esses pactos e acordos não substituem a lei 

fundamental, mas, ao contrário, estão compreendidos nessa lei e de fato, em definitivo, foram 

por ela confirmados.

Em síntese, esses acontecimentos vieram representar  um marco decisivo na história 

do constitucionalismo, em escala internacional. 

2.1.4  Idade Moderna 

A Idade Moderna corresponde ao período histórico, que se inicia com a tomada de

Constantinopla pelos turcos, em 1453.

Esse período histórico caracteriza-se pelo Renascimento, pelo fim do feudalismo e

pelas grandes navegações, culminando com a conquista da América pelos europeus.

Segundo Orlando Soares25 “o obscurantismo político, as perseguições religiosas e a 

exploração econômica durante a Idade Média fizeram ressurgir anseios gerais de liberdade, 

através de esforços centrados, sobretudo, na luta contra o absolutismo real e o feudalismo”.

24 Op. cit, p. 67.
25 SOARES, Orlando. Comentários à Constituição da República Federativa do Brasil. Rio de Janeiro:
Forense, 1993, p. 18
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Os humanistas exaltaram os novos tempos, mas foi Thomas More, com a sua obra

Utopia, que representou a primeira crítica, fundamentada, ao regime burguês em ascensão e 

uma análise profunda das particularidades inerentes ao feudalismo em decadência.

Em sua obra Utopia, Thomas More (1478-1535) descreve a enorme onda de 

criminalidade que assolava a Inglaterra, na época em que ele viveu, época essa marcada

igualmente pela truculência oficial, com a aplicação sumária da pena de morte. Aliás, o

próprio More acabou sendo decapitado por determinação de Henrique VIII, de quem foi

chanceler.

A Utopia representa a primeira crítica, fundamentada, ao regime burguês em 

ascensão e uma análise profunda das particularidades inerentes ao feudalismo em decadência. 

Esse conjunto de circunstâncias, em sua marcha evolutiva, preparou o caminho para 

o iluminismo, ou seja, o movimento cultural-filosófico, aparecido nos fins do século XVII, na 

Europa, e que dominou o século seguinte, baseando-se, principalmente, na liberdade de 

pensamento, idéias essas que culminaram com a Revolução Francesa (1789).

Em suma, historicamente, desde 1215 - época da Magna Carta - todo o esforço de 

organização constitucional na Inglaterra está centrado na idéia de limitação do poder da coroa,

a qual encarna o Poder Executivo, aquele que administra, cuja principal tendência, que aliás 

perdura até hoje, é a hipertrofia, em detrimento dos demais poderes. 

Na época da celebre Petição dos Direitos (Bill of Rights), redigida por Thomas

Wentworth, conhecido por Strafford, o que efetivamente o parlamento inglês desejava era o

“cumprimento e a mais honesta administração da lei”, então freqüentemente desrespeitada,

pelo arbítrio da coroa, sobretudo do reinado de Carlos I. 

Por outro lado, um passo decisivo em direção à soberania foi dado com a publicação

de Leviatã, obra de Thomas Hobbes, pregando que a única lei fundamental é a que obriga a 

preservar a integridade do poder soberano, que agora de maneira mais clara e transparente 
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devia se manifestar em forma de lei geral e abstrata, em si mesma produtora de igualdade.

Em sentido restrito, como prescrições jurídicas, a delimitação dos poderes políticos e 

a garantia dos direitos individuais representam uma conquista doutrinária dos Estados liberais, 

conquista essa corporificada na ordem constitucional dos tempos modernos, a partir do século

XVIII, sob a inspiração dos ideais da Revolução Francesa, a qual consagrou o princípio

representativo, baseado na idéia de que todo o poder emana do povo e em seu nome será 

exercido, quer dizer, não diretamente pelo povo, mas através de seus representantes, que 

devem ter sempre em vista os interesses do povo. 

Aproximadamente a partir do século XVII o constitucionalismo passou a ser 

concebido como o conjunto de doutrinas que vai se dedicar a recuperar os aspectos dos limites

e garantias. Já no século XVIII, se difunda a idéia que a constituição inglesa representa a 

constituição por excelência, posto que era capaz mais que qualquer outra de impedir o 

absolutismo, de distinguir os poderes, segundo a forma dos checks and balances. Outras obras 

surgiram nesse período reforçado as idéias então existentes sobre constitucionalismo. Dentre 

as destaca-se a de Montesquieu, Espirit des Lois. Para ele a constituição ideal é aquela

descrita com explícita referência à constituição da Inglaterra.

As revoluções do fim do século XVIII, primeiro a americana e depois a francesa,

representam o momento decisivo na história do constitucionalismo, porque viera colocar em

primeiro plano um novo conceito e uma nova prática que estão destinados a por em discussão 

a oposição entre a tradição constitucional e a soberania popular. Se trata, em poucas palavras, 

do poder constituinte, que os colonos americanos exerceram primeiro em 1776, com a 

finalidade de declarar sua independência da mãe pátria inglesa, e depois, nos aos seguintes, 

com a finalidade de por em vigor as constituições dos distintos Estados e a Constituição

federal de 1787. Poder constituintes que os mesmos revolucionários franceses exercitaram a

partir de 1789, com a finalidade de destruir as instituições do antigo regime e de gerar uma
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nova forma política.26

2.1.5 O Constitucionalismo Norte-americano 

Na esteira temporal, a segunda variante do movimento constitucional

contemporâneo é, dúvida não há, a representada pelo processo de independência das colônias 

norte-americanas e pala aprovação ulterior da Constituição de 1787. Neste caso singular se 

faz efetivo no plano jurídico um processo de realização que avoca a feitura de uma

Constituição como texto escrito em que o povo dos Estados Unidos constituem uma 

comunidade política, e através da qual se ordena o funcionamento das instituições, assim 

como se reconhece os direitos dos cidadãos. O que é verdadeiramente digno de atenção no 

movimento norte-americano é que se teria, a partir de então, um movimento constitucional 

completamente novo. Sua referência ao direito constitucional foi radical e de primeira

magnitude.

De acordo com Alexandre Moraes,27 a origem formal do constitucionalismo moderno

está ligada:

às Constituições escritas e rígidas dos Estados Unidos da América, em 14-
09-1787, após a independência das 13 Colônias  (Declaração de Direitos de 
Virgínia, de 16- de junho de 1776; Declaração de Independência dos Estados 
Unidos da América, 04-07-1776) e da França, em 1791, a partir da 
Revolução Francesa, apresentando dois traços marcantes: organização do 
Estado e limitação do Poder Estatal, por meio da previsão de direitos e
garantias fundamentais.

A Constituição dos Estados Unidos da América e suas 10 primeiras emendas

aprovadas em 25-09-1789 e ratificadas em 15-12-1791, pretenderam limitar o poder estatal, 

estabelecendo a separação dos Poderes estatais e diversos  direitos humanos fundamentais.

26 Por razões de brevidade, não vamos discorrer sobre todo o movimento que antecedeu o constitucionalismo
americano, sugerindo consulta a trabalho de FIORAVANTI, Maurizio. Los derechos fundamentales I.
Apuntes de historia de las constituiciones. Madrid: Editorial Trotta, 2000.
27 Op. cit, p. 37.
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Esse marco inicial do constitucionalismo moderno traz consigo as idéias de liberdade

e igualdade e a existência de um Poder Soberano – pertencente ao povo (poder constituinte

originário) – para o qual todos os órgãos e funções estatais (poderes constituídos) devem 

estrita obediência. Essa teoria mostra a idéia de poder constituinte como a expressão da 

suprema vontade política de um povo, social e juridicamente organizado.

Diferentemente do constitucionalismo antigo, o moderno novo limita o poder não só 

do soberano (Executivo) e dos tribunais (Judiciário), como também do próprio Parlamento,

cujo respeito ao texto constitucional deve ser observado. Christian Stark28 aponta esse inter-

relacionamento de finalidades entre as idéias de supremacia das normas, constitucionais e de 

separação dos poderes, qual seja, a limitação do poder estatal. A obra do constituinte

americano passou a sentar as sementes para a construção de um conceito de Constituição que,

trezentos anos depois, segue, todavia, sendo insubstituível: a supremacia da Constituição

sobre o resto do ordenamento jurídico.

A partir dessa idéia, o Direito Constitucional firma-se como um ramo do Direito 

Público, destacado por ser fundamental à organização e funcionamento do Estado, à 

articulação de seus elementos primários e ao estabelecimento das bases da estrutura política. 

Tem, portanto, por objeto a Constituição política do Estado, no sentido amplo de estabelecer 

sua estrutura, a organização de suas instituições e órgãos, o modo de aquisição e limitação do 

poder, por meio, inclusive, da previsão de diversos direitos e garantias fundamentais. Tanto 

que Jorge Miranda,29 nos dias atuais, define o Direito Constitucional como. 

A parcela da ordem jurídica que rege o próprio Estado, enquanto
comunidade e enquanto poder. É o conjunto de normas (disposições e 
princípios) que recordam o contexto jurídico correspondente à comunidade
política como um todo e aí situam os indivíduos e os grupos uns em face dos
outros e frente ao Estado-poder e que, ao mesmo tempo, definem a 
titularidade do poder, os modos de formação e manifestação da vontade
política, os órgãos de que esta carece e os atos em que se concretiza. 

28 STARK, Christian. La légitimité de la justice constitucionnelle et le principe démocratique de majorité.
Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 60
29 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 2 ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1988, p. 14.
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Sob a inspiração do Direito costumeiro inglês e as idéias revolucionárias francesas, a 

Revolução Americana de 1776 inaugurou o Estado contemporâneo, com a Declaração da 

Independência, de 4 de julho daquele ano, com a organização dos governos independentes das 

Treze Colônias, seguindo-se um processo específico de adoção de Cartas Constitucionais para

cada unidade política.

O modelo constitucional norte-americano serviu de inspiração para a maioria dos 

países, principalmente a América Latina. Nele se teve com nitidez a distinção entre o poder

constituinte e os poderes constituídos, a supremacia forma da Constituição através das

cláusulas de reforma. Se faz efetiva a idéia de equilíbrio no esquema de separação de poderes

(checks and balances), se eleva o presidencialismo como forma de governo, se cria o sistema

federativo (autêntica revolução americana frente à noção de soberania). Se formula um

modelo de base democrática, se criam as bases para o fortalecimento do Poder Judiciário. Se 

da luz às primeiras declarações de direitos e, enfim, se elabora a base sobre a qual se

construirá em breve prazo a supremacia da Constituição sobre as leis, de onde deriva-se com 

facilidade o controle de constitucionalidade.

A exposição doutrinária sobre esse novo tipo de constituição vai ser encontrada 

claramente nas páginas do Federalist, de A. Hamilton, J Madison e J. Jay, publicada em 1788, 

com a finalidade de sustentar a causa da Constituição federal. Descrevia e defendia uma

constituição republicana, democrática no que se referia ao seu fundamento, moderada e

equilibrada no que de referia a articulação dos poderes previstos e disciplinados por essa 

constituição.

Para aqueles autores, o poder mais temido deveria ser o poder legislativo, porque 

reúne as prerrogativas mais relevantes: a de fazer a lei e a de impor os tributos. Essa

constituição deve opor-se à tendência do legislativo de absorver os demais poderes, executivo 

e judiciário, diziam os autores, e propugnar e impor a subordinação às leis, porém não a
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dependência absoluta em relação à autoridade legislativa, especialmente quando os 

representantes do povo “parecem acreditar que são o mesmo povo”30, e não um dos poderes 

constituídos, que deriva como os outros do poder constituinte do povo soberano e, por isso, só 

legitimado e autorizado em certos casos. 

Esta é também a base sobre a qual o mesmo Hamilton afirma o poder dos juízes para 

declarar nulos os ato do legislativo contrários à constituição, idéia que em seguida se 

desenvolverá e culminará na magistral criação o controle difuso de constitucionalidade. 

Se trata de uma escolha quase obrigada dentro da constituição republicana, tão unida 

na finalidade de evitar que os representantes do povo terminem por confundir sua vontade a 

lei fundamental, de recordar que essa lei é superior a eles e a qualquer outro poder 

constituído. Os juízes – no momento em que declaram nula uma lei coraria à constituição – 

não estão afirmando a sua superioridade sobre o legislativo, mas sim estão afirmando que são 

instrumentos da constituição, e que se serve dela para reafirmar a superioridade da lei

fundamental sobre as leis ordinárias, do poder originário do povo sobre o poder derivado do 

legislador.

Em definitivo, o controle de constitucionalidade passou a ser indispensável não só 

como instrumento de proteção dos direitos dos indivíduos e das minorias – como afirmava

Hamilton – em relação a possíveis atos arbitrários dos legisladores e das maiorias políticas,

mas também, e sobretudo, com o fim de impedir que um dos poderes, o mais forte, que é 

poder legislativo possa aspirar a ocupar e representar todo o espaço da constituição,

identificando-se com seu fundamento primeiro, com o mesmo povo. É como se os juízes, 

atores e instrumentos daquele controle, recordassem continuamente aos legisladores que eles 

estão ali para exercer um poder muito relevante, mas sempre derivado, por haver sido 

recebido do povo soberano mediante a constituição. 

30 HAMILTON, A., MADISON, J., JAY, J. El federalist. México, 1943.
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2.1.6  Idade Contemporânea

A Idade Contemporânea corresponde ao período compreendido entre o início da 

Revolução Francesa (1789), até a presente época, abrangendo assim a fase do advento do 

Estado Liberal - caracterizada pela idéia de laissez-faire e laissez-passer, isto é, a livre

iniciativa -, propiciando a expansão do sistema capitalista, com profundas mudanças no 

âmbito interno do Estado, assim como na sociedade internacional: o socialismo.

O constitucionalismo posterior à Revolução assenta em essência a herança que

mesma Revolução havia deixado, porém somente depois de definir cuidadosamente seus

limites. Nessa herança está seguramente compreendida a supremacia da lei e o princípio da 

igualdade de todos perante este mesma lei 

Tudo muda quando a essas idéias advindas da Revolução se sobrepõe outra, que é 

aquela em que o povo soberano passa a ser protagonista de um poder constituinte em essência 

sem limites. Contra essa idéia todo o constitucionalismo europeu cerra fileiras. Em toda essa 

discussão, que toma a primeira metade do século XIX, está também contida um outra idéia,

que voltava-se para a preocupação – muito difundida ao largo desse século – com a

estabilidade das obrigações políticas, que podia ser colocada e perigo pela radical 

interpretação da Revolução, segundo a qual toda autoridade política, enquanto desejada pelos 

indivíduos, podia ser revogada por estes em qualquer momento. Isso gerou reações a ponto de 

criar-se um autêntico pensamento contra-revolucionário. 

Posturas distintas surgiram a partir daí, ligadas ainda à Revolução, mas que

advertiam da necessidade de buscar um fundamento que permitisse individuar um núcleo 

fundamental estável para a experiência política pós-revolucionária. Essa idéia veio da 

Alemanha, moldada na concepção da constituição estatal, citada pela primeira vez na obra de 
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Hegel.31  Essa constituição estatal é a norma de direito público que está destinada a impor-se 

sobre a tradicional estrutura privada da constituição advinda desde o período feudal. Combate

o antigo privatismo dos estamentos e também o moderno privatismo dos indivíduos e reduze 

o Estado a mero resultado de um contrato em partes distintas, que sempre poderia ser por elas 

revogado.

Junto com essa idéia, uma outra desponta ainda no curso da segunda metade do 

século citado. É aquela em que o Estado era soberano sobre tudo e todos, enquanto 

ordenamento originário, que se expressava através de algumas instituições absolutamente

essenciais: a monarquia, a burocracia, o exército. Com relação a esse núcleo fundamental e 

irrenunciável, a constituição, com suas assembléias representativas, ser sentida como algo que 

vinha depois, que por isso não era indispensável para a vida do Estado. Se devia respeitar as 

normas contidas na constituição, enquanto essas existissem de maneira expressa. Porém, 

quando essas normas não tivessem um conteúdo claro, se determinava imediatamente o dever 

inderrogável do poder executivo (que conduzia em concreto conduzia os assuntos do Estado), 

de atuar no interesse público, para manter a autoridade do Estado. Em suma, a soberania do 

Estado impedia a soberania popular e também a monárquica. As constituições do século XIX 

não queriam ser democráticas e populares, nem tão pouco monárquicas como alguns modelos 

europeus. Queriam simplesmente ser constituições estatais.

Assim, foi inevitável na cultura constitucional do século XIX, que coincidisse a 

soberania do Estado com a soberania do ordenamento jurídico dada por esse mesmo Estado, 

que com suas regras anulava a soberania política do monarca ou do povo, transformando-a em 

poderes juridicamente regulados, inseridos nesse mesmo ordenamento. Em resumo, iniciava-

se aí o Estado de direito, que nos últimos anos desse século assume sua forma teórica 

definitiva, recebida em vários países europeus graças a obra de Georg Jellinek32, certamente o 

31 HEGEL, G.W. F. La Constituzione della Germânia. Roma: Ed. D. Losurdo, 1997.
32 Teoria general del Estado. Granada, 2000.
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maior jurista alemão do fim daquele século. Ele sintetiza toda a reflexão posta em sua obra 

com a seguinte definição de constituição:33

A Constituição do Estado compreende os princípios jurídicos que 
determinam quais são os órgãos supremos do Estado, o modo de sua 
formação, suas relações recíprocas e sua esfera de ação, e enfim a posição
fundamental do particular respeito ao poder do Estado.

A recepção, no continente europeu, do Estado de direto originado na Alemanha não 

tardou. Na Itália, através da Carta do Estado unitário de 1861. Na França, no final do século, 

estava presente na formação das instituições da chamada Terceira República, construídas com 

base em três leis constitucionais de 1875. No entanto, as constituições desse tempo podem ser 

consideradas estatais ou talvez parlamentares, porém na visão de Fioravanti34, certamente não 

são de maneira nenhuma constituições democráticas porque todas excluem da sua origem um 

poder constituinte, para estar legitimada pelo princípio democrático.

No começo do século XX, na Europa, a constituição democrática está praticamente

ausente. Tem-se nessa época distintos regimes políticos, mas nenhuma constituição

democrática. A partir dos anos vinte, com a chegada de uma fase de grande intensidade

política, é criada, na Alemanha, a República de Weimar, através da Constituição de 11 de 

agosto de 1919, depois superada pela instalação de um regime totalitário, na própria 

Alemanha e também na Itália. Somente após a Segunda Guerra Mundial, é que se retorna aos

regimes democráticos dotados, de diversas maneiras, de um sentido social. Nessa fase, uma

das mais dramáticas de toda a história européia e, talvez, da humanidade, a constituição já não 

podia ser só estatal, na linha do modelo alemão do século XIX, nem só parlamentar, na linha 

da tradição inglesa. Ela devia representar grandes rupturas com os antigos modelos e situar-se 

como fundamento dos novos regimes políticos, buscando a legitimá-los de maneira definitiva,

como no caso das democracias que haviam chegado ao pós-guerra vindas das cinzas dos 

33 “La Constituición des Estado comprende los principios jurídicos que determinan cuáles son los órganos
supremos del Estado, el modo de su formación, sus relaciones recíprocas y su esfera de acción, y em fim la 
posición fundamental del particular respecto al poder del Estado.” Op., cit., p.506
34 Op. cit, p. 147. 
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precedentes regimes totalitários.

Criou-se a idéia de que a constituição tinha necessidade de conter em si as grandes 

decisões de um poder constituinte, enunciado-as juntamente com outros princípios, sobretudo

em matéria de direitos fundamentais e de igualdade. A constituição, em certo sentido, volta a 

ter, assim como no tempo da revolução, um conteúdo político que está diretamente ligado a 

vontade constituinte do povo soberano, e que é um conteúdo democrático.

A Constituição alemã de Weimar, de 1919, representa, em certo sentido, o começo das 

constituições democráticas no século XX. Se adotarmos um ponto de vista histórico-

comparativo não será difícil enxergar essa conclusão, uma vez que ela contém todos os 

elementos próprios das constituições democráticas que se lhe sucederam, como a italiana de

1948. O primeiro e mais importante desses elementos é a presença, que faz derivar todos os 

outros, do poder constituinte, que se coloca no início da constituição. A partir de Weimar,

seguindo-se para as constituições democráticas do pós-guerra, pode-se perceber a primazia de 

alguns princípios fundamentais, dando início a uma nova história, que consiste na busca de

instrumentos institucionais necessários para a tutela e a realização desses princípios 

fundamentais.

Para alguns autores, também a Constituição mexicana de 1917 foi um marco

importante para o discurso constitucional que ensejou modificação na concepção do Estado,

servindo como diploma legal para a transformação histórica do Estado moderno em Estado 

contemporâneo.35

Dentre esses princípios, dois despertam problemas que vão fazer surgir grandes

debates sobre o controle de constitucionalidade das leis em relação com as constituições que 

anunciam esses direitos normativamente: o princípio da inviolabilidade dos direitos

fundamentais e o princípio da igualdade. Interpretações surgiram, dadas as incertezas iniciais 

35 Consulte-se sobre o tema PASOLD, César Luiz. Função social do Estado contemporâneo. 3ª ed.
Florianópolis: OAB/SC-Diploma Legal, 2003, p. 57.
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que as novas situações passaram a despertar, acerca do novo caráter democrático das 

constituições do século XX. O debate desperta posições extremas e parciais, como a ofertada 

por Carl Schmitt em sua Teoria de la Constituición, para quem o Estado de Direito, apesar de 

toda a sua juridicidade e normatividade, segue sendo um Estado, e por isso “não há nenhuma

Constituição que seja, puramente e sem resíduo, um sistema de normas jurídicas para a 

proteção do indivíduo frente ao Estado.”36

Ao longo do século XX se produziu outro grande debate a partir das idéias de Hans 

Kelsen, no sentido de individuar no plano teórico os caracteres da constituição democrática, o 

que faz a obra do jurista se situar em sentido oposto à de Schmitt. A teoria da constituição

democrática, elaborada por Kelsen, procura mostrar que ela é, acima de tudo, um tipo 

histórico de constituição que desde a Revolução francesa procura assumir a tarefa de 

demover, progressivamente, todo poder privado de um explícito fundamento normativo, de 

uma formal atribuição de competência através das mesmas normas constitucionais. Em 

síntese, a constituição democrática é a constituição que tende a afirmar o princípio do

necessário fundamento normativo de todo o poder. É democrática porque tende a excluir os 

poderes autocráticos, ou seja, os poderes que buscam se auto-legitimar e afirmar um 

fundamento próprio, e distinto, por sua natureza,  daquela norma que é, ao contrário, o único 

fundamento admissível na democracia. Do ponto de vista do regime político, se deduz que é 

democrático o regime que não supervaloriza nenhum poder, que reconhece todos os poderes à 

norma constitucional. Na obra de Kelsen, do ponto de vista da constituição democrática, esta

deveria ser essencialmente uma constituição republicana. Nela não se comportaria a 

monarquia. O Estado, no entanto, não é o único óbice à constituição democrática formulada

por Kelsen. Teria ela um outro caráter necessário, que é, por natureza, o pluralismo, pois não 

tem dono, quando nega a todos a possibilidade de ditar de maneira autorizada sua 

36 SCHIMITT, Carl. Teoria de la Constituición. Madrid: Revista de Derecho Privado [s.d], p. 145. Apud
HENNING LEAL, Mônia Clarissa. A Constituição como princípio: os Limites da Jurisdição Constitucional
Brasileira. São Paulo: Manole, 2003, p. 8.
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interpretação autêntica. Não é a toa, pois, que ele situe no pluralismo o valor fundamental da 

democracia.

O ideal de pluralismo que anima toda a teoria kelseniana de democracia o fez 

imaginar, por outro lado, que é absolutamente necessário por um limite à lei como puro ato de 

vontade da maioria, como instrumento de domínio de alguns interesses sociais sobre outros, 

uma vez que nessa situação está em jogo a mesma constituição entendida como princípio em 

que se expressa juridicamente o equilíbrio das forças políticas. Esse limite, na sua visão, se

obtém através do controle de constitucionalidade confiado a um tribunal constitucional. A 

presença desse tribunal, dotado de poder exclusivo para declarar inválidas leis contrárias à

constituição, não se choca com o princípio democrático, uma vez que este não está

incorporado à assembléia de representantes do povo. Ele sintetiza esse pensamento afirmando

que se a essência da democracia reside não na onipotência da maioria, mas no constante

compromisso entre os grupos que a maioria e a minoria representam no parlamento, e assim 

na paz social, a justiça constitucional parece instrumento idôneo para realizar essa idéia.37

2.1.7 Significados 

O termo “Constituição” tem um significado paradigmático que variou durante o 

tempo. Basta nos reportarmos à doutrina, antiga ou atual, para identificarmos,  nas palavras 

ditas por Carl Schmitt,38 de que existe uma enorme “diversidade de sentidos”, tal constatação. 

Porém, não se pode entender cabalmente o que seja a Constituição e o Direito constitucional 

sem uma referência obrigatória ao Estado. Toda Constituição se projeta sobre um Estado, sem 

prejuízo de que, como estamos vendo recentemente na Europa, também se aplique a noção de 

37 KELSEN, Hans. La giustizia constituzionale. Milano: Giuffrè, 1941, p. 202.
38 SCHMITT, Carl. Teoria de la Constitución. Madri: Tecnos, 1983, p. 3.
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Constituição para enquadrar o conjunto de disposições normativas que regerão em um futuro 

as instituições comunitárias e os direitos dos cidadãos europeus (Constituição européia).

A noção do que hoje entendemos por Constituição é alcançada a partir de um período 

determinado da história da humanidade, que basicamente se desenvolve a partir dos séculos 

XVI, XVII e XVIII. O Direito constitucional, portanto, constrói seu berço a partir das

revoluções liberais que tiveram lugar no final do século XVII na Inglaterra, e também em

final do século XVII nos Estados Unidos (declaração de Independência) e ainda na França 

(Revolução francesa de 1789). Há que se acrescentar, como visto nos capítulos anteriores, que 

não é possível a compreensão do verdadeiro alcance desse fenômeno constitucional sem

remontar-se, ainda que brevemente, às etapas anteriores. 

É lugar comum, neste sentido, fazer menção à formação do Estado moderno como 

substrato essencial a partir do qual se foram criando as condições objetivas que alimentaram a 

aparição desse fenômeno que denominamos constitucionalismo, e sua expressão 

racionalizadora por excelência, que é a Constituição. Como já vimos anteriormente, as raízes

do problema exigiria que se fosse buscar respostas aprofundadas no mundo grego e também

no romano, coisa a que não nos propomos neste trabalho.

São três os sentidos principais apontados pela doutrina, a saber: o sociológico, o 

político e o jurídico. 

Os que analisam a constituição sob o prisma sociológico, sustentam que ela tanto pode 

representar o efetivo poder social quanto distanciar-se dele. Na primeira hipótese, a 

constituição seria legítima, na segunda, ilegítima.

Segundo Ferdinand Lassalle,39 o representante mais expressivo do sociologismo

jurídico, a essência da constituição é a “soma dos fatores reais do poder que regem um país.”

De acordo com o enfoque proposto por Lassalle, os detentores dos poderes 

39 LASSALLE, Ferdinand. A Essência da Constituição. São Paulo: Kairós, 1985, p. 5.



54

econômico, político e social dão o verdadeiro sentido da Constituição, denominada de real. O 

texto constitucional não passaria de uma simples “folha de papel”, sem força alguma perante a 

constituição real,  apenas alicerçada pelo fato social. 

Outra vertente da doutrina analisa a constituição em seu sentido político. Assim, 

segundo Schmitt40, a constituição seria a “decisão política fundamental” acerca do modo e 

forma da unidade política de um Estado.

O conteúdo da "decisão política fundamental" diz respeito, basicamente, às normas

referentes à estrutura e organização do Estado, do poder estatal e dos direitos e garantias 

individuais. Nesse sentido, distingue-se a Constituição da Lei Constitucional.

Schmitt41 compreende a constituição como: “o conjunto de normas que disciplina a

estrutura e organização do Estado, do poder estatal e dos direitos e garantias individuais”, ou 

seja, é a decisão concreta de conjunto sobre o modo e forma de existência da unidade política. 

Schimitt42 sustenta ainda que: “é conteúdo próprio da Constituição aquilo que diga 

respeito à forma de Estado, de governo, aos órgãos do poder e à declaração dos direitos 

individuais”.

Na Lei Constitucional estão disciplinadas as demais matérias que não dizem respeito

àquela “decisão política fundamental.” Assim, tudo o mais, embora escrito na constituição, é 

Lei Constitucional, ou seja, aquilo que para Schmitt assume forma constitucional, porque 

inserido na Constituição, é formalmente constitucional.

Não se pode negar a importância que o processo de formação do Estado moderno teve

como elemento de explicação para o surgimento do constitucionalismo e da Constituição.

Nesse longo, descontínuo e desigual processo de formação, não se pode passar ao largo 

daquilo que, na construção do Estado moderno, teve enorme importância, e que se pode 

denominar de os meios de ação do Estado: o Direito, a criação de um exército regular e a 

40 Op. cit., p. 4
41 Op. cit., p. 5
42 Op. cit., p. 6
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configuração de uma Administração, com a formação de uma burocracia.

Caberia perguntar quais os fatores que influíram de forma decisiva para o surgimento

do Estado moderno como realidade política. Em apertada síntese, poderíamos arrolar os

seguintes: os fatores ideológicos, os fatores históricos políticos, os fatores religiosos, os

culturais, os econômicos e os sociais. Todos esses fatores são fundamentais para a 

compreensão do significado atual da Constituição a partir do processo de formação do

constitucionalismo.

É certo que nos dias atuais, o Estado moderno, que havia sido erigido como o universo

sobre o qual repousa o conceito de soberania, passa a sofrer agora a concorrência de outras 

universalidades, não muito diferentes daqueles fatores que influíram de forma decisiva para o 

seu surgimento, como o mercado globalizado, o governo, os grupos, os sistemas de

informações, as tecnologias.

Como assinala Gilmar Mendes,43 não há novidade na constatação de que a história do

constitucionalismo está intrinsecamente ligada à história do Estado-nação. A Constituição

configura o elemento fundacional desse modelo de Estado democrático. Naqueles momentos

históricos tais fatores já existiam, aliados a outros, já anteriormente delineados. Outra opinião 

sobre o modelo anterior e o que resultou no modelo atual de Constituição é formulada com

base nas diferenças existentes, que segundo Jorge Miranda,44  revelam “as preocupações e as 

linhas de força da doutrina do constitucionalismo oitocentista e as da doutrina constitucional 

do século XX”.

Hodiernamente, a doutrina propugna duas perspectivas por que pode ser considerada a 

Constituição: uma perspectiva material – em que se atende ao seu objeto, ao seu conteúdo ou

à sua função; e uma perspectiva formal – em que se atende à posição das normas

43 MENDES, Gilmar Ferreira. A Justiça Constitucional nos contextos supranacionais. Direito Público. Porto
Alegre: Síntese; Brasília: IBDP, 2005, v. 2, n. 8, p. 55.
44 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 321..
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constitucionais em face das demais normas jurídicas e ao modo como se articulam e se

recortam no plano sistemático do ordenamento jurídico.

A estas perspectivas, conforme Jorge Miranda45 “vão corresponder diferentes sentidos, 

não isolados, mas independentes”.

De uma perspectiva material, a Constituição consiste no estatuto jurídico do Estado

ou, de outro prisma, no estatuto jurídico político, estrutura o Estado e o Direito do Estado.

A ela corresponde um poder constituinte material como poder do Estado de se dotar de 

tal estatuto, como poder de auto-organização e auto-regulação do Estado. E este poder é, por

definição, um poder originário, expressão da soberania do Estado na ordem interna ou perante 

o seu próprio ordenamento.

Tendo-se em atenção, contudo, as variações históricas registradas, justifica-se 

enumerar sucessiva e resumidamente uma acepção ampla, uma acepção restrita e uma média.

A acepção ampla encontra-se presente em qualquer Estado; a restrita liga-se à 

Constituição definida em termos liberais, tal como surge na época moderna; o sentido médio é 

o resultado da evolução ocorrida no século XX, separando-se o conceito de qualquer direção 

normativa pré-sugerida.

Todas as concepções que resultaram na distribuição do poder político trouxeram como 

conseqüência o surgimento de um Estado Constitucional.46 As necessidades de distribuição

territorial do poder, as exigências jurídicas do pluralismo político, já não se satisfazem com o 

Estado legal. À supremacia da lei se sucede a supremacia da Constituição. Por isso, em uma 

Constituição normativa, a lei mantém sua força no sistema de fontes, porém submetida agora 

à supremacia constitucional. Trata-se de  princípio fundamental que molda o fundamento de

validade de toda ordem jurídica, determinando as modalidades de designação dos governantes 

45 Op. cit., p. 321.
46 A evolução do conceito político de Constituição, como confluência histórica do princípio democrático e do 
princípio liberal, está bem posta por GARCIA, P. de Vega. Em torno al concepto político de Constituición: El
constitucionalismo en la crisis del Estado Social.  Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 
1997, pg. 704 e ss.
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e lhes atribuindo competência, enunciando princípios que justificam as regras que ela contém 

e que permitem justificar, posteriormente, as interpretações particulares do texto. 

Convém ainda dizer, não em razão dos seus significados, mas em razão das suas

funções, que se pudermos sintetizar, sob a perspectiva de Estado democrático, as funções da 

Constituição, diríamos que ela tem duas fundamentais. A primeira é vincular consensos

mínimos, essenciais para a dignidade das pessoas e para o funcionamento do regime

democrático, que não devem ser preteridas por maiorias políticas ocasionais. A segunda é 

assegurar o espaço próprio do pluralismo político, representado pelo abrangente conjunto de

decisões que não podem ser subtraídas dos órgãos eleitos pelo povo a cada momento

histórico. É dizer que na consecução dessas funções, a serem cumpridas pela Constituição,

não se poderá abdicar da salvaguarda de valores essenciais e da promoção de direitos

fundamentais, mas também não se deve ter, por outro lado, a pretensão de suprimir pura e 

simplesmente, a deliberação legislativa majoritária e juridicizar além da conta o espaço

próprio da política.

Por tudo o que foi exposto, entendemos que o significado da Constituição, a sua

essência, reside notadamente nos princípios, que justificam as regras que elas contém, que

podem ser vislumbrados em dois momentos distintos: um momento inicial, de cunho 

eminentemente político, em que a convenção social dá origem à Constituição real47,

principiológica, que vai vincular o poder constituído encarregado de elaborar a constituição

escrita (formal); um segundo momento, de transferência desse conteúdo político para o 

âmbito jurídico, passando a ter novamente, agora na esfera normativa, um caráter constitutivo,

determinante e condicionante da realidade, cujo efeito integrador é possibilitado por meio da

interpretação, preponderando, com relação aos fins eleitos pelo Estado, o princípio do não-

retrocesso, o que revela, desde já, a supremacia dos princípios dentro da ordem jurídica e sua 

47 Para RUDOLF SMEND a Constituição é, a um só tempo, norma e realidade, possuindo, como conseqüência,
um efeito integrador, que se realiza historicamente. In Constituición e Derecho Constitucional. Traducción de
José María Beneyto Prez. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1985, p. 135-136.
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distinção em relação às demais regras do ordenamento, como será melhor visto no capítulo

seguinte.
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3 O CONCEITO DE INCONSTITUCIONALIDADE

Segundo o magistério de Jorge Miranda48, os conceitos de constitucionalidade e 

inconstitucionalidade designam conceitos de relação: uma relação, respectivamente, de

conformidade e desconformidade que se estabelece entre uma coisa - a Constituição e outra 

coisa - o comportamento estatal. O primeiro termo da relação de inconstitucionalidade é, pois, 

a Constituição, mas não na sua globalidade ou em bloco, mas, sim, por referência a uma 

norma certa e determinada. Nesse particular, a inconstitucionalidade se caracteriza pela 

violação, uma a uma, da norma constitucional. O segundo termo da relação de 

inconstitucionalidade é o comportamento estatal, que tanto pode ser positivo (uma ação), 

como negativo (uma omissão), na medida em que haverá inconstitucionalidade tanto em face

de um ato praticado contra uma norma constitucional como em razão da inércia do poder 

público diante de uma norma constitucional que determina um agir. Esse comportamento

estatal – positivo ou negativo – pode ser normativo ou não normativo, geral ou individual, 

abstrato ou concreto. A relação de desconformidade entre a Constituição e o comportamento

estatal, todavia, há de ser necessariamente direta, que se traduza exatamente numa violação 

direta e imediata de uma norma constitucional.

Como se viu anteriormente, a idéia de supremacia constitucional, como aspecto 

inerente às Constituições rígidas, implica no princípio fundamental da constitucionalidade dos

atos do poder público, que exige que todos os atos estatais, comissivos ou omissivos,

normativos ou não, sejam conformes, formal e materialmente, com os preceitos contidos na

Constituição. Ou seja, os atos do poder público só estarão conformes à Constituição e, 

conseqüentemente, só serão constitucionais quando não violarem o sistema formal,

constitucionalmente estabelecido, da produção desses atos, e quando não contrariarem,

48 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo VI. Inconstitucionalidade e Garantia da
Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 2001, pp. 7-8. 
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positiva ou negativamente, os parâmetros materiais plasmados nas regras ou princípios

constitucionais.49

Mas saber se toda Constituição propicia o reconhecimento de uma

Inconstitucionalidade equivale a descobrir se sofre gradações a força vinculante de suas 

normas, consoante as qualidades que umas tenham e outras não tenham, em virtude dos 

sistemas em que estejam integradas. É nesse contexto que ocorre falar na distinção entre 

Constituições rígidas e flexíveis. Consoante a doutrina de Jorge Miranda, o critério desta 

distinção reside na posição ocupada pela Constituição perante as leis em geral. Se ela se 

coloca acima destas, numa posição de supremacia, evidentemente que se considera rígida, por 

ser solene e se submeter somente a processo agravado para sua alteração (emenda ou revisão 

constitucional). Ao revés, se se encontra no mesmo plano das leis em geral, sem posição de

supremacia ou forma especial que a distinga destas, ela decerto é flexível. Nesse passo, 

apenas as Constituições rígidas ensejam o fenômeno da inconstitucionalidade das leis,

“porque ultrapassam as leis e prevalecem sobre as suas estatuições”50.

Portanto, a desconformidade dos atos ou omissões do poder público com a 

Constituição rígida, ou a sua incompatibilidade vertical, como preferem chamar alguns

autores51, enseja o reconhecimento científico do fenômeno jurídico da inconstitucionalidade.

Mas não é qualquer desconformidade com o texto constitucional que se qualifica como

inconstitucional. Primeiro, porque a inconstitucionalidade é exclusiva dos comportamentos do 

poder público, não se cogitando em falar de inconstitucionalidade de atos dos particulares, 

ainda que normativos52. Segundo, porque o descompasso dos atos do poder público com a 

49 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 2ª ed. Coimbra:
Almedina, 1998, p. 826.
50 MIRANDA, Jorge. Contributo para uma teoria da inconstitucionalidade. Coimbra: Coimbra Editora,
1996, p. 37. 
51 Entre eles, SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 15ª ed. São Paulo: Malheiros,
1998, p. 49. Segundo esse autor, a incompatibilidade vertical de normas inferiores com a Constituição é o que,
tecnicamente, se chama “inconstitucionalidade das leis ou dos atos do poder público.”
52 Há que se refletir melhor sobre essa questão. Com efeito, já não havendo dúvida sobre a eficácia horizontal
dos direitos fundamentais, é possível falar em inconstitucionalidade por violação a direito fundamental
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Constituição há de ser direto e imediato, pois não há falar em “inconstitucionalidade indireta 

ou mediata”, que nada mais é do que uma ilegalidade, inconfundível com a noção rigorosa e 

científica de inconstitucionalidade. Admitir-se o contrário levaria a considerar que todas as 

questões de invalidade normativa seriam questões constitucionais, o que é inconcebível. 

Nessa linha de raciocínio, Marcelo Figueiredo, após reconhecer que o problema da 

inconstitucionalidade das leis circunscreve-se às relações intrínsecas no sistema entre normas

constitucionais e normas infraconstitucionais, afirma que “só as relações imediatas entre

normas constitucionais e normas legais (lato sensu) são levadas em conta nesta abordagem.”53

Nessa perspectiva conceitual, pode-se dizer que só há inconstitucionalidade quando houver 

uma relação imediata de incompatibilidade vertical entre um ato e as normas constitucionais.

Isso significa que, se um ato do poder público estiver em desconformidade com a lei, ele é

ilegal, ainda que mediatamente viole a Constituição. Se estiver em desconformidade imediata

com a Constituição, ele é inconstitucional. 

Essa distinção não só é importante sob o ponto de vista do rigor terminológico e

científico, como para se delimitar o campo de incidência do controle de constitucionalidade e 

do exercício da jurisdição constitucional. Aliás, acrescente-se aqui, não para fins de exercício

da jurisdição constitucional. Não são somente os tribunais que devem, na sua atuação 

genérica, recusar a aplicação da lei inconstitucional. Também as autoridades administrativas e

o próprio legislativo. Neste sentido, Rui Medeiros formula uma teoria geral da decisão de 

inconstitucionalidade, aplicável tanto ao Tribunal Constitucional como aos demais órgãos de 

fiscalização de constitucionalidade. Para ele, o órgão que se encarregue especificamente da 

jurisdição constitucional é concebido não como autoridade a que caiba exercer uma função

decorrente de ato particular. Com isso, no entanto, não concorda Canotilho, para quem “excluem-se da
fiscalização judicial da Constituição os actos normativos privados. Esta solução inscreve-se na perspectiva
tradicional baseada na autonomia da ordem jurídico-privada perante o ordenamento constitucional. Dito por
outras palavras: as conseqüências jurídicas dos actos ou comportamentos inconstitucionais dos particulares não
se reconduzem a problemas de inconstitucionalidade.” CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito
constitucional e teoria da Constituição. Op. cit., p. 831.
53 FIGUEIREDO, Marcelo. Teoria da inconstitucionalidade das leis. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 72.
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predominantemente política em forma jurisdicional e sim “como uma instituição chamada ao 

exercício de uma função essencialmente jurisdicional, ainda que em matéria de natureza 

eminentemente política.”54

A idéia de inconstitucionalidade, pois, decorre do princípio da hierarquia das normas

jurídicas, em vista do qual as normas inferiores buscam seu fundamento de validade nas 

normas superiores. Como na ordem jurídica interna a Constituição é a norma jurídica

suprema, a matriz de todas as outras manifestações normativas do Estado, qualquer norma que

a venha diretamente contrariar é tida como inconstitucional, expondo-se à invalidação. Mas é 

relevante esclarecer, como registra Lúcio Bittencourt, que só haverá inconstitucionalidade

quando houver conflito com alguma norma específica da Constituição, “embora se considere,

para esse fim, não apenas a letra do texto, mas, também, ou mesmo preponderantemente, o 

‘espírito’ do dispositivo invocado.”55 Assim, em relação a preceito expresso da Constituição,

não se deve atender, apenas, ou com primazia, à letra do texto, mas procurar o sentido, o 

espírito e o real significado e alcance da norma. Desse modo, se a lei ordinária é incompatível 

com a vontade legislativa de alguma prescrição do Estatuto Político, a inconstitucionalidade é

irrecusável. Porém, quando a incompatibilidade ocorre com o ‘espírito’ que anima a

Constituição, sem que se possa apontar nenhuma norma constitucional violada pela lei

impugnada, a questão é assaz duvidosa, máxime diante de uma Constituição eclética56, de que 

é exemplo a Constituição brasileira. No mesmo sentido apontam as lições de Meirelles 

Teixeira, segundo o qual a “alegação de inconstitucionalidade deve, portanto, fundar-se na 

violação de determinado preceito ou princípio, expresso ou implícito da Constituição, não no

54 MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade: os autores, o conteúdo e os efeitos da decisão de
inconstitucionalidade da lei. Lisboa: Universidade Católica Editora, 1999, p. 37.
55 BITTENCOURT, Carlos Alberto Lúcio. O controle jurisdicional de constitucionalidade das leis. Série
Arquivos do Ministério da Justiça. Brasília: Ministério da Justiça, 1997, p. 55. 
56 TEIXEIRA, José Horácio Meirelles. Curso de Direito Constitucional. Org. e atual. por Maria Garcia. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 1991, p. 54.
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seu espírito, como um todo.”57

A inconstitucionalidade, porém, não mais se cifra aos atos comissivos do poder, pois a 

exigência da conformidade das situações jurídicas com os ditames constitucionais, por 

decorrência natural da supremacia constitucional, não se satisfaz apenas com a atuação

positiva de acordo com a Constituição. Exige mais, pois omitir a aplicação de normas

constitucionais, quando a Constituição assim a determina, também constitui conduta 

inconstitucional, apurável pela via do controle de inconstitucionalidade por omissão58.Assim,

há transgressão da Constituição tanto quando se faz o que ela proíbe, como quando não se faz 

o que ela impõe. Isso conduz à reflexão de que o princípio da constitucionalidade ou

conformidade com a Constituição transporta duas dimensões - o princípio da

constitucionalidade positiva e o princípio da constitucionalidade negativa -, o que pressupõe a 

existência de limites negativos e de diretivas positivas aos órgãos de direção política59.

Pode-se até entender que, no constitucionalismo liberal, a omissão dos poderes 

públicos era a melhor garantia de respeito à esfera individual do cidadão. Todavia, essa 

concepção perde totalmente o sentido quando o Estado, já sob as vestes do Estado do Bem-

Estar Social, assume, jurídica e politicamente, a responsabilidade de assegurar um grau ótimo

na realização das necessidades sociais, de tal modo que a intervenção dos poderes públicos

representa, nesse novo paradigma de Estado, uma condição indispensável à efetivação dos 

direitos fundamentais, sobretudo os sociais ou de segunda dimensão, contra os quais a 

omissão dos poderes apresenta-se como uma das mais odiosas formas de violação da

supremacia da Constituição.

A inconstitucionalidade, ou seja, a desconformidade direta e imediata do 

comportamento estatal com a Constituição, ainda pode apresentar-se sob diferentes tipos, a 

57 Idem, p. 380.
58 SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 48.
59 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. A Constituição dirigente e a vinculação do legislador: contributo
para a compreensão das normas constitucionais programáticas.  Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p. 479.
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saber:

a) inconstitucionalidade formal;
b) inconstitucionalidade material;
c) inconstitucionalidade total e parcial;
d) inconstitucionalidade originária e superveniente;
e) inconstitucionalidade antecedente (ou imediata) e conseqüente (ou
derivada).

A inconstitucionalidade formal compreende a inconstitucionalidade orgânica e a 

inconstitucionalidade formal propriamente dita. A inconstitucionalidade orgânica decorre do 

vício de incompetência do órgão de onde provém o ato normativo (ex.: a Constituição, no art. 

93, diz que o Estatuto da Magistratura é de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Se algum 

Deputado ou Senador, ou o Presidente da República, ou mesmo um outro Tribunal apresentar 

um projeto de lei complementar para aquele fim, este, ainda que regularmente aprovado, 

sancionado, promulgado e publicado, é inconstitucional, por vício de iniciativa, em face da

incompetência do órgão). Tão drástica é essa inconstitucionalidade, que o Supremo Tribunal

Federal tem entendido que a sanção a projeto de  lei com vício de iniciativa não tem o condão 

de saná-lo.60

A inconstitucionalidade formal (propriamente dita) decorre da inobservância do 

procedimento legislativo, fixado na Constituição (ex.: uma lei complementar aprovada com o 

quorum de maioria simples, quando a Constituição exige, no art. 69, a maioria absoluta).

A inconstitucionalidade material refere-se ao conteúdo do ato normativo. É 

materialmente inconstitucional todo ato normativo que não se ajusta ao conteúdo dos 

princípios e regras da Constituição. Todas as normas da Constituição, por serem imperativas,

servem de paradigma material para o controle da constitucionalidade dos atos normativos,

sejam elas expressas ou implícitas, desde que determinadas.

A inconstitucionalidade é total quando o vício contamina todo o ato normativo. É 

60 Veja-se, a propósito: ADIn nº 103-RO, ReI. Min. Sidney Sanches, DJU de 15.12.95; ADIn nº 873-1-RS, ReI.
Min. Maurício Correa, DJU de 22.08.97, entre outros. BRASIL. Supremo Tribunal Federal.
www.stf.gov.br/jurisprudência, acesso em 31 de maio de 2006.
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parcial quando a mácula atinge o ato apenas em parte, podendo ser um artigo, um parágrafo, 

um inciso ou uma alínea do texto legal, ou mesmo uma expressão de qualquer um destes, não 

incidindo, aqui, a vedação do § 2º61 do art. 66 da Constituição Federal de 1988. 

Em regra, a inconstitucionalidade formal ataca todo o ato. Assim, se um

determinado ato foi editado por órgão incompetente (inconstitucionalidade orgânica) ou com

violação ao seu procedimento de elaboração (inconstitucionalidade formal propriamente dita),

ele é, em princípio, totalmente inconstitucional. Contudo, segundo observação de Clèmerson

Merlin Clève,62 há situações em que a não observância da norma constitucional que fixa

procedimento ou competência dá lugar a uma inconstitucionalidade apenas parcial. Isso se

verifica, por exemplo, quando uma lei ordinária, disciplinando matéria própria desse tipo de 

lei, dispõe, por meio de um de seus artigos, de matéria reservada à lei complementar. Nessa

hipótese, haverá a inconstitucionalidade formal apenas deste artigo usurpador da reserva

constitucional. Nesse sentido, como esclarece Jorge Miranda, não é apenas a 

inconstitucionalidade material que pode ser total ou parcial. Também a inconstitucionalidade

orgânica e a formal podem sê-lo, pois se “é certo que estas afectam o acto em si, não menos

seguro é que, afectando-o, vão projectar-se no seu resultado designadamente na norma que

seja seu conteúdo”63. Para exemplificar, o autor lembra que há inconstitucionalidade orgânica 

parcial quando um ato provém de um órgão que não poderia editar algumas das normas nele 

contidas.

Ainda de referência à inconstitucionalidade parcial, tem admitido a doutrina e a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a existência de situações em que a 

inconstitucionalidade parcial implica na nulidade total do ato. E isso ocorre quando: 1) em

conseqüência da declaração de inconstitucionalidade de uma norma, se reconheça que as 

61 CF, art. 66, § 2º: “O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de
alínea.”
62 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro. 2ª ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 49.
63 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Op. cit. p. 340. 
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normas restantes, conformes à Constituição, deixam de ter qualquer significado autônomo, ou 

2) quando a norma inconstitucional fizer parte de uma regulamentação global à qual 

emprestava sentido e justificação64.

É originária a inconstitucionalidade quando ela se verifica à luz da Constituição

vigente em decorrência da incompatibilidade entre ela e um ato editado sob sua égide. Vale

dizer, quando a inconstitucionalidade é de um ato normativo elaborada durante a vigência de 

uma Constituição e com ela contrasta.

É superveniente quando se manifesta posteriormente em face de uma alteração

constitucional, de uma renovada interpretação da Constituição ou, ainda, em virtude de 

mudança nas circunstâncias fáticas65. Nesse particular, é importante tecer algumas

considerações, para distinguir entre inconstitucionalidade formal superveniente e

inconstitucionalidade material superveniente. Haverá a primeira, quando o ato normativo

anterior seguiu um procedimento diverso (na época, previsto como o correto) ou foi editado

por um órgão distinto (na época, o competente para a edição do ato) em face da novel norma

constitucional. Haverá a segunda, quando o ato anterior (materialmente conforme à 

Constituição da época) não se compatibiliza com o novo conteúdo da norma constitucional.

Não se tem admitido, em princípio, a inconstitucionalidade formal superveniente. 

Ou seja, aceita-se a norma anterior que, inobstante formalmente em contradição com a nova 

norma constitucional, com esta se compatibiliza materialmente, ou seja, não haverá a

chamada inconstitucionalidade formal superveniente (ex.: o Código Tributário Nacional não 

obstante editado na ordenação constitucional anterior como lei ordinária, é considerado pela

Constituição Vigente como lei complementar; o Código Penal, que era um decreto-lei, foi

recebido como lei ordinária, etc.).

Em sentido inverso, o ato normativo anterior incompatível materialmente com o 

64 Cf. CLÈVE, Clèmerson Merlin. Op. cit., p. 49-50.
65 Idem, p.54.
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novo ordenamento constitucional será automaticamente atingido pela inconstitucionalidade

material superveniente. No caso do direito brasileiro, isso se resolve pela conseqüência prática 

da revogação tácita, não se falando, na hipótese, de controle abstrato da constitucionalidade

daquele ato66. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal a alteração da norma

constitucional, decorrente de reforma constitucional ou de promulgação de nova Carta,

implicaria não a inconstitucionalidade superveniente da lei (material ou formal), mas sim a 

sua revogação. Esse entendimento do Supremo, todavia, resta  superado, pelo menos no que 

diz respeito à argüição de descumprimento de preceito fundamental, em face do art. 1º,

Parágrafo único da Lei n. 9.882/99. 

A inconstitucionalidade antecedente ou imediata decorre da violação direta e 

imediata de uma norma constitucional. Já a conseqüente ou derivada decorre de um efeito 

reflexo da inconstitucionalidade imediata. Vale dizer, é a que atinge certo ato por atingir outro 

ato de que ele depende. Assim, como explica Clèmerson Clève, será inconstitucional a norma

dependente de outra norma declarada inconstitucional e pertencente ao mesmo diploma

legislativo. Haverá, igualmente, a inconstitucionalidade conseqüente quando houver uma

norma que encontra o seu fundamento de validade em outra norma ou mantém relação de 

dependência com um terceiro ato já declarado inconstitucional. E exemplifica: “É a situação,

por exemplo, do regulamento em relação à lei; da lei em relação à medida provisória (no caso

de conversão) ou da lei delegada em relação à lei de autorização (resolução do Congresso 

Nacional)”67

Em arremate final sobre o tema, podemos afirmar, com Jorge Miranda, que uma 

teoria de inconstitucionalidade do ângulo da Constituição, a despeito de seu riquíssimo

conteúdo, estaria um tanto quanto ultrapassada na problemática jurídica. E com relação a uma

66 Após o advento da Lei n. 9.882/99 (art. 1º, Parágrafo único, I), contudo, é possível, na hipótese, o controle
concentrado de constitucionalidade por meio da argüição de descumprimento de preceito fundamental.

67 Op. cit., p. 56.
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teoria geral quanto ao ângulo de validade, acomoda-se, antes, noutras disciplinas que não no 

Direito constitucional. Acrescenta ainda o autor português que “a inconstitucionalidade não se

concebe a não ser num Estado constitucional.”68

Qualquer que seja o tipo de Constituição, rígida ou flexível, pode ser atacada por 

normas e atos normativos material ou formalmente viciados, que são teoricamente descritos 

como inconstitucionais. Desde que se concebeu a lei constitucional como superior às leis

ordinárias, tira-se dessa idéia o corolário de que as leis ordinárias e os atos normativos não 

podem contraria a lei constitucional. Assim, assinalou Marcelo Caetano, a 

inconstitucionalidade é o vício das leis “que provenham de órgão que a Constituição não

considere competente, ou que não tenha sido elaboradas de acordo com o processo prescrito 

na Constituição ou contenham normas opostas às constitucionalmente consagradas.”69

68 MIRANDA, Jorge. Contributo para uma teoria da inconstitucionalidade. Coimbra: Coimbra Editora,
1996, p35.
69 CAETANO, Marcelo. Direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense, vol. I, 1977, p. 401.
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4 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: OS PRINCÍPIOS COMO  CONSTITUIÇÃO
MATERIAL

4.1 DISTINÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS E REGRAS 

Para melhor compreensão dos princípios constitucionais é  necessário, inicialmente,

fazer-se uma distinção entre princípios e regras. Estes são categorias do conceito norma, que

podem vir revestidas ou de um preceito de caráter geral, enunciador de uma pauta de valores 

ou de um mandamento sistêmico – princípio -, ou de um comando prescritivo, específico, de 

natureza concreta – regra.

A doutrina estrangeira e nacional de direito constitucional tem, em boa medida,

buscado construir a distinção entre princípio e regra, incluindo-os no círculo da norma

jurídica, porém ocupando, as duas, espaços diferenciados justamente em razão de sua 

distinção. Já em 1952, Crisafuli70 oferecia o seguinte conceito de princípio: 

Princípio é, com efeito, toda norma jurídica, enquanto considerada como
determinante de uma ou de muitas outras subordinadas, que a pressupõe,
desenvolvendo e especificando ulteriormente o preceito em direções mais
particulares (menos gerais), das quais determinam, e portanto resumem,
potencialmente, o conteúdo: sejam, pois, estas efetivamente postas, sejam, 
ao contrário, apenas dedutíveis  do respectivo princípio geral que as contém.

Posteriormente, muitos outros conceitos, no sentido de reconhecimento da

normatividade dos princípios, foram colhidos tanto na jurisprudência quanto na doutrina. Sem

dúvida, esse é um dos traços mais marcantes vislumbrado no constitucionalismo

contemporâneo. Após a sua constitucionalização, os princípios ganharam importância

fundamental para todo o sistema normativo. A sua evolução pode ser comparada à do próprio 

direito e que o positivismo puro e simples já não mais encontra abrigo nos dias atuais.

Conquanto não seja fácil proceder a esta distinção, buscar-se-á fazê-la com a ajuda de 

70 CRISAFULI. La constituzione e lê sue disposizione di princípio. Milão, 1952, p. 15. Apud BONAVIDES,
Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 230.
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alguns doutrinadores, principiando por Edilson Pereira Nobre Júnior71, para quem

a compreensão do que seja princípio, em sentido jurídico, resulta 
complementada a partir de sua oposição ao que podemos denominar de 
regras. É assim porque de tal distinção ressaem os traços característicos de 
ambos os conceitos.

Se se busca o sentido etimológico da palavra princípio, este, por vir do termo latino 

principium, enuncia a idéia de começo, de origem. Isto nos leva ao pensamento de que o 

princípio deve ser o vetor originário de adequação, interpretação e concretização de um

sistema jurídico.

Para Roque Carraza72 o princípio jurídico pode ser enunciado da seguinte forma:

princípio jurídico é um enunciado lógico, implícito ou explícito, que, por sua 
grande generalidade, ocupa posição de preeminência nos vastos quadrantes
do direito e, por isso mesmo, vincula, de modo inexorável, o entendimento e 
a aplicação das normas jurídicas que com ele se conectam.

Delimitando também de forma clara o conceito de princípio, Celso Antonio Bandeira 

de  Mello73 afirma:

Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro
alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas 
compondo-lhe o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e 
inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema
normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o
conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes
componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo.

Seguindo este entendimento, pode-se compreender os princípios jurídicos como 

verdadeiros comandos ordenadores do sistema, entendendo-se como princípios 

constitucionais aqueles consagrados expressa ou implicitamente no sistema, que tem por 

função inspirar a compreensão das regras jurídicas, informando o seu sentido e servindo de 

mandamento nuclear destas. 

71 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. O princípio da boa-fé e sua aplicação no Direito Administrativo
Brasileiro. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 24.
72 CARRAZA, Roque Antonio. Curso de direito Constitucional tributário. 11 ed. São Paulo: Malheiros
Editores, 1998, p. 30
73 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 8ªEd. São Paulo: Malheiros
Editores, 1996, p. 31.
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Ainda Carraza74 enuncia que os princípios jurídico-constitucionais são: “Idéias-

matrizes dessas regras singulares, vetores de todo o conjunto mandamental, fontes de 

inspiração de cada modelo deôntico, de sorte a operar como verdadeiro critério do mais

íntimo significado do sistema como um todo e de cada qual de suas partes.” 

Compreendido desta forma o princípio jurídico, cumpre ressaltar as suas diferenças

para com a regra, os dois, facetas da norma jurídica. 

Pode-se dizer que as regras, ordinariamente, possuem um grau de concretização maior,

dado que regula o fenômeno jurídico com um grau menor de abstração, enquanto os 

princípios estabelecem pautas de comportamentos, de valores, a serem seguidas na aplicação

das regras em geral, sendo elementos informadores destas. 

Estudando detalhadamente estes dois institutos, Canotilho75 discorre sobre diversas 

fórmulas que têm sido elaboradas como critério de discriminação para regras e princípios,

pois “saber como distinguir, no âmbito do superconceito norma, entre regras e princípios, é uma tarefa 

particularmente complexa.” Assim, ele propõe os seguintes critérios de distinção: 

a) Grau de abstração: os princípios são normas com um grau de
abstração relativamente elevado; de modo diverso, as regras possuem uma
abstração relativamente reduzida.

  b) Grau de determinabilidade na aplicação do caso concreto: os 
princípios, por serem vagos e indeterminados, carecem de mediações
concretizadoras (do legislador? do juiz?), enquanto as regras são suscetíveis
de aplicação direta.

  c) Caráter de fundamentalidade no sistema das fontes de direito: os
princípios são normas de natureza ou com um papel fundamental no
ordenamento jurídico devido à sua posição hierárquica no sistema das fontes 
(ex: princípios constitucionais) ou à sua importância estruturante dentro do
sistema jurídico(ex: princípio do Estado de Direito). 

  d) Proximidade da idéia de direito: os princípios são standards
juridicamente vinculantes radicados nas exigências de justiça (Dworkin)ou
na idéia de direito (Larenz); as regras podem ser normas vinculativas com
um conteúdo meramente funcional.

  e) Natureza normogenética: os princípios são fundamentais de regras,
isto é, são normas que estão na base ou constituem a ratio de regras 
jurídicas, desempenhando, por isso, uma função normogenética
fundamentante.

74 Op. Cit., 31. 
75 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 3 ed. Lisboa:
Almedina, 1999, p. 187.
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Não resta dúvida que, mesmo não sendo todos estes critérios definidores, pode-se 

enunciar alguns, como por exemplo, os princípios serem normas passíveis de convivência sem

conflito que o excluam do ordenamento, enquanto as regras, quando conflitantes, 

indubitavelmente incorrerão em exclusão de uma delas. Outra diferença que se pode pontuar é 

que, enquanto as regras traduzem-se nos modais deônticos do permitido, obrigado e proibido,

os princípios traduzem um imperativo, compatível com vários graus de concretização. 

Enunciando mais uma vez, de forma esclarecedora, as diferenças entre regras e 

princípios, Canotilho76 diz: 

Em primeiro lugar, os princípios são normas jurídicas impositivas de uma 
otimização, compatíveis com vários graus de concretização, consoante os 
condicionalismos fácticos e jurídicos; as regras são normas que prescrevem
imperativamente uma exigência (impõe, permitem ou proíbem) que é ou não
é cumprida (nos termos de Dworkin: applicable in all-or-nothing fashion); a 
convivência dos princípios é conflitual (Zagrebelsky), a convivência de 
regras é antinômica; os princípios coexistem, as regras antinômicas
excluem-se. Conseqüentemente, os princípios, ao constituírem exigências de 
otimização, permitem o balanceamento de valores e interesses (não
obedecem, como as regras, à  lógica do tudo ou nada), consoante o seu peso 
e a ponderação de outros princípios eventualmente conflitantes; as regras 
não deixam espaço para qualquer outra solução, pois se uma regra vale (tem
validade) deve cumprir-se na exata medida das suas prescrições, nem mais
nem menos.(...) em caso de conflito entre princípios, estes podem ser objeto 
de ponderação, de harmonização, pois eles contêm apenas exigências ou
standards que, em - primeira linha - (prima facie) devem ser realizados; as
regras contém - fixações normativas - definitivas, sendo insuscetível a
validade simultânea de regras contraditórias. Realça-se também que os
princípios suscitam problemas de validade e peso (importância, ponderação,
valia); as regras colocam apenas questões de validade (se elas não são
corretas devem ser alteradas).

Tratando desta diferenciação, Eros Grau77  identificou que as regras devem ser aplicadas 

por completo ou não, não comportando exceções, enquanto os princípios não se excluem,

comportando exceções no âmbito de sua aplicação. Grau, assim se  posiciona: 

(...) as regras jurídicas não comportam exceções. Isso é afirmado no seguinte 
sentido; se há circunstâncias que excepcionem uma regra jurídica, a 
enunciação dela,sem que todas essas exceções sejam também enunciadas,
será inexata e incompleta. No nível teórico, ao menos, não há nenhuma

76 Op. cit., p. 1088.
77 GRAU, Eros Roberto. A ordem Econômica na Constituição de 1988. Interpretação e crítica. 4 ed. São
Paulo: Malheiros Editores, 1998, p. 90.
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razão que impeça a enunciação da totalidade dessas exceções e quanto mais
extensa seja essa mesma enunciação(de exceções), mais completo será o
enunciado da regra.

Para Edilson Pereira Nobre Júnior78, no entanto, uma das mais simples e precisas

distinções é aquela ofertada por Wilis Santiago Guerra Filho, para quem as regras se 

manifestam pela estrutura lógica-deôntica, que traz a descrição de uma hipótese e a respectiva 

previsão de uma conseqüência, a realizar-se quando da ocorrência da moldura fática. Já os 

princípios “longe de fornecerem tratamento para situações assemelhadas, emanam a 

prescrição de um valor que, pela sua inclusão no sistema, adquire positividade.” 

A normatividade dos princípios, hoje, é inquestionável. Essa constatação veio a partir 

dos trabalhos de Esser, Alexy, Dworkin e Crisafulli, para quem os princípios são normas e as 

normas compreendem igualmente os princípios e regras79. A diferença que consideramos de 

profunda importância entre regras e princípios passa pelo universo axiológico, e reside na 

solução das colisões dos princípios. Essas são resolvidas por meio de um sistema

principiológico, que agasalha princípios como o da ponderação e da proporcionalidade. Já no 

conflito de regras, trabalha-se com a dimensão da validade. Já no caso da colisão de

princípios, em que só pode haver princípios válidos, a dimensão é o peso.80

Em face dos posicionamentos doutrinários ora apresentados, cumpre afirmar algumas

conclusões, quais sejam: a de que os princípios são pautas de valores, mandamentos de

natureza nuclear do sistema jurídico, que direcionam e concretizam a aplicação das normas

jurídicas; podem ser os princípios tanto expressos como implícitos, enquanto as regras só 

podem ser expressas; não comportam exceções as regras, enquanto os princípios sim; as 

regras, quando confrontadas entre si, podem expressar antinomias, enquanto os princípios 

não; eles – os princípios - não se excluem, enquanto as regras sim, quando confrontadas. 

78 Op. cit., pp. 25-26.
79 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constituional. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 241.
80 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundmentales. Madrid: Centro de Estudios Constituionales, 1997,
p. 74. Ver também MÜLLER, Friedrich. Direito, linguagem, violência. Porto Alegre: Fabris, 1995, p. 42-48.
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Quando ocorrer o confronto entre dois princípios deverá ser procedido o necessário 

balanceamento de valores, para que se possa harmonizar a aplicação dos princípios ao caso

concreto e regular sua convivência no sistema; por último, resta imperioso registrar a 

afirmativa de parte da doutrina de que, se as regras para serem aplicadas devem sopesar os 

princípios que as instruem, estes são hierarquicamente superiores às mesmas, conquanto este 

não seja um entendimento majoritário.

Os princípios, pois, são verdades objetivas, nem sempre pertencentes ao mundo do ser, 

senão do dever-ser, na qualidade de normas jurídicas, dotadas de vigência, validez e 

obrigatoriedade.

4.2 CARACTERÍSTICAS DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

Da distinção estabelecida entre princípios e regras, pode-se passar à compreensão

dos princípios na perspectiva constitucional, com a indicação de algumas de suas

características.

Torna-se indispensável, antes, observar que o ordenamento jurídico está estruturado 

de forma escalonada, adquirindo as normas inferiores fundamento de validade nas normas

superiores. No ápice da pirâmide jurídica, como decorrência da superioridade hierárquica da 

Constituição, encontram-se as normas constitucionais.

Dessa supremacia da Constituição, resulta que os princípios constitucionais

constituem normas superiores que adquirem neles próprios seu fundamento de validade. 

Ainda, sendo normas de normas (norma normarum), afirmam-se como fontes de produção de 

outras normas jurídicas. Por fim, sua superioridade normativa implica a necessidade de que 

todos os atos estejam em conformidade com a Constituição (caráter normativo-impositivo).
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Desde o momento em que se lhes foi reconhecido o caráter normativo-impositivo, os

princípios constitucionais passaram a desempenhar importante papel nos sistemas jurídicos. A

completude de um sistema jurídico é, nos dias atuais, em boa medida, sustentável tendo em

vista a verificação de que há inúmeros princípios cristalizados nos textos constitucionais. O 

grande desafio a ser perseguido pelo Direito contemporâneo não é o de oferecer previsão 

normativa para as demandas sociais, mas sim o de oferecer uma das diversas soluções que 

podem ser encontradas no sistema constitucional, em particular nas Constituições, como

sendo a mais adequada – o que envolve problemas de racionalização dos princípios existentes 

e justificação da escolha realizada.

Para André Ramos Tavares81 “não por outro motivo a teoria geral dos princípios 

será, em realidade, uma teoria geral dos princípios constitucionais”, porque já não há mais

como evitar a ligação entre princípios e normas constitucionais.

Caracterizando os princípios, observa-se que eles têm normatividade, porquanto são 

normas, têm preceptividade, portanto, ordenam, proíbem, permitem, enfim, servem à 

regulação de condutas. Possuem maior amplitude, seja em face de seu maior grau de

generalidade, seja em função de sua maior indeterminação, possuindo também maior grau de 

abstratividade.

Por essa largueza, os princípios terminam irradiando-se ou projetando-se sobre 

outras normas. Têm textura aberta e por isso não regulam de forma conclusiva ou plena todas 

as situações, permitindo, também, sua expansão para casos novos, que o sistema fechado de 

regras não poderia abranger. Possuem ainda versatilidade, sendo os seus conteúdos 

modificáveis dependendo das exigências políticas, sociais e jurídicas. 

Além dessas, outras características podem ser alinhadas. Cabe referenciar que o fato

de ostentarem uma formulação mais aberta, com maior generalidade e mais amplo nível de

81 TAVARES, André Ramos. Elementos para uma teoria geral dos princípios constitucionais. In Dos Princípios
Constitucionais: Considerações em torno das normas principiológicas da Constituição.  LEITE, George
Salomão (org.). São Paulo: Malheiros, 2003, p. 48.
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indeterminação, não significa que seja o seu sentido impreciso e que não possa o princípio ter 

aplicabilidade. O traço mais característico reside em que, por esses aspectos, possuem níveis 

distintos de realização, concretização e densidade, sujeitos às circunstâncias de fato e de 

Direito.

Conceituando os princípios constitucionais, Carmem Lúcia Antunes Rocha82

considera que:

são os conteúdos primários diretores do sistema jurídico-normativo
fundamental de um Estado. Dotados de originalidade e superioridade
material sobre todos os conteúdos que formam o ordenamento
constitucional, os valores firmados pela sociedade são transformados pelo
Direito em princípios. Adotados pelo constituinte, sedimentam-se nas 
normas, tornando-se, então, pilares que informam e conformam o Direito
que rege as relações jurídicas no Estado. 

Os princípios constitucionais apresentam características próprias que os distinguem

das demais normas constitucionais. A autora acima mencionada discorre acerta das

características que individualizam e definem a natureza dos princípios constitucionais, e 

enumera algumas características que dotam os princípios de complexa e efetiva juridicidade.

As características que apresenta são as seguintes:

Generalidade, pois não indicam, de forma específica e minudente, as hipóteses 

concretas de regulações jurídicas, com a virtude de possibilitarem à Constituição cumprir seu

papel sem se prender a modelos inflexíveis e definitivos. 

Primariedade, haja vista que deles decorrem outros princípios, considerados 

subprincípios em relação aos anteriores, podendo essa primariedade expressar-se de modo

histórico, jurídico, lógico e ideológico. 

Dimensão axiológica, na medida que são dotados de conteúdo ético, o que não 

implica em transformá-los em axiomas jurídicos ou verdades absolutas, mas sujeitam-se às 

mutações do meio em que atuam.

82 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. Princípios Constitucionais da Administração Pública. Belo Horizonte:
Del Rey, 1994,  p. 25.
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Objetividade, por não se tratarem de conteúdos subjetivos ou aleatórios, tendo 

substância própria, impedindo que sejam aplicados livremente, daí a vinculação ao seu 

conteúdo objetivo próprio, que se descobre no processo de interpretação e aplicação do 

Direito.

Transcendência, eis que seus conteúdos transcendem os significados literalizados, 

densificam-se na constelação de conceitos e opiniões constitucionalmente adequadas e

normatizam diversos comportamentos que se expressam por atos estatais ou pela ação dos

movimentos e grupos sociais. 

Atualidade, significando que devem estar sintonizados com as bases normativas e o 

ideário vivenciado em dado momento, processando-se sua atualização pela força

interpretativa do texto e do contexto, pela força redefinidora dos sentidos e pela força da 

interpretação que revivifica as aspirações populares. 

Poliformia, que possibilita a multiplicidade de sentidos, permitindo a mudança de

sentido dos textos para atender às novas exigências sociais sem necessidade de alteração de

seus enunciados. 

Vinculabilidade, pois os princípios são vinculantes e vinculados. Vinculantes porque 

são normas jurídicas impositivas, coercitivas e imperativas. Vinculados porque nenhum 

princípio deve ser considerado isolado ou auto-suficiente, estando, portanto, vinculados entre 

si.

Aderência, haja vista que nenhum comportamento, seja estatal, seja particular,

poderá refugir, de maneira exceptiva, àquilo que foi positivado, sendo inválidas as normas do 

Estado ou da sociedade que destoaram do conteúdo do princípio. 

Informatividade, uma vez que são informativos de todo o sistema jurídico e desse 

modo fazem-se fonte de todas as ordenações, sendo, destarte, o “berço das estruturas e 

instituições jurídicas”.



78

Complementaridade, porquanto são condicionantes uns dos outros, sendo o 

entendimento de um decorrente do entendimento dos demais, tudo dependendo do 

entrosamento entre eles, conduzindo a uma conjugação e coordenação de todos os princípios.

Normatividade, por fim, que significa que os princípios têm qualidade de norma, de 

norma de direito, de juridicidade. 

Dessas características, resulta que, ao lado das funções que a doutrina 

tradicionalmente reconhece aos princípios constitucionais, ou seja, a função interpretativa e a 

função normativa subsidiária, têm função normativa própria, dotados de eficácia e 

aplicabilidade, servindo à regulação de um caso concreto. 

Convém acrescentar ainda que, no contexto de um Estado Democrático de Direito, 

em que impera uma legalidade material, os princípios não servem como parâmetro normativo

apenas por ocasião da ocorrência de lacunas, devendo servir para a aferição da validade de 

toda e qualquer norma sempre e indistintamente.

Se o respeito aos princípios afigura-se como essencial para a validade de toda e 

qualquer norma e os operadores somente estão sujeitos à lei enquanto válida, quer dizer, 

coerente com o conteúdo da Constituição, então o juiz tem o dever e a responsabilidade de 

escolher somente os significados válidos compatíveis com as normas substanciais e, sendo a 

contradição insanável, é sua obrigação declará-la inconstitucional.83

Nesta perspectiva, sendo os princípios constitucionais a expressão dos valores

constitucionalmente eleitos e os elementos normativos superiores de toda a ordem jurídica, 

incorporados à Constituição enquanto norma, não há que se negar a sua força conformadora,

de modo que se impõe a declaração de inconstitucionalidade em face de princípio, não

precisando ele, para tanto, se transformar em regra, porque senão ele deixa de ser princípio, 

conforme assinala Paulo Bonavides84:

83 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, 218-9.
84 Op. cit., p. 262.
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Os princípios, como fonte material do Direito, carecem de autonomia
formal; mas isso não implica que, por essa mesma razão, hajam de perder 
sua substantividade e especialidade normativa. Incorporados à Constituição, 
adquirem nela o mais alto grau normativo a serviço de sua função 
informadora do ordenamento, mas nem por isso ficam convertidos em lei
formal. (...) É aqui que o princípio, ainda quando legalmente formulado,
continua sendo princípio.

Mas os princípios constitucionais não desempenham tão-somente uma função

informadora dentro do ordenamento; eles são, também, normas e, portanto, capazes de tutelar 

pretensões judiciais por parte dos cidadãos, de modo que não devem prosperar, na atividade 

dos órgãos jurisdicionais, decisões conservadoras, que neguem a eles (os princípios 

constitucionais) o seu verdadeiro papel reitor dentro da ordem jurídica. Aliás, a função 

jurisdicional desempenha um papel fundamental em se tratando da concretização desses 

valores e, em vista dos argumentos acima expostos, cabe a ela lançar mão não só de todos os 

recursos hermenêuticos disponíveis – v. g. a interpretação conforme à Constituição, a 

nulidade parcial sem redução de texto, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e 

a proibição de retrocesso social, dentre outros – como também conferir-lhes a máxima

eficácia enquanto espécie da norma jurídica. Este aspecto será examinado em capítulo

seguinte, onde se abordará, principalmente, como se opera o controle de constitucionalidade

no Brasil e como se dá a legitimidade desse controle pelo Supremo Tribunal Federal, 

enquanto órgão eminentemente jurisdicional, em face do próprio conceito democrático de 

Constituição (eminentemente político) desenvolvido até aqui, de forma a procurar demonstrar

a aplicação dos princípios constitucionais pela jurisdição constitucional brasileira.

4.3  PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA CONSTITUIÇÃO 

Para tratar dos princípios fundamentais da Constituição, necessário será partir de duas

premissas de origem política: a primeira é que a prática da Constituição significa o exercício
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da cidadania e a segunda é que toda Constituição é boa ou ruim para determinada sociedade 

na proporção em que ela é ou não produto do consenso dessa mesma sociedade e tem 

condições de ser efetivada pela dinâmica de sua eficácia jurídica e social. Assim, a abordagem

dos princípios fundamentais da Constituição deve passar pelo entendimento do que ela 

significa e sobre a sua posição privilegiada na estrutura política e jurídica, já que é, na 

Constituição, onde os princípios políticos de um povo podem ser encontrados e apreendidos.

Conforme vimos em capítulo anterior (item 2.1.7), a doutrina tem oferecido mais de

um significado para o que seja Constituição. Um significado mais abrangente importa em 

reconhecê-la não apenas como um conjunto de normas, mas sim entendê-la a partir do seu 

conceito material, conceito que foi sistematizado em meados do século XIX, por Ferdinand

Lassalle, em momento em que o constitucionalismo formal encontrava-se em uma profunda 

crise, quando se buscava estabelecer a correlação do que estava escrito na Constituição com o 

que acontecia na sociedade. Em uma conferência célebre,85 Lassalle fez uma pergunta 

memorável: O que é uma Constituição? Sua resposta é que a Constituição corresponde aos 

fatores reais de poder da sociedade. Assim, a Constituição para ele não é o que está na folha 

de papel,  mas sim a estrutura social, a particular maneira de ser da sociedade, importando

saber como as correlações de força estão nela organizadas e como essas forças atuam para 

realizar fins perseguidos por uma certa comunidade política. Isto evidencia a necessidade de 

se entender como a Constituição escrita é algo que pode ou não ser aceito pela sociedade, e 

mais uma vez reafirma por que foi preciso tornar escrito o que era para ser obedecido e qual a 

sua dimensão, efetivados seus elementos orgânicos e estruturais. Esse é então o conceito de

Constituição no seu sentido sociológico.

 No sentido político, a Constituição corresponderia a uma decisão política fundamental

sobre o modo e a forma de ser de uma sociedade. Por esse conceito, somente as matérias

85 LASSALE, Ferdinand. A essência da Constituição. Rio de Janeiro: Editora Liber Juris, 1985.
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julgadas essenciais e indispensáveis para a segurança da sociedade e para a tranqüilidade das

relações sociais seriam escritas no texto solene, promulgado por uma Assembléia Constituinte

ou outorgado por um grupo que detivesse a liderança. Estar-se-ia, assim, diante de uma

decisão política fundamental sobre a organização da sociedade a partir justamente do conjunto

de suas forças sociais, estabelecendo-se também, a partir dessa conceituação, a distinção entre

Constituição e Leis Constitucionais, sendo a matéria constitucional composta por aquelas

normas julgadas essenciais e indispensáveis à existência mesma do Estado enquanto 

instituição, enquanto instância que administra os interesses da sociedade. 

Contemporaneamente, a doutrina se defrontou com um conceito mais objetivo, um 

conceito que atende mais à racionalidade, no sentido de que o Estado moderno, mais

especificamente o Estado contemporâneo, deve estar revestido dessa racionalidade. A questão 

da segurança jurídica é o que aí se prioriza, ou seja, a necessidade de se colocar a Constituição

como ápice hierárquico do ordenamento jurídico. Deve ser aqui lembrado, contudo, que a 

experiência constitucional vivenciada contemporaneamente, através da Constituição escrita,

formal e solenemente promulgada, corresponde apenas a um estágio do desenvolvimento

social e histórico da humanidade, conforme vimos em capítulo antecedente. A Constituição

escrita, no sentido da pureza jurídica hierarquizada e sistematizada, não existia até dois

séculos atrás, até a segunda metade do século XVIII. Há até quem apregoe que a Constituição,

nesse modelo e com essas características, tenda a desaparecer.

É a partir da referência à Constituição escrita que a doutrina a examina,  buscando 

obter os contornos da organização, da estrutura social e dos elementos ideológicos de um 

dado Estado. Com raras exceções, a Constituição vigente é aquela que está formalmente

promulgada ou foi formalmente outorgada por um grupo que detinha uma parcela majoritária

da legitimidade, quer isto tenha ocorrido a partir de um processo de representação, quer tenha 

sido fruto de um movimento revolucionário. 
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Partindo desse parâmetro de Constituição escrita é que se busca hoje entender os

princípios que regem a estrutura e a composição orgânica de um Estado. Com o surgimento

dos novos modelos de Estado, tendo por paradigma a legalidade democrática,  com as suas 

bases de sustentação no universo do direito, especialmente no direito legislado, produzido 

pela vontade soberana do cidadão e limitador da ação de todos os poderes estatais, os 

princípios constitucionais ganharam elevada dimensão, a começar mesmo pelo que os autores

consideram o mais importante deles, o princípio do Estado Democrático de Direito. 

Todas as Constituições contemporâneas – com destaque para a Constituição

portuguesa de 1976, a Constituição espanhola de 1978, e a própria Constituição brasileira de 

1988 - ampliaram o seu domínio para outros segmentos da sociedade, havendo um gradativo 

processo de constitucionalização da vida social, principalmente considerando-se a sua 

dimensão ambiental. Saíram as Constituições do campo dos direitos e liberdades, entendidos

como o exercício de prerrogativas públicas inalienáveis, protegidas pela tutela da jurisdição, 

para uma fase nova e muito mais dinâmica, a fase dos direitos sociais, econômicos e culturais, 

e também dos direitos difusos e coletivos. A partir dessas transformações, isto é, a partir da 

emergência de sucessivas gerações de direitos constitucionais, a visão que se tem hoje não é

se tinha em passado não muito remoto, principalmente no caso do constitucionalismo

brasileiro. O pensamento moderno é que a Constituição é para a sociedade, para os direitos e 

garantias fundamentais,  o ponto de partida a partir do qual se deve levantar o edifício da 

Constituição. Conforme o pensamento de Konrad Hesse, expressado por Inocêncio Mártires 

Coelho, a força vital e eficacial da Constituição “assenta-se na sua vinculação às forças 

espontâneas e às tendências dominantes do seu tempo, mas a sua força normativa não deriva 

dessa adaptação e uma realidade, antes se devendo a um fator de natureza espiritual e 

cultural”, que ele sugestivamente denomina “vontade de constituição” 86

86 Cf. COELHO, Inocêncio Mártires. Konrad Hesse: Uma Nova Crença na Constituição. Direito Público. n.
3. jan./fev.mar/2004. Porto Alegre: Síntese; Brasília: Instituto Brasileiro de Direito Público, 2003, pp. 5-6. 
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São hoje os direitos fundamentais do homem, no sentido político clássico, no sentido 

da liberdade de locomoção e de participação eleitoral, projetados para o campo do econômico

e do social e, agora, para o contexto do mundo ambiental, o mundo dos interesses difusos e 

coletivos da sociedade, a matéria que deve compor o programa das novas Constituições e que 

deve ser o fundamento primeiro da atuação institucional da instância pública, a qual, por 

exigência da evolução dos velhos direitos individuais, não deverá mais estar voltada para o 

aparelho do Estado, mas para as demandas e as reivindicações do social. Neste sentido, todos 

esses direitos essenciais e inerentes à natureza do homem evoluíram daquela visão

individualista, na qual eram tratados, inclusive, no plano das liberdades públicas, para serem

chamados de direitos fundamentais.

É a partir desse modelo de Constituição, por nós adotado em 1988,  que pode se 

catalogar alguns desses princípios fundamentais do regime republicano democrático, que é o 

regime adotado pelo Brasil em sua última Constituição. A partir do império da normatividade,

pode-se aferir, no texto da Constituição, quais aqueles princípios que o constituinte e os 

intérpretes da Constituição elegeram como valores referenciais, como vetares de interpretação

da Constituição, como parâmetros de obediência à Constituição e de vinculação do legislador 

e do administrador, de vinculação do Poder Judiciário, que é o órgão responsável pela 

aplicação da lei no chamado Estado de Direito.

A Constituição brasileira de 1988, no sentido da sua dimensão principiológica,

avançou de forma extraordinária. É uma Constituição que, para alguns, peca pelo seu

tamanho, dificultando a sua prática. Comentadores tecem críticas à Carta por ter ela 

pretendido disciplinar muita matéria que deveria ser objeto de legislação infraconstitucional,

Também PABLO VERDÚ já afirmava, passados mais de trinta anos da ditadura franquista na Espanha, a força
normativa da Constituição e a necessidade de libertá-la, quando possível, da servidão diante da realidade
constitucional. In La lucha por el Estado de Derecho. Bolonia: Publicaciones del Real Colégio de Espana,
1975.
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poder minuciosa e detalhista.87  Mas também reconhecem que a Carta de 1988 oferece 

caminhos novos para um seguro entendimento de suas intenções e de seus avanços. Bem ou 

mal, ela é o retrato do conflito que existia na sociedade no momento que precedeu à sua 

feitura. No corpo dessa Constituição, ou melhor, no conjunto sistematizado de suas normas e 

dispositivos, residem os princípios do regime político que consagra, ou seja, os princípios que

constituem a porta de entrada e que encerram a chave da defesa e a garantia da efetividade da 

Constituição.

Antes da vigente Constituição, esses princípios estavam difusos nos textos das Cartas 

anteriores. Eles eram identificados nos textos constitucionais do mesmo modo que em outros

Estados da comunidade internacional, mas a Constituição brasileira de 1988 resolveu que, 

além dos princípios consagrados no seu texto e que orientam a sua compreensão, a abertura da

Constituição seria feita com um título especial dedicado ao que ela chama de Princípios

Fundamentais. Esses Princípios Fundamentais que a Constituição consagra não têm, no plano 

jurídico, uma hierarquia superior às demais normas e princípios da Constituição, mas têm uma 

especialidade, uma importância constitucional e interpretativa indiscutível. É o caso  do artigo

1º da Constituição. Nele está proclamado, de forma peremptória, que o Brasil é uma

República Federativa, formada pela união indissolúvel dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal, e que se constitui em Estado Democrático de Direito. É um Estado de Direito 

que também é um Estado Democrático, o que implica dizer que a atuação da administração

pública deve, em qualquer circunstância e em primeiro lugar, estar fundada na legalidade e, 

em segundo, por conta do princípio democrático, na mais ampla participação dos 

administrados. Essa participação, em nenhuma hipótese, poderá ser restringida por conta da

Lei Ordinária, da Lei Complementar, dos Decretos, das Portarias ou de qualquer outro 

instrumento normativo. Diante desse artigo primeiro da Constituição, consagrando a

87 Entre eles, FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A Constituição de 1988 – Um balanço após dezesseis 
anos de vigência. Direito Público. v. 8. abr. maio. jun/2005. Porto Alegre: Síntese; Brasília: Instituto Brasileiro 
de Direito Público.
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existência, no Brasil, de uma República Federativa, que se constitui em Estado Democrático 

de Direito, podemos extrair os quatro primeiros princípios fundamentais do regime

republicano brasileiro, a saber: o princípio republicano, o da federação, o do Estado de Direito 

e o do Estado Democrático de dimensão participativa. Para os fins deste trabalho, interessa 

apenas oferecer rápidas notas sobre o significado desses princípios.

O princípio da República é o princípio número um. Ele expressa o significado de que

o desempenho do poder público, no Brasil, está fundado na transitoriedade do exercício das 

funções públicas e no processo eletivo, com a exceção dos casos em que a Constituição prevê

como de investidura não eletiva. A investidura nas funções do Judiciário, por exemplo, não se 

faz por meio da eletividade, como se dá alguns países, mas por concurso público. A única 

possibilidade que existe, nesse caso, de ingerência da soberania, é quando o Poder Executivo, 

como representante da nação, participa do provimento de cargos nos Tribunais Superiores, 

coadjuvado pelo crivo do Poder Legislativo, que também participa dessa modalidade de 

preenchimento de funções. 

O princípio da República quer refletir que a administração é uma coisa pública e deve

ser sempre pública, no sentido mais amplo possível. Não existe, portanto, no Brasil, uma

vontade que feche as portas da administração ou que permita o resguardo de atos não 

publicizados, ainda que em defesa da segurança do Estado. Isso não seria possível diante do 

princípio republicano. A República impõe a eletividade, a temporariedade, a não eternidade 

dos ocupantes de cargos do Estado no exercício de suas funções. Ela impõe que os 

jurisdicionados, que os administrados possam e devam ter acesso, em qualquer instância, em

todos os momentos, ao desempenho da função administrativa do Estado. Finalmente, ao 

interpretar o princípio republicano, segundo as lições de Celso Bastos, devemos ter em mente

a necessidade de alternância do poder, que é, segundo ele mesmo argumenta, a sua mais
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expressiva característica.88

O segundo princípio fundamental é o princípio federativo, típico do Estado brasileiro, 

porque o Estado brasileiro é diferente de boa parte dos Estados existentes. O princípio 

federativo deve significar, em primeiro lugar, o alargamento e a afirmação das autonomias

regionais e sua participação na formação da vontade nacional. Faz-se preciso dizer que o

Estado Federal, que compreende uma plural idade de Estados menores dentro de um Estado 

maior, tem como pressuposto a autonomia política regional, a autonomia política do 

Município, a autonomia política do Estado-membro, a autonomia do Distrito Federal, 

conjugadas com a soberania do poder político da nação, significando também dizer que nem o 

Estado-membro nem a União Federal poderão interferir nessa autonomia.

O princípio federativo, derivado da idéia federalista, determina que deve ser ainda 

mais gradativo o processo das autonomias regionais, principalmente o da autonomia dos 

Municípios, porque os Municípios ocupam a base do espaço territorial brasileiro e a União, 

em uma das suas mais conhecidas dimensões, é uma abstração do ponto de vista jurídico.

Embora se projete, em uma primeira avaliação, como a expressão de todo o espaço territorial 

brasileiro, a União, enquanto pessoa jurídica individualizada, enquanto ente federal e não 

nacional, não é certamente titular de um território determinado. Quanto aos Territórios 

Federais, atualmente inexistentes, mas que podem ser criados a qualquer momento, não 

integram o pacto federativo brasileiro, porque não possuem autonomia política, mas apenas 

dimensão administrativa e autárquica. No sentido jurídico, as autarquias comportam tão-

somente uma delegação de competência administrativa do poder central, diferentemente da

autonomia política e da autoconstituição reconhecida aos Estados-membros, ao Distrito 

Federal e aos Municípios. 

Nesse sentido, os Estados-membros, no Brasil, bem ou mal, sempre tiveram sua 

88 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1989, p.144.
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autonomia. Mas o dado relevante, que veio com a Constituição de 1988, diz respeito à 

ampliação e à confirmação da autonomia municipal, como nunca houve em nenhum outro 

momento da história constitucional do Brasil. Os Municípios, hoje, possuem a capacidade de 

autoconstituição, que se expressa na capacidade de auto-organização a partir de uma Lei 

Orgânica especial, votada pela Câmara Municipal.89

Faceta outra do federalismo é a conjugação dessa autonomia antes já referida com a 

correlata repartição de competências de natureza financeira, isto para que o Estado-membro

ou o Município ou qualquer um dos entes federados possam suprir as suas necessidades 

materiais e sua capacidade de auto-organização, de autolegislação, de autogoverno, além da 

sua capacidade política propriamente dita. Essa competência de natureza financeira,

reconhecida aos entes federados, corresponde, basicamente, à capacidade de criar e arrecadar 

tributos, haja vista que a Constituição não impõe, mas faculta a esses entes essa capacidade,

que deve ser exercitada sempre por meio de lei, tendo em vista o princípio da legalidade 

tributária.

O terceiro princípio é o do Estado de Direito. Ele quer refletir a existência de limites

jurídicos no âmbito de atuação do Estado, quer induzir que todo procedimento da

administração do Estado deve estar fundamentado na legalidade, mas em uma legalidade que 

comporte também um padrão de moralidade e de justiça, sem desprezar que esta noção de lei,

nos dias atuais, é indissociável da Constituição, segundo o pensamento de Germana Moraes90.

Contudo, até recentemente se entendia que o Executivo, no Brasil, podia expedir decretos da 

maneira que bem entendesse. Os decretos, hoje, por imposição constitucional, devem estar 

vinculados à lei. O fundamento de atuação do Executivo, pois, é a legalidade. Os atos da 

administração, de uma maneira geral, e os Decretos do Chefe do Executivo, quer seja ele 

Prefeito, Governador ou Presidente, devem estar submetidos ao império da norma jurídica

89 Ver SILVA, José Afonso da. O município na Constituição de 1988. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989.
90 Cf. MORAES, Germana de Oliveira. O controle jurisdicional da constitucionalidade do processo
legislativo. São Paulo: Editora Dialética, 1998, p. 19.
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preestabelecida pelo órgão estatal competente.

É certo que nos últimos anos se assistiu no país uma intensa atividade no uso de 

medidas provisórias, que configura uma categoria especial de norma jurídica, editada em 

decorrência de atribuição própria enfeixada pelo Presidente da República, ostentando o 

colorido peculiar dos chamados atos de governo, assertiva que, nem de longe, contribui para 

afastar o seu forte lastro normativo, nas palavras de Edílson Pereira Nobre Júnior.91 Mas nem

por isso deixa de ser alvo de críticas, por representar uma grande concentração de poder nas 

mãos do Executivo. Além de terem se tornado modo comum de atividade legiferante, o fato 

de que sua edição é de competência exclusiva do Executivo propicia em favor deste aquilo 

que Montesquieu mais temia: a concentração de poder executivo e do poder legislativo nas 

mesmas mãos. A medida provisória deve ser uma forma extraordinária, para os casos de 

relevância e urgência, pela qual se editariam normas (provisórias) com força de lei. Normas

essas que – conforme texto da Constituição antes da Emenda Constitucional nº 32/2001 –

caducariam em trinta dias,92 se até lá não fossem convertidas em lei pelo Congresso Nacional, 

com a invalidade de todos os atos praticados com base nela se essa medida não merecesse

conversão.93

Ressalte-se ainda que o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o problema da 

reedição constante de medidas provisórias, terminou por admitir ser possível a reedição 

indefinida de normas não rejeitadas de medidas provisórias não convertidas em lei, ale de ter 

se recusado a apreciar, de modo geral, as condições de urgência e relevância, o que somente

91 NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Medidas Provisórias: controle legislativo e jurisprudencial. Porto 
Alegre: Síntese, 2000, p. 224.
92 Após o advento da EC nº 32/ de 11 de setembro de 2001, as medidas provisórias passaram a ter novo
tratamento, exatamente por causa do exagero em suas edições. Agora essas medidas perdem sua eficácia se não
forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogáveis por igual período, uma única vez (§ 7º do art.
62, CF, na redação da EC nº 32/2001).
93 A EC nº 32/2001 delegou ao Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas
decorrentes das medidas provisórias (CF, art. 62), se não convertidas em lei no prazo previsto. Não editado o
decreto legislativo, até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações
jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados sob sua vigência conservar-se-ão por ela regidos (§ 11 do
art. 62, CF).
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reforçou o uso de medidas provisórias como instrumento banal de legiferação. Reforce-se que 

essa prática do Executivo não tinha, e não tem controle, prévio algum do Legislativo, por isso 

era renovada inúmeras vezes, algumas delas por mais de cinqüenta vezes.

Embora tenha se tentado corrigir o problema do abuso na edição de medidas

provisórias com a Emenda Constitucional nº 32/2001, apenas alguns aspectos negativos foram 

atenuados, mas não desfez o habito adquirido, o de ser o Presidente da República um 

legislador, que edita normas imediatamente eficazes, o eu não ocorre com as leis, sempre

submetida a um processo demorado de tramitação.

O Estado de Direito, no Brasil, deve ser entendido também como sendo um Estado

Democrático, que nada mais é do que um Estado fundado na participação. Nesse sentido, com 

a Constituição de 1988, houve um alargamento muito grande. O sentido democrático,

participativo, expandiu-se de maneira substancial, passando a Constituição a admitir o 

exercício da democracia direta paralelamente à democracia participativa, por conta do 

enunciado do parágrafo único do seu artigo primeiro. Os termos em que esse exercício é 

colocado na Constituição se refletem, em primeiro lugar, no artigo 14 do texto constitucional,

que consagrou o plebiscito, o referendum e a iniciativa popular legislativa como fundamento

da cidadania. Esse processo de participação legislativa pode ser exercido em nível estadual e 

em nível federal e municipal. Contudo, observa-se que embora se tenha colocado o 

referendum na Constituição, nela não se pôs a previsão do veto popular à atividade legislativa.

A cidadania ficou assim diminuída, na proporção em que se pode referendar, mas não pode 

vetar os projetos de lei aprovados pelo Legislativo. Não se fez um complemento, como, por 

exemplo, o existente em Constituições de outros Estados, nas quais o veto popular aparece 

sempre paralelo ao referendum.

Estes quatro princípios, o do Estado Democrático, o do Estado de Direito, o da 

República e o da Federação têm como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da 
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pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político,

como esclarece a própria Constituição. Esses fundamentos encerram, por conseguinte, uma 

dimensão principiológica, mas o que eles expressam, certamente, é o desdobramento e a 

sustentação de um núcleo vetorial maior.

O princípio da separação dos poderes, em seguida, apresenta-se na moldura do artigo 

segundo da Constituição. É o antigo princípio que se baseia na teoria dos freios e contrapesos

do exercício do poder estatal, como visto em capítulo anterior. No Brasil, a partir de 1988, o 

Poder Legislativo dilatou os seus espaços constitucionais e o Poder Executivo teve reduzida a 

sua aceleração legiferante anterior, motivada pelos desatinos da ditadura militar, conquanto

exista a possibilidade do uso e abuso de medias provisórias, como acima visto. Este princípio, 

como se sabe, não mais conserva “apenas a sua feição clássica de terapêutica para a limitação

dos apanágios do governante. Ao lado dessas características, assoma como sistemática de

eficiente ação estatal, sensivelmente ampliada a contar da segunda metade do século XIX.”94

No artigo terceiro da Constituição está dito que constitui objetivo fundamental da 

República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantindo-se 

também o desenvolvimento nacional, por meio da erradicação da pobreza e da marginalização

e da redução das desigualdades sociais e regionais, para que assim se promova o bem de

todos, sem preconceitos e sem qualquer forma de discriminação. É um princípio

constitucional que deve ser perseguido de forma especial pelo governante: a realização da 

justiça social e da igualdade. A igualdade é princípio constitucional monumental, entre outros

motivos porque preside à interpretação dos Direitos e Garantias Fundamentais, sem dúvida, o 

capítulo mais importante de toda a Constituição.

O artigo terceiro espelha a dimensão dirigente da Constituição. Nos dias atuais muito

se tem falado sobre o conceito de Constituição dirigente ou, como alguns preferem chamar, de 

94 Cf. NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Medidas Provisórias... Op. cit., p. 34. 
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Constituição Programática95, que é a Constituição comprometida com a transformação da

sociedade e que deve mostrar no seu corpo caminhos e programas sociais a serem perseguidos

e garantidos pelo Estado, a partir da ação dos seus governantes, dos seus partidos políticos,

das suas correlações de força. Essa dimensão dirigente, como não podia deixar de ser, é, na 

Constituição brasileira de 1988, dotada de matriz interpretativa e principiológica.

Os intérpretes e os aplicadores da Constituição e as assessorias jurídicas que orientam

o Poder Executivo dizem que o Estado não pode realizar esses princípios programáticos. No 

entanto, sabemos que a sua realização depende de uma mudança de mentalidade do 

administrador e do aplicador da lei. Não é demais dizer que a Constituição indicou no seu 

texto os instrumentos garantidores desses direitos, quando previu a inconstitucionalidade por

omissão legislativa ou omissão do administrador. Então, esses objetivos que estão sendo 

perseguidos devem constituir vetores de orientação do administrador, esclarecendo-se aqui

que o princípio da justiça social deve refletir uma inversão da pauta ideológica dos 

investimentos e do orçamento público, com o corte das despesas inócuas e com a adoção de

políticas de desenvolvimento urbano, de políticas habitacionais e políticas de dignidade 

alimentar. Ou, como afirma Edílson Nobre Júnior, busca-se que os Poderes Públicos, a par de 

eliminares o abuso do poder “tornem o organismo político mais ágil e expedito, propiciando

um ambiente mais propício para o alcance em bem-estar geral. É preciso, assim, que os

órgãos estatais sejam capazes de atender á realização dos valores estabelecidos pela 

Constituição.”96

Dentre todos estes princípios e entre outros que podem ser facilmente encontrados na

Constituição da República, o princípio da igualdade, que preside à interpretação dos direitos

humanos, é um daqueles que não podem deixar de ser julgado essencial. Todos são iguais 

perante a lei, garante a Constituição, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

95 Sobre o conceito de Constituição Dirigente ver CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente
e vinculação do legislador. Coimbra, Coimbra Editora, 1994.
96 NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Medidas Provisórias... Op. cit, p. 34.
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brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos inerentes à vida,

à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O sistema dos direitos humanos no 

Brasil, pois, deve ser presidido, em primeiro lugar, pelo princípio da igualdade e, em segundo,

deve ter como subvetores a vida, a liberdade, a segurança e a propriedade. 

Pode a alguns parecer estranho que a propriedade esteja colocada como um direito 

fundamental, porém isto está de acordo com o regime econômico adotado pela Constituição,

que é o regime da propriedade privada e da livre iniciativa. A propriedade é entendida dessa 

maneira porque ela é uma herança do Estado Liberal. Contudo, é necessário que se diga que a 

propriedade, na escala dos valores individuais clássicos, é o primeiro dos direitos 

reconhecidos. Como os constituintes, em nome da sociedade, adotaram o regime capitalista 

para o Brasil, com a valorização do trabalho e da livre iniciativa, a propriedade, então, 

continuou como um direito fundamental, limitado, no entanto, pelo princípio que lhe impõe

uma função social, consagrando, assim, o princípio da predominância do interesse público 

sobre o interesse particular, que é, como assegura Celso Antônio Bandeira de Mello97, um dos 

princípios fundamentais da administração pública e de interpretação da Constituição.

O princípio do Estado de Direito é, sem dúvida, o mais importante do regime 

republicano democrático, e, conjugado com o princípio do regime federativo, formam o 

modelo político adotado no Brasil pela Constituição de 1988. Funciona, inicialmente, como

atrelado ao princípio da legalidade, mas a sua dimensão mais profunda é a busca do sentido de 

justiça, de justiça social e individual, e de limites ao exercício do poder público, com proteção 

ao direito da participação e da cidadania. Elevado ao nível do discurso da Constituição, quer

expressar a necessidade da sua vigilância, da sua constitucionalidade e da sua defesa. Sem a 

defesa da constitucionalidade não temos a garantia da Constituição. Sem a garantia da

Constituição o regime republicano democrático e os seus princípios não passariam de uma

97 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p.
43 e ss.
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abstração, desprovida com certeza de todo e de qualquer fundamento.

Para os fins deste trabalho, estes princípios são básicos, pois a única e melhor maneira

de vislumbrar, no âmbito da política do Direito, uma garantia eficaz da Constituição é a visão 

do Tribunal Constitucional - utilizando a denominação proposta por Márcio Augusto

Vasconcelos Diniz98 - ou seja, do Supremo Tribunal Federal, sobre tais princípios para fins de 

aferição dos limites materiais utilizados por esta Corte no controle de constitucionalidade.

Essa aferição é de suma importância, uma vez a cultura jurídica e política brasileira a requer

como garantia de permanência e eficácia da Constituição, a despeito do elevado teor de

politicidade de que se reveste o controle material, uma vez que incide sobre o conteúdo da 

norma. Como se sabe, os Supremo tribunal Federal, no âmbito de sua atividade jurisdicional 

de controle de constitucionalidade, adota princípios jurídicos-constitucionais que irão 

conformar decisões marcadamente políticas, e não poderia ser diferente, uma vez que a 

Constituição, em razão de sua normatividade – especialmente no que tange à intervenção do 

Estado na sociedade -, impõe a supremacia do sistema jurídico sobre o político-econômico.

98 VASCONCELOS DINIZ, Macio Augusto. Constituição e hermenêutica constitucional. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 1998, p. 146.
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5 A INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO PELA JURISDIÇÃO
CONSTITUCIONAL: ALGUMAS REFLEXÕES

Não é objetivo deste trabalho tratar com profundidade da interpretação da Constituição 

pela jurisdição constitucional. Contudo, em se tratando de atividade indispensável à 

compreensão dos limites matérias e formais do controle de constitucionalidade pela jurisdição

constitucional, notadamente pelo Supremo Tribunal Federal, algumas linhas devem ser postas 

sobre o tema.

A atividade de interpretação consiste em explicar ou declarar o sentido de alguma

coisa, principalmente de um texto, uma vez que, no Direito, são os textos jurídicos que são 

objeto dessa atividade. Por ser assim, não resta dúvida que a interpretação da Constituição

tem um objeto preciso: o texto constitucional. Se a interpretação de qualquer texto normativo

contém, em si mesmo, um considerável número de problemas, muito maiores e mais

complexos são os problemas que surgem com a interpretação de um texto de natureza singular 

como é a Constituição.  Esclarece Ricardo Guastini ao procurar distinguir a interpretação 

constitucional da interpretação do direito: “a interpretação jurídica não é um fenômeno

unitário, e a interpretação do texto constitucional se distingue daquela dos demais textos 

normativos.” 99

A Constituição, como também afirma Guastini, é um texto ou documento normativo

que se compõe de um conjunto de enunciados que podemos denominar de disposições.100

Sobre essas disposições constitucionais é que se realizará a tarefa da interpretação. E o 

resultado dessa interpretação será a norma, ou seja, o significado que o operador jurídico

extraia desse enunciado constitucional. Javier Ezquiaga sintetizou assim essa operação: “No 

âmbito da interpretação jurídica o único modo de expressar o significado de um enunciado é o 

99 GUASTINI, Ricardo. Lezioni di teoria constituzionale. Torino: G. Giappichelli Editores 2001, p. 123.
100 GUASTINI, Ricardo. Le fonti del diritto e interpretazione. Milano: Giuffré, 1993, pp 17 ss.
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utilizado pela linguagem: portanto, por meio de enunciados.101

Tem-se afirmado que no campo da aplicação do Direito, a interpretação constitui a 

operação jurídica básica. Sem embargo, a interpretação dos enunciados constitucionais está 

envolta de problemas que, até certo ponto, a tornam singular se comparada com a 

interpretação de textos e documentos normativos infraconstitucionais. Essa peculiaridade é

observada nos tribunais constitucionais que, como é sabido, pode declarar a 

inconstitucionalidade de uma lei ou norma jurídica com força de lei, extirpando-a do 

ordenamento jurídico. Por conseguinte, se a decisão do tribunal constitucional declara a

inconstitucionalidade de um enunciado legal os problemas são, sem entrar nas tormentosas

questões que podem resultar dos seus efeitos, de ordem menor: a lei (ou melhor, o enunciado 

legal) é declarada inconstitucional e a sentença tem efeitos erga omnes.

Os maiores problemas, porém, se situam em outro contexto. Deve-se levar em conta 

que o objeto dos procedimentos da declaração de inconstitucionalidade é particularmente

delicado: a lei, assim como a Constituição, dispõe de uma legitimidade democrática, e isto 

impõe aos juízes constitucionais uma série de cautelas. Por exemplo: a lei, como se sabe, goza

de presunção de constitucionalidade; assim, antes de proceder à declaração de 

inconstitucionalidade, o tribunal constitucional deve buscar uma interpretação conforme da lei 

com a Constituição, com o fim de salvar a constitucionalidade do enunciado legal. E é neste 

ponto, exatamente, onde residem os maiores problemas. Tenha-se em conta, sobretudo, que a 

declaração de inconstitucionalidade de uma lei não deixa de ser uma operação traumática no

Estado Democrático de Direito – que é estado constitucional – pois, sem prejuízo do papel 

profilático que cumprem os tribunais constitucionais, a declaração de inconstitucionalidade 

contém implicitamente uma censura à obra do órgão representativo por excelência como é o 

parlamento. Prieto Sanches averba, no entanto, que a idéia de que os juízes (ou alguns juízes)

101 EZQUIAGA, Francisco Javier. La producción jurídica y su control por el Tribunal Constitucional.
Valencia: Tirant lo Blanch, 1999, p. 22.
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devam controlar a constitucionalidade das leis é só a última etapa de todo um processo

cultural em favor da limitação do poder político a partir da Constituição, ou seja, de uma

norma positiva que se pretende como superior à lei.102

No nosso sistema constitucional, o Supremo Tribunal Federal é, por dicção expressa 

no art. 102, da Constituição da República, o guardião da Constituição. Sendo o órgão 

encarregado pela “guarda”, cabe-lhe fiscalizar o respeito dos poderes constituídos à vontade

da nação, expressa na Constituição. Essa idéia resultou na conclusão de que o Supremo

Tribunal Federal é o seu intérprete máximo. Não é, no entanto, o único intérprete. No nosso (e 

em outros sistemas jurídicos), os juízes e os demais tribunais são também intérpretes da 

Constituição, como também o é o legislador e todo o conjunto da comunidade jurídica.103

Porém, sem embargo, a interpretação do tribunal constitucional tem maior peso, pois se impõe

àquela que é feita pelos demais tribunais e juízes. Sendo a Constituição a norma suprema do 

ordenamento jurídico, vinculando todos os juízes e tribunais, que interpretam e aplicam as leis

segundo os princípios constitucionais, e sendo o Supremo Tribunal Federal o guardião da

Carta da República, a sua interpretação não teria como não se sobrepor em todo tipo de 

processo. Quando não se impõe por razões fundamentalmente jurídico-constitucionais

oriundas de teorias jurídicas especializadas, se impõe por razões políticas, conforme

sustentam alguns doutrinadores. Neste sentido são as palavras de Fábio Konder Comparato, 

quando afirma que

A Constituição de 1988 não está mais em vigor {...} A Constituição é hoje o 
que a Presidência quer que ela seja, sabendo-se que todas as vontades do
Planalto são confirmadas pelo Judiciário {...} A única razão de ser de uma
Constituição é proteger a pessoa humana contra o abuso de poder dos

102 SANCHES, Luis Prieto. Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales. Madri: Editorial Trotta, 2003,
p. 32.
103 Interessante observação é feita por André Del Negri sobre a interação que deve haver entre o processo
legislativo e a participação popular. Diz o escritor: “Conclui-se, portanto, que no Estado de Direito Democrático,
com as conquistas processuais já consolidadas na Constituição, interessa aos cidadãos (toda sociedade) que a lei
seja produto de um procedimento realizado em contraditório, ampla defesa e em simétrica paridade aberta a
todos de tal modo a permitir a qualquer do povo a fiscalização processual de constitucionalidade dos
procedimentos legiferantes.” In Controle de Constitucionalidade no Processo Legislativo: Teoria da
legitimidade democrática. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2003, p. 93.
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governantes. Se ela é incapaz disso, porque o governo dita a interpretação de 
suas normas ou as revoga sem maiores formalidades, seria mais decente
mudar a denominação – ‘O Presidente da República, ouvido o Congresso 
Nacional e consultado o Supremo Tribunal Federal, resolve: a Constituição da 
República Federativa do Brasil passa a denominar-se regimento interno do
governo.104

Vê-se, claramente, no sistema brasileiro, que o modo e maneira como o Supremo

Tribunal Federal interpreta a Constituição em todos os tipos de processo da sua competência 

(originária ou recursal) é transcendental, e os juízes e tribunais deveriam, segundo parte da 

doutrina, interpretar e aplicar as leis de conformidade com a interpretação soberana.  Contudo, 

sem adentrar com profundidade no papel constitucional do Supremo Tribunal Federal como

guardião da Constituição (no nosso caso), bem como indagar se é possível dizer que a 

interpretação de princípios e regras constitucionais pelas cortes constitucionais constitui uma

interpretação “autêntica”, e ainda sem prejuízo do que está dizer a esse respeito, de modo

crítico, parte da doutrina, acreditamos ser possível afirmar, de logo, que no mundo do Direito, 

ou seja, na aplicação normativa, a interpretação das cortes constitucionais é dominante.

Entre nós, essa realidade está bem demonstrada por Oscar Vilhena Vieira que, ao

discorrer sobre o papel político do Supremo Tribunal Federal a partir do advento da Carta de 

1988, sustenta que com a ampliação do acesso, do estabelecimento de novas competências,

somada à própria extensão do direito constitucional sobre campos antes reservados ao direito

ordinário “transformaram o Supremo Tribunal Federal numa importante e cada vez mais

demandada arena de solução de conflitos políticos, colocando-o numa posição central em

nosso sistema constitucional.”105 Historicamente, ninguém põe em dúvida a posição da Corte 

Suprema, em face mesmo da sua supremacia política sobre os demais órgãos jurisdicionais.

104 COMPARATO, Fábio Konder. Uma morte espiritual. Artigo publicado no Jornal Folha de São Paulo, 14 de
Maio 1998, caderno 1, p. 3.   Também do mesmo autor: Réquiem para uma Constituição. In  Fiocca, Demian e
Grau, Eros Roberto (Coord.) Debate sobre a Constituição de 1988. São Paulo: Paz e Terra, 2001.
105 VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremo Tribunal Federal – jurisprudência política. 2ª ed. São Paulo: Malheiros
Editores, 2002, p. 217. Também Luiz Werneck Vianna e outros acatam essa posição, conforme trabalho
intitulado A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Revan, 1999,
onde é elaborada uma detalhada análise de ADIns aforadas perante o STF e onde também se analisa com 
profundidade teórica as mudanças nos padrões de relação entre política e direito no mundo atual.
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Rui Barbosa, em tempos idos, já defendia, fundado na melhor doutrina americana, a posição 

do Supremo Tribunal Federal como tribunal político, ao traçar a distinção entre questões 

jurídicas e questões políticas, que alguns pretendiam fugir à jurisdição daquela Corte. Dizia 

ele que há questões políticas que são jurídicas, pois muitas vezes aquilo que fora do âmbito da 

justiça é político, transformado em litígio, assume o caráter judiciário na forma regular de 

uma ação. A interferência da justiça tem o condão de transformar, pelo aspecto com que se

apresenta o caso, uma questão política em questão judicial.106

Não sem razão é a conclusão de Oscar Vilhena, ao assentir que o Supremo Tribunal 

Federal, que sempre teve uma posição de destaque em nossa história constitucional,

adquiriu com a Carta de 1988 uma dimensão política sem precedente, sendo hoje “mais do 

que nunca, um órgão inelutavelmente político, pois suas decisões têm um profundo e 

determinado impacto sobre a conduta dos demais Poderes e da população em geral. E quem 

exerce autoridade sobre os demais exerce função política.”107

Não há dúvida, portanto, que tendo o Supremo Tribunal Federal assumido o papel de 

árbitro político da nação (com o privilégio de ser o encarregado de dar a última palavra nas

questões constitucionais),  sua ação neutralizando conflitos desagregadores e garantindo a 

continuidade e harmonia do sistema político gera a certeza da garantia da meta-regra pactuada

pela sociedade nacional. Daí se poder afirmar, como fez Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira 

(embora criticando a postura formadora de “ilhas corporativas de discricionariedade” pelo 

exercício cada vez mais arbitrário do poder político), que nessas decisões judiciais, em razão 

do papel político exercido pelo Supremo Tribunal Federal, o que estaria em jogo seria a

106 BARBOSA, Rui. O Supremo Tribunal Federal na Constituição Brasileira. Discurso de posse no Cargo de 
Presidente do Instituto dos Advogados,  em 19 de novembro de 1914. In Escritos e Discursos Seletos. Rio de 
Janeiro: Cia Aguillar Editora, 1966, pp. 548 ss.
107 Op. cit., p. 228.
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própria sobrevivência do Estado de Direito entre nós.108

5.1 AS “SENTENÇAS INTERPRETATIVAS”

A interpretação da Constituição por parte dos tribunais constitucionais é, de há muito,

alvo de acirradas polêmicas doutrinárias. Decerto, os maiores problemas se situam nos

momentos em que o juiz constitucional extrapola os limites do seu papel de legislador 

negativo e atua através da criação de normas ou mediante a imposição de leituras normativas

exclusivas de enunciados constitucionais ou legislativos. Nestes casos, em que intervém como

limitador da liberdade de configuração do legislador, atuando como legislador positivo ou 

quando expressa qual deve ser a interpretação exclusiva em determinado enunciado, o papel 

do tribunal constitucional pode colidir facilmente com as funções que o ordenamento jurídico-

constitucional reserva ao legislador, ou em alguns casos, ao Executivo, como é o caso, entre

nós, das medidas provisórias, que faculta ao Presidente da República ditar disposições 

normativas com força de lei. Sobre o tema das medidas provisórias, ressalta, no entanto, 

Edilson Pereira Nobre Júnior que “o Judiciário, diferentemente do Legislativo, em cuja

deliberação preponderam critérios políticos, move-se por critérios exclusivamente de 

juridicidade, insertos tácita ou expressamente, na Lei Fundamental”.109

De particular relevo neste terreno são as denominadas, genericamente, “sentenças 

interpretativas”, pois é através delas que os tribunais constitucionais interferem na tarefa 

legislativa. Ou, dependendo de qual seja o tipo específico de sentenças interpretativas, o que o 

tribunal faz é extrair de um enunciado legal uma norma que, ocasionalmente, pode significar 

108  OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. Devido Processo Legislativo e Controle de Constitucionalidade no
Brasil. In Jurisdição Constitucional e Direitos Fundamentais. José Adércio Leite Sampaio (Coord.). Belo
Horizonte: Del Rey, 2003, p. 184.
109 NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Medidas Provisórias: controles legislativo e jurisdicional. Porto 
Alegre: Síntese, 2000, p. 173.
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uma leitura reducionista do alcance inicial do texto e pode, inclusive, implicar uma alteração

do enunciado legal. Konrad Hesse, ao se referir às sentenças interpretativas, expressou essa 

possibilidade com meridiana clareza: 

{...} a primazia do legislador democrático se produz a custa de uma mudança
de significado do conteúdo de lei por parte de Tribunal Constitucional;
primazia que pode resultar anulada quando o preço é excessivamente alto,
quando o conteúdo que, através da interpretação conforme, o Tribunal  adota 
para a lei contém não já um minus senão um aliud frente ao conteúdo original
da lei.110

Em monografia sobre o tema, o professor espanhol Díaz Revorio sistematizou as 

distintas modalidades que oferecem este tipo genérico de “sentenças interpretativas”,

acrescendo um conceito do que são as sentenças denominadas “aditivas”, como uma espécie 

singular desse gênero. Diz o professor: 

Sentenças interpretativas são aquelas cuja decisão se pronuncia sobre o
conteúdo normativo de um preceito sem afetar o seu texto. Toda sentença 
interpretativa procede a interpretação de um texto legal, de acordo com a
Constituição. Sentenças aditivas seriam, ao contrário, as que declaram que ao
preceito impugnado falta “algo” para ser acorde com a Constituição, devendo 
aplicar-se a partir desse momento como se esse “algo” não faltasse.111

E é, com efeito, através das sentenças interpretativas que o tribunal constitucional põe 

a salvo a sempre difícil escolha de ter que declarar a inconstitucionalidade de uma lei, porém

com o inevitável custo que representa ter que reduzir o significado do texto normativo contido 

na lei ou, nas hipóteses mais radicais, extrair uma norma que não se deduz com facilidade do 

enunciado. O problema – ou melhor, um dos problemas – das sentenças interpretativas reside 

em que, se bem salva através da interpretação conforme a constitucionalidade de uma lei,

complicam-se as pautas habituais de manejo do ordenamento jurídico, pois para o cidadão e 

os operadores jurídicos que desejem conhecer a norma que deriva de um enunciado legal não 

basta uma simples leitura ou interpretação deste, sendo que deve emergir da interpretação que 

fundamentos jurídicos o tribunal constitucional utilizou.

110 HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Madri: CEC, 1992.
111 REVORIO, F. J. Dez. Las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional. Valladolid: Lex Nova,
2001, pp 25-27



101

Maiores problemas conceituais suscitam, sem dúvida, o que tradicionalmente tem sido 

qualificado como “sentenças aditivas”, ou também denominadas “construtivas” que, em

verdade, não são só uma modalidade específica (talvez a mais extrema) das sentenças

interpretativas. Nestes casos, como é sabido, o que faz o tribunal é acrescer ao enunciado 

legal aqueles elementos que consintam que o texto possa ser declarado constitucional. 

Decerto, nos casos em que os tribunais ditam sentenças interpretativas, isto é, determinam

como deve ser interpretado um enunciado legal por juízes, administração e demais operadores 

jurídicos, a lei aplicada é menos aquele oriunda do Parlamento que a do juiz constitucional.

5.2 ALGUNS PROBLEMAS DA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL: PRINCÍPIOS E
REGRAS.

Esta idéia nos situa, portanto, no verdadeiro alcance e dimensão dos problemas 

relacionados com a interpretação constitucional, que são muitos e de diferentes dimensões.

Tal como apregoado pela doutrina, o que pode caracterizar-se como a tensão entre a primazia

da Constituição e a soberania parlamentar tem se resolvido na Europa em favor da primeira.

Portanto, os termos do problema estão meridianamente claros: a Constituição vincula também

o legislador. No momento, apesar desse importante marco, a posição que o legislador ocupa 

no sistema constitucional segue sendo dominante devido a sua legitimidade democrática; seus

produtos normativos, ou seja, as leis, estão dotadas, por conseguinte, de um caráter primário

e, segundo sabemos, gozam de presunção de constitucionalidade. Essa especial posição do

legislador dentro do sistema constitucional singulariza também as relações entre o texto

normativo da Constituição e a atividade legislativa do Parlamento.

Com efeito, a Constituição, em sua qualidade de documento normativo, oferece

singularidades estruturais que pautam sua relação dialética com a lei. Estes elementos podem
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ser sintetizados do seguinte modo:

a) Em primeiro lugar, a fragmentação, posto que a Constituição

não regula tudo, nem poderia fazê-lo, dado que se limitar a normar

sobre determinados aspectos da organização do Estado e da vida em

comunidade;

b) Em segundo lugar, os enunciados constitucionais, como se sabe,

são vagos e ambíguos em suas formulações lingüísticas; 

c) Em terceiro lugar, as disposições constitucionais, diferentemente

das disposições legais, contemplam um maior número de princípios e 

não de regras.

As regras derivam de preceitos cuja estrutura se corresponde com a tradicional 

distinção entre fato e conseqüência jurídica; quer dizer, determinam (com muitas nuances que 

não vêm ao caso neste momento) com um alto grau de precisão o âmbito de aplicação e o 

conteúdo normativo, de modo que as regras só podem ser cumpridas ou não cumpridas: o 

tudo ou nada. Ao contrário, os princípios resultam de disposições de estrutura distintas; isto é, 

carecem de hipótese fática e o conteúdo normativo que expressam não está determinado de 

forma definitiva. Para usar as palavras de Alexy, “os princípios são normas que ordenam que

algo seja realizado em maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais 

existentes.”112

5.3 O CARÁTER ABERTO DA NORMA CONSTITUCIONAL

Todos os elementos estruturais – fragmentação, vagueza e ambiguidade, assim como o 

112 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: CEC, 1993, p. 83.
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conteúdo principiológico de algumas disposições constitucionais – permitem que a liberdade 

de configuração do legislador disponha de um espaço amplo de intervenção. Portanto, em

muitos casos, os enunciados constitucionais admitem distintas leituras, sem que para isso haja 

que se pregar a sua inconstitucionalidade. É que, com efeito, uma das características da norma

constitucional é seu caráter aberto; é dizer, através do enunciado constitucional não se

determina um sentido único de seus mandatos, senão que, em coerência com a natureza 

democrática do Estado, se abrem diferentes opções de intervenção legislativa. Essa idéia já foi 

expressa por Konrad Hesse, com precisão: 

a Constituição não e um sistema cerrado e omnicomprensivo; não contém
uma codificação, mas um conjunto de princípios concretos e elementos 
básicos do ordenamento jurídico de uma comunidade, para que o que oferece 
uma norma marco. Neste sentido es um ordenamento aberto. Esta abertura é 
sempre limitada. Porém na medida em que seja suficiente concede {...} a 
margem de atuação necessária para um processo político libve, tratando de
garanti-lo.113

Entre nós, o Supremo Tribunal Federal, desde os seus primeiros pronunciamentos

sobre o tema, antes mesmo da Carta de 1988, mas principalmente após, reconheceu o caráter 

aberto da norma constitucional como pressuposto do Estado Democrático. Uma viagem aos 

bancos de sua jurisprudência nos mostra que essa Corte tem entendido a Constituição como 

um marco de coincidências suficientemente amplo decorrentes de opções políticas dos mais

diversos tipos. Nesse passo, acreditamos que o valor de integração da Constituição não 

consiste necessariamente, para o Supremo Tribunal Federal, cerrar o passo dessas opções ou 

variantes, impondo autoritariamente uma delas A essa conclusão se chega, por exemplo,

quando o caráter unívoco da interpretação se imponha pelo jogo dos critérios hermenêuticos,

ou seja, quando o jogo das opções políticas e de governo está previamente programado, de

maneira tal que o único esforço que cabe fazer é chancelar o programa prévio. Carlos Ayres 

Brito, hoje Ministro da Corte, assinala que “determinados princípios têm uma parte de si 

113 HESSE, Konrad. Constituición y Derecho Constitucional. Apud ASCÊNCIO, Rafael Jiménez. El
constitucionalismo – proceso de formación y fundamentos del Derecho constitucional. Barcelona: Marcial
Pons, 2003, p. 170.



104

como janelas abertas para o porvir, dotando a Constituição de plasticidade ou jogo de cintura

para se adaptar à evolução do modo social de conceber e experimentar a vida.”114

Não obstante reconhecer o caráter aberto que normalmente oferece a norma

constitucional é de considerar-se, também, que a Constituição como texto aberto tem 

igualmente um bom número de enunciados que, como sabemos, contêm regras; e, ainda, há 

muitos aspectos na regulação constitucional (sobretudo de caráter político-institucional, mas

também outros de âmbitos distintos) nos quais a Constituição expressamente não deixa

margem alguma para abertura. Nestes casos, sem dúvida, a interpretação, por comum, deixa 

de ser um problema.

De um modo geral, a questão chave (ou ao menos uma das questões chave) se situa no

complexo terreno das relações entre o Tribunal Constitucional e o legislador. Conforme expôs 

Hesse, “na relação entre jurisdição constitucional e legislação reside a questão de a quem 

corresponde, ante o todo, a concretização da Constituição.” E essa tarefa de concretização 

pressupõe, como disse o mesmo autor, uma prévia compreensão do conteúdo da norma que se 

pretende concretizar; momento no qual o Tribunal Constitucional deve operar com uma série 

de limites claros entre os quais se encontra, em destaque, o princípio da correção funcional.

Nas palavras do jurista alemão “o órgão de interpretação deve manter-se no marco das 

funções a ele encomendadas; dito órgão não deve modificar a distribuição das funções

através do modo e do resultado de dita interpretação.”115

As peculiaridades descritas da Constituição como documento normativo implicam,

sem dúvida, uma série de importantes conseqüências para a interpretação constitucional. Se 

impõe – e isto é importante sublinhar – que o intérprete, e em particular o Tribunal

Constitucional, deva observar sempre um limite funcional no seu labor hermenêutico. O

objeto dessa limitação é substancial na peculiar relação que se estabelece entre Constituição e 

114 BRITO, Carlos Ayres. A Constituição e os limites de sua reforma. Revista Latino-Americana de Estudos
Constitucionais: n. 1 – jan./jun.2003. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 239.
115 HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Op. cit., p. 47.
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lei, pois tudo aquilo que a Constituição não impede expressamente, conforma o âmbito de 

liberdade do legislador.

E a essa idéia se agrega necessariamente outra: a lei, enquanto procedente de um órgão 

representativo legitimado democraticamente, goza de presunção de constitucionalidade.

Ademais, o legislador não se dedica a executar a Constituição, pois que a tarefa do Tribunal 

Constitucional, diferentemente do juiz ordinário quando controla a adequação do regulamento

à lei, difere substancialmente da que levam a cabo os tribunais ordinários. Como dito pelo 

professor Alejandro Nieto: 

...diferente do Tribunal ordinário, o Constitucional se move entre pontos de 
referencia instáveis: por um lado, leis que mantém sua livre capacidade de
criação, e, por outro, um texto constitucional sumario, abstrato, neutro 
inclusive, e aberto a todas as possibilidades. Nestas condições nada tem de 
particular que suas faculdades se elevem a limites inimagináveis na jurisdição 
ordinária. Manejando este tipo de texto é claro que não se pode seguir o
método interpretativo do positivismo jurídico, posto que lhe faltam
precisamente as bases positivas de referencia, e há de embarcar-se em alguns 
critérios de valor.116

5.4 AS PAUTAS INTERPRETATIVAS DE ADEQUAÇÃO DA OBRA DO LEGISLADOR 
À CONSTITUIÇÃO.

Partindo do dado de que o legislador está limitado por normas que derivam claramente

do texto constitucional, tratamos agora de precisar a partir de que métodos interpretativos

pode se obter sentido normativo nas disposições recolhidas na Constituição. Cabe aqui 

ressaltar que a interpretação do preceito constitucional não difere em nada da interpretação de 

qualquer outro enunciado legal. Em ambos os casos parte-se de dois elementos comuns: de 

uma parte, o dado pelo texto e pela vontade do constituinte (ou do legislador, no seu caso); de 

outra, o posto pelo intérprete.

116 NIETO, Alejandro. Peculiaridades de la norma constitucional. Revista de Administración Pública, num.
100-102, p. 410. Apud  Rafael Jiménez Ascênsio, op. cit, p. 167. 
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É bem certo que do caráter aberto da Constituição se deriva (e aqui reside uma das 

maiores dificuldades de fundo que se estabelece na jurisdição constitucional) uma

conseqüência transcendental: na interpretação constitucional tem maior peso os elementos

postos pelo intérprete devido a indeterminação do texto e a conseqüente dificuldade de

identificar em muitos casos qual pode ser a vontade do constituinte em uma obra marcada por 

ajustes, transações e compromissos.117 Demais disso, conforme se distancia no tempo o 

momento de aplicação da obra do constituinte, resulta mais complexo resolver os problemas

atuais ou do momento com critérios de uma época pretérita em que nem sequer se

vislumbrava muitas das questões que se pretende resolver. Paradigmática neste sentido, dada 

a vigência temporal do texto e apesar das emendas, é a lição da Constituição americana cujo

texto do século XVIII segue sendo utilizado para resolver problemas do século XXI.

 É oportuno assinalar, em passant, já que falamos da Constituição norte-americana, que 

o debate vivido pela doutrina daquele país termina por se tornar relevante para o modelo

interpretativo brasileiro, uma vez que desnuda o dogma fundamental sobre o qual se arrima a

hermenêutica clássica: a neutralidade. Neste sentido, diz Ney de Barros Bello Filho que

o reconhecimento de que a norma constitucional é política e que a atividade 
do intérprete também o é, e a afirmação de que seu exercício se dá sem
neutralidade, com criação da lei pelo hermeneuta, assumindo a sua 
parcialidade no processo de criação, são elementos acrescidos à discussão, no
Brasil, que se tornam relevantes por si próprios. O atual estágio da teoria da 
interpretação constitucional na América do Norte demonstra como é factível a 
compreensão de que a criação é elemento natural da atividade de
interpretação.118

Se se quer atribuir um sentido à letra de um preceito constitucional não há mais que se 

utilizar os critérios de interpretação tradicionais que se empregam para conhecer o significado

de um determinado enunciado normativo: o literal, o histórico, o sistemático ou o teleológico. 

117 Carlos Ayres Britto registra que durante o nosso processo constituinte de 88 havia a convicção na sociedade 
mais organizada e nos meios jurídicos que teríamos uma “Constituição avançada e progressista.” (op. cit, p. 
229). No entanto, como sabemos, a Carta poderia ter avançado mais não fossem os acordos com segmentos mais
conservadores e até reacionários da Assembléia Nacional Constituinte, como o grupo que ficou notoriamente
conhecido como “Centrão”, que lutava para preservar as conquistas obtidas no regime anterior.
118 BELLO FILHO, Ney de Barros. Sistema Constitucional Aberto. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, pp. 281-
282
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Na Espanha, por exemplo, o parágrafo 1 do art. 3, do Título Preliminar do Código Civil diz, 

efetivamente, que “as normas se interpretam segundo o sentido próprio das palavras, em

relação com o contexto, os antecedentes históricos e legislativos, e a realização social do

tempo em que hão de ser aplicadas, atendendo ao espírito e finalidade daquelas.”119 Sem 

embargo, e tendo em conta que tais regras interpretativas também se aplicam às normas

constitucionais, as peculiaridades que oferecem os preceitos constitucionais fazem com que, 

em muitas ocasiões, do seu emprego não se extraia uma regra precisa.

Daí ser necessário, como tem reconhecido a doutrina, que o intérprete busque fora do 

documento constitucional elementos que permitam densificar o conteúdo normativo das 

disposições constitucionais. A isso há que se acrescer, de imediato, que a busca e eleição dos

critérios hermenêuticos não é livre para o intérprete, senão os que a própria Constituição

indica, ou que, em alguns casos, podem ser achados na dogmática do Direito constitucional. 

Tome-se como exemplo, quanto ao primeiro aspecto, em matéria de direitos fundamentais, o 

art. 10.2 da Constituição espanhola estabelece que estes se interpretarão de conformidade com 

os textos internacionais sobre os direitos humanos e de acordo com a jurisprudência que se 

haja construído sobre eles. Entre nós, o Supremo Tribunal Federal, em que pese uma postura 

ainda conservadora em matéria de direitos fundamentais, consagrou, em decisão que serve de 

paradigma pelo seu relevo histórico, a possibilidade de uma exegese ampliativa dos limites

materiais da Carta, assegurando a proteção contra eventual reforma constitucional a direitos e 

garantias fundamentais (mesmo os situados fora do Título II, ou seja, não elencados no seu 

art. 5º) da nossa Constituição, como ocorreu quando do julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 939-7, ocasião em que se reconheceu que o princípio da 

anterioridade, previsto no art. 150, II, alínea ‘b’, da Carta da República constitui autêntica

119 “las normas se intepretarán según el sentido próprio de las palabras, em relación con el contexto, los
antecedentes históricos y legislativos, y la realización social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo
al espíritu y finalidad de aquéllas.”
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garantia (e direito) individual (e fundamental) do cidadão-contribuinte, assumindo, portanto, a 

condição de cláusula pétrea.120

No caso da Espanha, tanto os tratados e convenções internacionais, como 

especialmente as resoluções dos seus órgãos de garantias (especialmente o Tribunal Espanhol 

de Direitos Humanos) servem nestes momentos não só como pauta interpretativa ao Tribunal 

Constitucional com o fim de definir determinadas linhas, características e alcance dos direitos

fundamentais, assim como em que ocasiões o conteúdo essencial do direito fundamental vem 

definido previamente por “elementos externos” à jurisprudência constitucional, que, 

simplesmente, se limita a importar do “direito interno” tais interpretações. Registra o jurista

espanhol Saiz Arnaiz que a jurisprudência do Tribunal de Direitos Humanos foi utilizada 

algumas vezes pelo Tribunal Constitucional espanhol como exemplo (ou seja, para justificar

uma determinada interpretação de um direito fundamental) e outras tantas como modelo (isto 

é, o Tribunal Constitucional nesses casos extrai o alcance do direito fundamental da própria 

jurisprudência do Tribunal de Direitos Humanos). 121

Possivelmente, o caso que melhor ilustra essa necessidade de buscar fora o elemento

que dote de sentido uma disposição constitucional constitui a idéia do conteúdo essencial dos 

direitos fundamentais. Discorrendo sobre a Constituição portuguesa, Canotilho aponta 

elementos outros, como o antropológico, que podem justificar a busca desse sentido. Diz o 

jurista português que: 

120 Muitos juristas lamentaram que STF, ao tratar da extensão dos direitos fundamentais expressos em tratados
internacionais, no julgamento da ADIn 939/93, tenha adotado posição (não unânime, ressalve-se) de que a regra
do § 2º do art. 5º, CF não alterou a tradição do direito brasileiro de dar status de lei ordinária aos tratados
internacionais, dos quais o Brasil seja signatário. Por conseqüência, os direitos derivados desses tratados
ocupavam posição de hierarquia ordinária na visão do Tribunal. Assim também ocorreu no HC 72.131/95,
Relator  Min. Moreira Alves, relativo à questão da prisão civil por dívida do depositário infiel; e ainda na ADIn
(MC) 1.480/96, Relator o Min. Celso de Mello, referente à constitucionalidade da Convenção 158 da OIT. Com
o advento da Emenda Constitucional nº 45, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que
forem aprovados em dois turnos pelas Casas do Congresso Nacional, passaram a ser equivalentes às emendas
constitucionais.
121 ARNAIZ, A. Saiz. La apertura constitucional al Derecho internacional y europeo de los derechos
humanos. El art. 10.2 de la CE. Madri:CGPJ, 1999, p. 316. 
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A Constituição da República não deixa quaisquer dúvidas sobre a
indispensabilidade de uma base antropológica constitucionalmente
estruturante do Estado de Direito... pela análise dos direitos fundamentais, 
constitucionalmente consagrados, deduz-se que a raiz antropológica se 
reconduz ao homem como pessoa, como cidadão, como trabalhador e como
administrado.122

Na Europa, a jurisprudência das cortes constitucionais tem revelado nessas situações 

que se trata de buscar a parte do direito fundamental resistente em qualquer caso à ação do 

legislador, ou seja, indisponível a este, que se identifica com aquele conjunto de faculdades 

que fazem o Direito em questão recognoscível e sem as quais deixaria de ser assim,

resultando capital neste processo de identificação a idéia de que do Direito se forma a

comunidade jurídica. Como afirmado por Javier Jiménez Campo: “A declaração 

constitucional do Direito supõe, então, estritamente, a apelação a uma imagem de cultura que 

a tradição jurídica, convocada pela Constituição, proporciona ao intérprete.”123

É aqui onde se pode observar de modo claro e preciso como a Constituição, o

enunciado constitucional em definitivo, não nasce do vazio. No momento de compreensão dos

seus enunciados e, de forma definitiva, no momento de sua interpretação (cuja última

finalidade não é outra senão a de extrair a norma), é quando o intérprete trabalha com o 

caudal de conhecimento adquiridos, com sua percepção dos problemas constitucionais, e, 

enfim, com as tradições do constitucionalismo que foi herdado sobre a gênese e

desenvolvimento das diferentes instituições, isto é, com a imagem que recebe de todo esse 

processo. Diz Lênio Streck que estamos “condenados” a interpretar, e para interpretar 

necessitamos compreender. Para compreender, “temos que ter uma pré-compreensão (por

exemplo, para uma adequada compreensão da Constituição, necessitamos de uma prévia 

teoria da Constituição), constituída de estrutura prévia do sentido – que se funda

essencialmente em uma posição prévia, visão prévia e concepção prévia – que já une todas as 

122 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 6ª ed. Coimbra:
Almedina, 1995, p 244.
123 CAMPO, Javier Jiménez. Art. 53. Protección de los derechos fundamentales. Apud Ó. Alzaga. Comentarrios
a la Constituición Española de 1978. Tomo IV. Madri: Cortes Genereles/EDERSA, 1996, p. 482
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partes do sistema.”124 Se deve pôr em ênfase que o conceito que se tenha de Constituição e de

direito constitucional será, sem dúvida, determinante também nessa delicada operação que é a 

interpretação de um enunciado constitucional.

Essa utilização de elementos exógenos, isto é, a utilização de uma pluralidade de 

critérios interpretativos, tem provocado um acirrado debate doutrinário. Na obra de 

Bokenforde, por exemplo, percebe-se uma severa crítica a essa posição, afirmando o autor 

que determinar o conteúdo normativo da Constituição a partir de elementos alheios a ela 

representa uma degradação da normatividade da Constituição. E como contraponto à tese

primeira, a título de opção, o autor aposta que a interpretação dos preceitos deve basear-se no 

que ele denomina de 

Uma teoria da Constituição constitucionalmente adequada; é dizer, uma teoria
que tome seu ponto de partida na Constituição mesma, de suas decisões e 
princípios fundamentais, dos elementos assumidos ou modificados da tradição 
constitucional, da coordenação alcançada e do equilíbrio das funções/poderes, 
etc.125

O debate, como se pode constatar pelos inúmeros escritos, não é privativo da doutrina 

constitucional européia e não se volta apenas para jurisdição constitucional concentrada. Na 

realidade, é um problema comum a toda a jurisdição constitucional concentrada que tem por

objeto a revisão judicial da lei e sua possível declaração de inconstitucionalidade. Apesar do 

Poder Judiciário ser qualificado como débil, especialmente na América Latina126, é certo que 

há que se aceitar o diagnóstico ofertado por J. H. Ely, que tomando como referência a 

Suprema Corte dos Estados Unidos, e aqui citado por todos, diz o seguinte: 

124 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e Concretização da Constituição. In Revista Latino-Americana de 
Estudos Constitucionais.  num. 1, jan./jun. 2003.  Belo Horizonte: Del Rey, p. 706. 
125 BÖKENFÖRDE. Los métodos de la interpretación constitucional. Inventario y crítica. In Escritos sobre 
derechos fundamentales. Baden-Baden: Nomos, 1993, p. 38.
126 Sobre o papel do Judiciário nesse contexto, consulte-se o excelente trabalho “Valores e os Judiciários – Os
valores recomendados pelo Banco Mundial para os judiciários nacionais”, de CANDEAS, Ana Paula Lucena
Silva, publicado na Revista Cidadania e Justiça, da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), ano 7, n. 13,
1º semestre/2004. O objetivo do texto é apresentar uma tipologia de valores extraída de documentos do Banco
Mundial a fim de fomentar o debate sobre suas recomendações aos Judiciários nacionais.
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É possível que a Corte não tenha nem a espada nem a bolsa, porém sua
capacidade de influir de maneira importante na forma como funciona a nação 
demonstra ser enorme, e parece aumentar com o tempo. Pode ser certo que a 
Corte não seja capaz de desviar permanentemente a vontade de uma sólida 
maioria, porém certamente pode atrasar sua aplicação durante décadas inteiras 
{...} e para as pessoas afetadas, é possível que tardem para sempre.127

Esse importante poder que tem os tribunais constitucionais se plasma também no 

âmbito da criação do Direito através da interpretação de enunciados constitucionais e legais.

Porém, sua transcendência vai mais além, pois os destinatários desse labor criativo são

principalmente (ainda que não de modo exclusivo) os cidadãos. Em todo caso, conforme já 

afirmado, o debate sobre este problema teve e segue tendo sua sede natural nos Estados 

Unidos. Sem adentrar, neste pequeno trabalho, em tão prolixa questão, é necessário registrar 

que, como foi sintetizado com perfeição por J. H. Ely, o tema pode ser dividido em dois 

grandes pólos: de um lado, a sedução do textualismo; de outro, o descobrimento dos valores. 

O primeiro enfoque se resume magistralmente numa frase do jurista Black: “prefiro confiar 

nas palavras da própria Constituição mais que nos critérios cotidianos e cambiantes de justiça

dos juízes individuais.”128

O problema se complica, como é de se supor, se levarmos em conta que a Constituição

americana data de 1787, e se é bem certo que o texto já foi emendado em vinte e sete 

ocasiões, não é menos certo de que se trata de um documento constitucional de caráter 

predominantemente procedimental. É certo afirmar, em todo caso, que as emendas que se

foram aglutinando ao texto paulatinamente, sobretudo as que afetam a direitos e liberdades, 

têm uma escassa densidade normativa, e foram ditadas, algumas delas, há mais de duzentos 

anos. Neste particular contexto, não é estranho que o debate seja rico e intenso, uma vez que a 

Suprema Corte teve que levar a cabo uma laboração criativa de enorme importância, pois a 

sua atividade tem consistido em adaptar permanentemente um texto normativo com muito 

127 ELY, J.H. Democracia y desconfianza.Uma teoria del control constitucional. Siglo del Hombre Editores:
Universidad de Los Andes, 1997, p. 66.
128 Apud ASCÊNCIO, Rafael Jiménez. Op. cit., p. 170.



112

poucas regras e, ademais, com escassos princípios, ante uma sociedade complexa como a 

norte-americana, que tem que fazer frente a infinitos problemas (discriminação racial,

estrutura federal de poder, estado social, discriminação por razão de sexo, de religião, 

terrorismo, etc.). Esse labor criativo da corte constitucional norte-americana tem sido de 

maior ou menos intensidade em função da composição do órgão, ou seja, da tendência 

ideológica de seus magistrados, porém dando lugar, como é de todos sabido, tanto a Tribunais 

Superiores que atuavam como freio às medidas de caráter social, como nas hipóteses em que

se dava um ativismo judicial de sentido contrário, em matéria, sobretudo, de liberdades 

cívicas.

Como assinalado por Menelick de Carvalho Neto, não há Constituição a ser defendida

se ela não for vivenciada.129  E da vivência que dela experimentamos até agora podemos

concluir que nem toda interpretação da Constituição é eficaz, senão só aquela que por um lado 

reúna uma série de exigências instrumentais de ordenação racionalizadora, e que, por outro, 

lado, considera o aprofundamento nos valores constitucionais e a extroversão da atividade 

interpretativa. Assim, a eficácia leva à validez, porém não só à empírica, mas também à 

validez como legitimação.

Procurando resumir, essa interpretação que podemos chamar de operativa realizada

pela jurisdição constitucional nos sistemas jurídicos modernos, incorpora ingredientes 

cognoscitivos, não importa em que medida. Assim, e na linha desenvolvida pela retórica (os 

chamados argumentos ou fundamentos para a interpretação), sem ajustar-se ao esquema de

inferência lógica, constituem regras gerais aceitas e reconhecidas pela comunidade jurídica

que permitem um controle de racionalidade sobre o processo de interpretação. Finalmente,

também deve se aceitar as técnicas de hermenêutica que a história, a tradição, e em definitivo

o âmbito vital em que se move o juiz constitucional, estão a delimitar sua decisão, de modo

129 NETO, Menelick de Carvalho. A Hermenêutica Constitucional e os desafios postos aos direitos fundamentais.
In Jurisdição Constitucional e Direitos Fundamentais.  SAMPAIO, José Adércio Leite (coord.). Op. cit., p.
161.
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que não é lícito dizer que onde finaliza a normatividade se abre mais um espaço ignoto onde

reina o puro arbítrio. Tudo isso, sem embargo, não suprime a possibilidade e até mesmo a 

necessidade de eleger e incorporar à argumentação e à decisão elementos volitivos que são da

exclusiva responsabilidade política do juiz constitucional. Isto significa, sem dúvida, que os

tribunais constitucionais são peculiares órgãos políticos em sentido amplo.

Por fim, como dito por Konrad Hesse, a interpretação constitucional é concretização.

Exatamente aquilo que, como conteúdo da Constituição, ainda não é unívoco deve ser 

determinado sob inclusão da ‘realidade’ a ser ordenada. Nesse aspecto, a interpretação

jurídica tem caráter criador: o conteúdo da norma interpretada conclui-se primeiro na 

interpretação; naturalmente, ela tem também somente nesse aspecto caráter criador: a 

atividade interpretativa permanece vinculada à norma.130

Como se vê, esse é um passo importante para a viabilização da concretização

normativa na esfera jurídico-constitucional. O que também leva à percepção que existe uma

similitude entre interpretação e concretização.

130 Cf. HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da República Federativa da Alemanha. Trad.
Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Safe, 1988, p. 61.
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6 O SISTEMA BRASILEIRO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE:
PARÂMETROS HISTÓRICOS E METODOLÓGICOS

Existem dois sistemas jurisdicionais distintos de aferição da constitucionalidade: um

difuso, oriundo dos países da common law, e outro concentrado, característico dos países de 

tradição civilística. No sistema constitucional brasileiro, todos os órgãos jurisdicionais

integram a denominada justiça constitucional, já que entre nós  foram adotados os dois

sistemas de controle de constitucionalidade. Portanto, qualquer que seja o modo como se 

apresenta o fenômeno da inconstitucionalidade ou o seu agente causador, ele está sujeito ao 

controle pela jurisdição constitucional exercida pelo Poder Judiciário brasileiro, congregando 

todos os seus órgãos, que compreende o conjunto de atribuições jurisdicionais que dizem 

respeito à salvaguarda e à efetividade das normas constitucionais. Destaca-se, porém, entre

nós, o papel exercido pelo Supremo Tribunal Federal. A ele compete, por expressa disposição 

constitucional, a guarda da Constituição (art. 102, CF). Na verdade, foi assim desde a sua 

criação, em 1890, quando alvorecem nossas instituições republicanas, embora com variações

no elenco de suas competências ao longo da nossa história constitucional. Em todas as 

Constituições pós-república, restou reservado ao Supremo Tribunal Federal a posição de 

órgão de cúpula do Poder Judiciário, detentor da palavra final nas questões constitucionais.

Não adotamos, porém, um Tribunal Constitucional131, exclusivamente voltado para a

interpretação da Constituição, a não ser no sentido de um corpo especializado no controle da 

constitucionalidade que exercita os dois sistemas, o difuso e o concentrado. O Supremo

Tribunal Federal não detém, portanto, qualquer exclusividade ou monopólio no controle da 

constitucionalidade, dada a co-existência dos dois sistemas. Também só parcialmente pode ser 

considerado especializado, já que não decide unicamente questões referentes ao controle da 

131 Contudo, Teori Albino Zavascki diz ter razão os que sustentam que o Supremo Tribunal Federal é a “Corte
Constitucional do Brasil”, condição que, no seu entender “não se desnatura pelo fato de acumular outras
competências de natureza não-típica da jurisdição constitucional.” In Eficácia das Sentenças na Jurisdição 
Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 16.
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constitucionalidade, mas outras inúmeras questões que lhe chegam tanto pela via recursal 

como em razão de sua competência originária.

No controle difuso, todos os órgãos judiciais integrantes do Poder Judiciário estão

aptos ao seu exercício, ou seja, não só o Supremo Tribunal Federal pode declarar a 

inconstitucionalidade da lei. Em se tratando de lei federal ou estadual, qualquer dos Tribunais

ou um juiz singular pode deixar de aplicá-la, por entendê-la inconstitucional. Significa dizer 

que a jurisdição constitucional se encontra dispersa, não estando ao encargo de um único

órgão a tarefa de preservar o conteúdo da Constituição. 

A idéia de um sistema difuso originou-se nos Estados Unidos, quando, em 1803, no 

caso Marbury vs. Madison, John Marshall132 sustentou a tese de que a Constituição é a base

de todos os direitos e a lei suprema do ordenamento, de modo que o seu conteúdo é 

imodificável pelas vias ordinárias, ou seja, as demais leis têm de estar de acordo com os 

princípios por ela consagrados133, assentindo, assim, que os atos legislativos contrários à 

Constituição podem ser controlados, porque, do contrário, teria que aceitar-se a idéia de que 

qualquer ato legislativo pode modificar a Constituição ou com ela rivalizar. Logo, ou se teria 

a Constituição como a lei superior e suprema que não se poderia alterar por vias ordinárias, ou 

então estaria ela na mesma esfera e categoria dos atos legislativos ordinários, sendo, como

tais, suscetíveis de modificar-se também ao arbítrio da legislatura. 

Uma vez reconhecida a supremacia da Constituição, o efeito conseqüente só podia ser 

o reconhecimento de que as leis contrárias a ela não podem ser tidas como leis, quer dizer, são 

leis nulas, não se podendo exigir o seu cumprimento. Em outras palavras: sendo o ato 

legislativo nulo, por oposto à Constituição, não pode ele vincular tribunais e obrigá-los a 

132 Há que se atentar que Marshall não apoiou, em nenhum momento, suas razões nem nos elementos tácitos do
processo constituinte, nem tampouco nos precedentes existentes em razão do controle de constitucionalidade dos 
atos legislativos nos Estados Unidos. Em sua decisão não há inovação alguma de precedentes judiciais. Cf.
LAMBERT, Jacques. Lês origines du controle judiciarie de constitucionalité des lois fedérales aux Etats-
Unis. Marbury vs. Madison. Revue de Droit Public et de la Science Politique em France et à l’étrangere. 1931,
p. 61.
133 De acordo com as palavras de SILVA, Paulo Napoleão Nogueira. A evolução do controle da
constitucionalidade e a competência do Senado Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 30.
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reconhecer-lhe efeitos.134 Trata-se, portanto, de uma questão de aplicação de leis, razão pela

qual a competência para esse controle restou sendo do Poder Judiciário, pois pertence a ele, 

segundo a vontade constitucional, a tarefa de dizer o que é direito. Em seus célebres

comentários à Constituição brasileira, Ruy Barbosa, traduziu o pensamento de Marshall,

quando assim ofertou essa concepção, que ele defendia ser a mesma do nosso sistema:

Se uma lei colide com a Constituição, se ambas, a lei e a Constituição, se 
aplicam a uma determinada causa, o tribunal há de decidir essa causa, ou de 
conformidade com a lei, desrespeitando a Constituição, ou de acordo com a 
Constituição ignorando a lei; em suma, à Corte compete determinar qual 
dessas regras antagônicas se aplica à espécie litigiosa, pois nisso consiste a 
essência mesma do dever judiciário.135

Além disso, o que reforça a natureza difusa deste controle é o fato de que ele permite

que qualquer cidadão invoque o seu direito constitucional como fundamento em qualquer 

controvérsia judicial. O peculiar nesse sistema é que este se veicula como incidente no curso 

de um processo judicial ordinário, e que tem como base geralmente a vulneração de um 

direito constitucional. 

A lógica do sistema se desenvolveu a partir do princípio básico de exigência de tutela

judicial imediata para os direitos fundamentais da Constituição. A tutela da justiça 

constitucional, no caso de controle das leis, ao menos nesse ponto de vista conceitual, tem 

lugar por incidente em procedimentos judiciais sobre controvérsias que afetam de maneira

concreta aos direitos das partes e em situações em que as razões do legislador não encontram 

nenhum espaço de defesa.  A conseqüência do controle se dar pela via incidental (incidenter

tantum), tendo como palco o processo principal, é que o juiz poderá deixar de aplicar a lei por 

considerá-la inconstitucional e esta decisão tem eficácia tão-somente entre as partes 

134 Segundo BITTENCOURT, Carlo Alberto Lúcio, usando as palavras de Hamilton em O federalista, no 
sentido de que a atuação do Judiciário não significa que seja este Poder superior ao Poder Legislativo. Essa
atuação está apenas a revelar que o poder do povo é superior a ambos e que, quando a vontade da legislatura,
declarada na lei ordinária, for oposta à vontade do povo, declarada na Constituição, o juiz tem que obedecer à 
última e desprezar a primeira. In O Controle Jurisdicional da Constitucionalidade das Leis. Série Arquivos
do Ministério da Justiça. Brasília: Ministério da Justiça, 1997, p. 69.
135 BARBOSA, Ruy. Comentários à Constituição brasileira. Rio de Janeiro: Acadêmica, 1932, p. 129.
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envolvidas na contenda.136

O controle da norma, no modelo concentrado em um Tribunal, é feito in abstracto, 

por meio de uma ação específica que visa à retirada da lei considerada inválida da ordem 

jurídica, de modo que, assim, os seus efeitos espraiam-se por todo o sistema jurídico, 

ganhando eficácia contra tudo e contra todos. Neste sistema, tem-se um órgão

constitucionalmente competente para julgar essas ações, podendo tratar-se de um tribunal 

ordinário ou de uma corte especial, detentora de poderes especiais para a resolução dessas 

questões. Essa idéia de constituir um órgão jurisdicional capaz de enfeixar toda a competência

decisória em matéria de constitucionalidade partiu, por sua vez, de Kelsen, havendo sido 

prevista, pela primeira vez, na Constituição austríaca de 1920.137

Por conseguinte, havendo um único órgão legitimado para exercer este controle, deve 

haver, também, previsão exaustiva dos entes – que varia conforme cada país – dotados de 

capacidade para pedir a instauração do procedimento, daí tratar-se de uma via principal, ou 

seja, de ação direta. Por esse meio objetiva-se obter a invalidação da lei, em tese. No debate 

posto na ação direta de declaração de inconstitucionalidade, por exemplo, não há caso

concreto a ser solucionado. Buscar-se retirar do sistema jurídico-constitucional o ato 

normativo que o contrarie, independentemente de interesses pessoais ou materiais.

Diferentemente, portanto, da via de exceção, em que a defesa de tais interesses é objeto 

principal da ação.138

O Brasil, por seu turno, adota tanto o modelo de controle de constitucionalidade via 

jurisdição difusa quanto o modelo de jurisdição concentrada, como resultado de uma evolução 

histórica que vem incorporando novos elementos ao longo das Constituições. 

Na Constituição de 1824, outorgada pelo imperador pouco tempo depois da

136 No sistema difuso dos Estados Unidos, no entanto, os efeitos da decisão são ampliados em razão do stare

decisis, que acaba por conferir eficácia erga omnes às decisões da Suprema Corte, que vinculam todos os órgãos
judiciários.
137 Cf. BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 279.
138 Op. cit., p. 279.
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independência de Portugal, não constava, naturalmente, qualquer referência à possibilidade de 

o Poder Judiciário poder exercer qualquer controle com relação à constitucionalidade das leis. 

Na esteira do pensamento revolucionário francês, em que o Legislativo representava a volonté

générale do povo, acabou-se por se atribuir a este a tarefa de guardar a Constituição. O 

controle era, pois, eminentemente político. Inexistiu, por conseguinte, até 1891139, por ocasião 

da Constituição da República, controle constitucional das leis por órgão judicial ou Corte

Constitucional, sendo o controle político e submetido ao poder moderador do monarca.

Com a proclamação da República (1889), introduzem-se no país conceitos como

república, federação, tripartição de poderes e presidencialismo, de inspiração norte-americana,

incluído aí o judicial control, de modo que se adota, então, com a promulgação da

Constituição de 1891, o critério de controle difuso por via de exceção. 

A Carta conferia ao Supremo Tribunal Federal competência para julgar, através do 

recurso extraordinário, sentenças das justiças dos estados em que se contestasse a validade de 

leis ou de atos do governo deste em face da Constituição (art. 59, III, § 1o , letra b). Conforme

assinala André Ramos Tavares, apoiando-se em Paulo Bonavides, a aplicação da via de

exceção, unicamente pelo recurso extraordinário, configura o momento liberal das instituições

pátrias, volvidas preponderantemente, desde a Constituição de 1891, para a defesa e 

salvaguarda dos direitos individuais.140

Assim, enquanto nos Estados Unidos o controle de constitucionalidade dos atos

legislativos e executivos defluiu da construção lógica da jurisprudência  da Suprema Corte

Federal de Justiça, nascida do voto exponencial de Marshall, no Brasil ele resultou de 

expressa disposição constitucional. No sistema americano, pois, buscou-se inicialmente,

139 A Carta de 1891, apregoando uma clara separação de poderes estatais, fez da jurisdição constitucional, como
mecanismo de controle de constitucionalidade, um dos mais importantes instrumentos de controle de poder, por 
via da supremacia da Constituição, cuja guarda cabia, realmente, ao Congresso Nacional, mas não de modo
privativo, dando ensanchas para que o intérprete final dessas normas fosse o recém-criado Supremo Tribunal
Federal, ao qual foi atribuído expressamente o poder de declarar a inconstitucionalidade das leis.
140 TAVARES, André Ramos. Tribunal e jurisdição constitucional. São Paulo: Celso Bastos, 1998, p. 35.
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através de construção jurisprudencial, a legitimidade do Poder Judiciário para invalidar leis 

aprovadas pelo legislador, uma vez que este se encontra imbuído de uma legitimidade

democrática induvidável, de que, por outro lado, carece a legislatura para tal fim, conforme já 

vimos no capítulo inicial deste trabalho. Já na nossa história constitucional brasileira, o 

Supremo Tribunal Federal somente veio a ser investido de tais poderes por expressa 

disposição constitucional, passando a ser, a partir de então, o fiador do modelo de 

operacionalidade político, através de suas funções jurisdicionais.

Comparando o modelo americano e o brasileiro pode-se apontar, ainda, outra visível 

diferença, no que toca aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. No modelo difuso 

americano, a sentença não tinha efeitos tão-somente inter partes, em razão do instituto do 

stare decisis, mas se criou, também, meios de atribuir eficácia erga omnes  às decisões da 

Suprema Corte, ao passo que o Brasil, acompanhando a tradição civilista, ficou restrito aos 

efeitos inerentes ao controle, como assinalado por Streck:

Como se isso não  bastasse, com o advento da República, importamos o
sistema de controle difuso jurisdicional vigorante nos Estados Unidos.
Lamentavelmente, os republicanos brasileiros não se deram conta da 
relevante circunstância de que os Estados Unidos dispunham  de uma
fórmula apta a conceder efeito erga omnes (advinda da tradição inglesa – o
stare decisis  – próprio do sistema jurídico da commonn law) às decisões da
Supreme Court. Por incrível que possa parecer, em plena República, durante 
43 anos ficamos sob os auspícios de um sistema de controle jurisdicional 
difuso que não dispunha de um mecanismo apto a estender os efeitos das 
decisões da Supreme Court. Por incrível que possa parecer, em plena
República, durante 43 anos ficamos sob os auspícios de um sistema de
controle jurisdicional difuso que não dispunha de um mecanismo apto a 
estender os efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, cada 
decisão proferida pelo STF, no exercício do controle difuso de
constitucionalidade, continha apenas efeito inter-partes.

141

Em face das dificuldades geradas por este conceito restrito, a Constituição de 1934

trouxe então a possibilidade de o Senado142 suspender a execução da norma tida por

141 STRECK, Lênio Luiz. A hermenêutica, a lei e a justiça: a discussão dos obstáculos ao acontecer da 
Constituição. In Demandas sociais e políticas públicas. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2001, p. 2. 
142 O que se constitui no principal problema do sistema misto, no entender de BARROS, Sérgio Resende de. Em
Argüição de descumprimento de preceito fundamental: análise à luz da Lei no 9.882/99. São Paulo: Atlas,
2001, p. 181. Diz ao autor: “o legislador constitucional concebe a decisão de inconstitucionalidade, portanto,
como declaração, cujo efeito erga omnes depende da intervenção de um órgão que, além de representar os
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inconstitucional, como forma de atribuir eficácia erga omnes às decisões tomadas em sede 

jurisdicional e, assim, suprir a ausência entre nós do stare decisis do sistema americano.

Streck143 chega a fazer uma velada crítica ao que chamou de “avanço” representado pela

Constituição de 1934, no sentido de que esta teve, tão-somente, o condão de fazer com que as

decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso fossem remetidas ao 

Senado (como ocorre hoje com o art. 52, X, da Carta de 1988), cuja conseqüência era de, uma

vez suspensa a execução da lei, conceder eficácia erga omnes e ex nunc à decisão. 

Além dessa inovação, ainda foram introduzidas duas outras: a ação direta de 

inconstitucionalidade interventiva144 (art. 7º, inciso I, letras a e b) e a necessidade de maioria

absoluta de votos dos membros dos tribunais para a declaração de inconstitucionalidade de ato

ou lei do Poder Público (art. 179), disposições essas que passaram em definitivo, através do

texto constitucional brasileiro, a integrar o sistema de controle de constitucionalidade.

Já a Carta de 1937, produto do autoritarismo do Estado Novo, é tida como um 

retrocesso com relação ao controle de constitucionalidade, inferiorizando a posição dos 

tribunais, uma vez que sujeitou a matéria a um reexame145 pelo Parlamento, disposição que 

foi cassada pela Constituição democrática de 1946, mantendo-se a suspensão da execução da 

lei pelo Senado, para fins da atribuição dos efeitos erga omnes.

A grande inovação deste período deu-se, contudo, com a edição de duas leis 

ordinárias, que previram a criação de um novo instrumento processual, a ação direta de 

declaração de inconstitucionalidade, tendo como pressuposto a defesa do bem comum, cuja 

estados federados, tem tradicionalmente uma função moderadora: o Senado. Essa intervenção supriu a ausência
do stare decisis”.
143 STRECK, Lênio. A hermêneutica, a lei e a justiça, op. cit., p. 2.
144 Paulo Bonavides considera essa intervenção como um grande avanço em direção ao controle concentrado,
direto, de  constitucionalidade, na medida em que possibilitava que o exame da constitucionalidade já não seria 
feito apenas em caráter incidental, mas por efeito de uma provocação cujo objeto era a declaração mesma de
constitucionalidade da lei que decretava a intervenção federal. Op. cit., p. 297.
145 O poder que a Carta de 37 delegava ao Presidente fortalecia-o sobremaneira. Uma prova da relação desigual 
entre os Poderes é o seu artigo 96, que dispunha que, mesmo sendo declarada pelo Supremo Tribunal Federal a
inconstitucionalidade de uma lei, poderia o Presidente da República submeter tal lei à confirmação do Congresso
Nacional, ficando a decisão do STF sem efeito caso fosse a lei confirmada por dois terços dos votos de cada uma
das casas legislativas.
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iniciativa cabia ao Procurador Geral da República, sendo os seus efeitos erga omnes, não 

exigindo suspensão pelo Congresso Nacional. 

Nesse contexto, as possibilidades para a verificação da constitucionalidade normativa

por esta via eram, todavia, demasiadamente restritas, uma vez que a previsão legal abrangia 

somente os atos vinculados a hipóteses de intervenção federal, situação que foi alterada com a 

edição da Emenda Constitucional nº 16, de 26 de novembro de 1965, que alargou o âmbito

material do controle por via de ação ao atribuir ao Supremo Tribunal Federal competência 

para processar e julgar, originariamente, a representação contra inconstitucionalidade de lei ou

ato normativo federal ou estadual, encaminhada pelo Procurador Geral da República (artigo 

2º, letra k), de modo que toda lei de nosso ordenamento jurídico, a partir da aplicação do novo 

dispositivo constitucional, poderia ser objeto de um exame de constitucionalidade, mediante

uma ação direta ou específica, destinada exclusivamente a liquidar o ponto controverso. A lei 

em tese, abstratamente, desvinculada da via incidental era passível, portanto, de verificação de 

constitucionalidade, sendo competente para o exercício dessa ação o Procurador-Geral da 

República.

Estas disposições foram, por sua vez, mantidas pela Constituição de 1967 e pela 

Emenda Constitucional nº 1, de 1969, não havendo, por conseguinte, grande evolução no que 

diz respeito ao controle da constitucionalidade das leis. A competência do Supremo Tribunal 

Federal, em relação ao regime anterior não sofreu, portanto, grandes modificações.

Com a plenitude democrática no Brasil a partir da Carta de 1988, novas previsões

foram inseridas na ordem jurídica pela Constituição de 1988, que prevê a 

inconstitucionalidade por omissão (artigo 103, §2º) e a ampliação146 dos legitimados para a

146 Com se viu anteriormente, o único legitimado era o Procurador Geral da República. Com o advento da Carta
1988, passaram a ser legitimados o presidente da República, as Mesas do Senado Federal, da Câmara dos
Deputados e das Assembléias Legislativas dos Estados, o governador do Estado, ao Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil, os partidos políticos com representação no Congresso Nacional e os sindicatos ou 
entidades de classe de âmbito nacional. A Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, acrescentou
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propositura da ação direta de inconstitucionalidade, razão pela qual se pode afirmar que os 

avanços brasileiros nesta seara se dão no sentido de intensificação da jurisdição concentrada,

embora permaneça a possibilidade do controle difuso. José Afonso da Silva147, ao analisar a

evolução do instituto no país, observou que as Constituições posteriores a 1891 foram 

introduzindo novos elementos, fazendo com que, paulatinamente, o sistema já não se valesse 

apenas do critério difuso, mas também fortalecesse aspectos do método concentrado. Buscou-

se juntar o modelo norte-americano com o modelo europeu de justiça constitucional, 

permitindo-se, de um lado, a competência difusa dos juízes e tribunais, concentrando-se 

perante o Supremo Tribunal Federal a decisão definitiva em matéria constitucional e, por 

outro lado, admitindo-se diretamente o questionamento da conformidade de uma norma

infraconstitucional à Constituição através do controle abstrato das normas.

Em linhas gerais, contata-se, assim, que o sistema brasileiro de controle de 

constitucionalidade “compreende um acervo de meios de garantia de constitucionalidade

quase sem paralelo noutros sistemas.”148 São os seguintes instrumentos para o exercício desse 

controle no país: 

a) Fiscalização concreta a cargo de todos os tribunais (art. 97, CF); 
b) Julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de recursos
extraordinários de causas decididas em única ou última instância,
quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição,
declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou julgar 
válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, e 
julgar válida lei local contestada em face de lei federal;
c)Ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal 
ou estadual, a ser proposta pelos legitimados elencados no art. 103, 
incisos I a IX, da CF (art. 102, I, alíneas ‘a’ e ‘p’); 
d) Ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo
federal (art. 102, I, alíneas ‘a’) 

a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Governador do Distrito Federal, que, assim como os demais
legitimados antes mencionados, podem também propor a ação declaratória de constitucionalidade.
147 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 13ª edição. São Paulo: Malheiros, 1997,
p. 54.
148 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo VI. Inconstitucionalidade e Garantia da
Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p. 114.
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e) A argüição de descumprimento de preceito fundamental decorrente 
da Constituição, a ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal (§ 1º
do art. 102, CF); 
f) Ação de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, § 2º); 
g) O mandado de injunção (art. 5º, LXXI e art. 102, I, alínea ‘q’) 
h) A representação interventiva (art. 36, III, CF).149

6.1 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO LEGISLADOR POSITIVO: A 
EXIGÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA NO CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE

Um dado importante a ser observado a partir do novo modelo posto pela Carta de 88 é 

que o aumento dos órgãos com legitimação para o ajuizamento da ação direta de 

inconstitucionalidade não implicar dizer que todos àqueles órgãos elencados no art. 103 (com 

a redação da Emenda Constitucional nº 45/2004) podem acionar o Supremo Tribunal Federal 

contra todo e qualquer dispositivo normativo sujeito ao controle abstrato, por meio da ação 

direta. A jurisprudência da Corte erigiu um requisito que passou a ser denominado de 

pertinência temática, ou seja, a relação entre a norma impugnada e o interesse do órgão 

proponente da ação. Essa pertinência é definida por Uadi Lammêgo Bulos como “o requisito 

objetivo pelo qual se verifica a procedência da oportunidade, conveniência e plausibilidade da 

ação, que pretende invocar a defesa de um interesse, via controle concentrado de 

constitucionalidade.”150

Segundo entende o Supremo Tribunal Federal, a legitimação do Presidente da 

República, das Mesas do Senado e da Câmara, o Procurador Geral da República, o partido 

político como representação no Congresso Nacional e o Conselho Federal da Ordem dos

Advogados do Brasil não carecem de demonstrar a pertinência temática para a propositura da 

149 Essa fórmula de controle de legitimidade dos atos estaduais em face dos chamados princípios sensíveis já
existia nos sistemas constitucionais anteriores a 1988, porém sofreu alteração com o advento da Reforma do 
Judiciário (Emenda Constitucional nº 45/2004), que devolveu ao STF a competência para processar e julgar a 
representação nos casos de recusa à execução de lei federal, que antes estava a cargo do STJ.
150 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. São Paulo: Saraiva, 2000, p.906.
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ação. Já os demais órgãos legitimados ativamente estão adstritos a esse requisito de

pertinência temática, construção pretoriana do Supremo muito criticada por alguns, ao 

argumento de que na Constituição inexiste essa limitação.151

Portanto, em relação aos governadores, mesas das assembléias legislativas

confederações e entidades de classe, o Supremo Tribunal Federal tem exigido essa condição 

específica de ação não prevista na Constituição. Nessa perspectiva, quando buscarem 

questionar atos normativos federais ou provenientes de outras unidades da Federação, os 

governadores e mesas das assembléias legislativas devem demonstrar a existência de vínculo 

objetivo de pertinência entre o conteúdo material das normas impugnadas e os interesses do 

Estado-membro respectivo, conforme a construção pretoriana da Corte.152 Da mesma forma, a 

jurisprudência também exige a relação de pertinência entre a norma atacada, os interesses das

categorias representadas e os objetivos institucionais quando se tratar de ações propostas por

confederações e entidades de classe de âmbito federal.153

Passou-se a ter, assim, a necessidade do preenchimento desse requisito como uma 

verdadeira condição específica de ação, ligada, pois, ao interesse de agir.154 Essa exigência

151 Outra exigência de origem pretoriana erigida pelo Supremo Tribunal Federal, e que também foi alvo de 
muitas críticas no passado, diz respeito ao prequestionamento para fins de admissibilidade do recurso 
extraordinário, não exigido pela Constituição. Na reforma preconizada pelo EC nº 45/2004 voltou-se à 
sistemática constitucional anterior (art. 119, § 1º, CF/67, com a redação da EC nº 7/77), sob certo aspecto, no que
toca à relevância da questão federal como pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário.
152ADInMC 1.307/DF, ReI. Min. Francisco Rezek, DJU de 24-5-1996, p. 17412, em relação às assembléias
legislativas; ADInMC 902/SP, ReI. Min. Marco Aurélio, DJU de 22-4-1994, p. 8941. RTJ, 151:444, no que toca
aos governadores de Estado. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. www.stf.gov.br/processos/adi, acesso em 30
de maio de 2006.
153 ADInMC 77I/MG, ReI. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 23-4-1993, p. 6918; ADInMC 305/RN, ReI. Min.
Paulo Brossard, DJU de 6-5-1994, p. 10468; e ADInQO 1.526/DF. ReI. Min. Maurício Corrêa, DJU de 21-2-
1997, p. 2823. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. www.stf.gov.br/processos/adi, acesso em 30 de maio de
2006.
154 Para Gilmar Ferreira Mendes, essa relação de pertinência “assemelha-se muito ao estabelecimento de uma
condição de ação – análoga, talvez, ao interesse de agir.” In Jurisdição constitucional: o controle abstrato de
normas no Brasil e na Alemanha. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 142. No entanto, o Supremo Tribunal Federal já
havia assentido, voto condutor do Ministro Ilmar Galvão na ADIn 1.114-6/DF, DJU de 30-9-1994, p. 26165 e 
Ementário nº 1760-1, que o critério de pertinência não se confunde com o interesse de agir. As notas
taquigráficas do acórdão mostram claramente que o não conhecimento da ação deu-se em razão da falta de
legitimidade ativa ad causam em decorrência, na hipótese, da inadequação das finalidades estatutárias da
entidade autora e o conteúdo material da norma impugnada, como critério objetivo para o conhecimento da ação
direta, conforme jurisprudência da Corte. (ADIMCs nºs 77, 138, 159, 202, 305, 893). BRASIL. Supremo
Tribunal Federal. www.stf.ov.br/processos/adi, acesso em 30 de maio de 2006.
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acaba importando em restrição à legitimidade ativa para o ajuizamento de ações diretas de

inconstitucionalidade, criando um privilégio para os legitimados universais em relação aos 

legitimados especiais, conforme expõe com precisão Clèmerson Clève.155

Não nos parece que exigência de pertinência temática em face das ações diretas de

inconstitucionalidade propostas por governadores, mesas das assembléias legislativas, 

confederações e entidades de classe decorra de norma constitucional contextual, sequer de

alguma não-textual. Desse modo, sérias dúvidas surgem sobre a correção da posição adotada 

pelo Supremo Tribunal Federal. Se a diretriz da nova Constituição foi a abertura do acesso ao

processo de controle abstrato de constitucionalidade, não se poderiam estabelecer freios que a 

contrariassem por meio de jurisprudência restritiva. Assim, nos parecer que o Supremo 

Tribunal Federal ultrapassa, nesses casos, os limites formais explícitos e, até mesmo os

limites materiais implícitos, contidos na Carta, na sua missão de operador do controle abstrato 

de constitucionalidade, na medida que assoma poderes não contemplados na Carta, agindo 

como legislador positivo, criando através de construção pretoriana norma restritiva de acesso

à jurisdição constitucional, mormente em se tratando de norma que diz respeito com o 

interesse de agir. Perece-nos, pois, que nesta situação, o Tribunal ultrapassou os limites

formais previstos na Constituição, já que essa barreira não tem previsão na Carta ou na 

legislação ordinária. Também ultrapassa os limites materiais, uma vez que atua como

legislador positivo constitucional, papel destinado ao legislador por força da Constituição.

Pode-se até compreender que razões de política judiciária tenham levado o Supremo

Tribunal Federal a buscar limitar o grande número de processos que abarrotam aquela 

Corte.156 Porém, não nos parece se afigure certo possa fazê-lo às custas da abertura  adotada

155 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 165.
156 Conforme o Relatório Anual de 2005, do Conselho Nacional de Justiça, apresentado ao Congresso Nacional
pelo Ministro Nelson Jobim, quando da abertura dos trabalhos legislativos de 2006, a média de entrada de
processo no Supremo Tribunal Federal (jan/2005 a out/2005) era de 9.100 processos/mês, muito maior que os
tribunais de outros países. A EC nº 45/04 determina a remessa ao Congresso Nacional desse relatório anualmente
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pela Constituição, ademais se considerarmos a ausência de norma expressa dispondo sobre o 

assunto. Mesmo diante da ausência de dispositivo autorizador, nem o princípio implícito da 

preservação do bom funcionamento das instituições democráticas (no caso, do próprio 

Supremo Tribunal Federal como órgão maior da estrutura do Poder Judiciário)  poderia ser 

utilizado numa ponderação que significasse restrição à diretriz adotada pela Carta de 1988. 

Isso porque o acréscimo do volume das ações seria mínimo e, indiretamente, poderia 

representar diminuição dos processos de controle concreto sujeitos à competência da Corte, 

estes sim os principais responsáveis pelo aumento da carga de trabalho do Tribunal. Gilmar

Ferreira Mendes, hoje Ministro com assento naquela Corte, já alertava que “a fixação de tal 

exigência parece ser defesa até mesmo ao legislador ordinário federal, no uso de sua 

competência”.157 Advirta-se, ainda, tal exigência implica tratamento discriminatório em

relação aos demais legitimados que a ela não se sujeitam, como antes afirmado, subtraindo 

dos legitimados discriminados parcela da prerrogativa que o constituinte incondicionalmente

lhes concedeu para promover a depuração objetiva do ordenamento jurídico.

Para Juliano Taveira Bernandes158 a exigência de pertinência temática importa “em

indesejável miscigenação do processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade 

com sucedâneo de interesse de agir típico dos processos de índole subjetiva”. Para este autor, 

por mais que se queira atribuir ao requisito da pertinência temática um caráter objetivo,159 a 

íntima relação que mantém com os interesses específicos dos legitimados discriminados

(CF, art. 103-B, § 4º, VII). BRASIL. Supremo Tribunal Federal. www.stf.gov.br/noticias/discursos, acesso em 
30 de maio de 2006.
157 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional..., Op. cit., p. 142.
158 BERNARDES, Juliano Taveira. Controle abstrato de constitucionalidade: elementos materiais e 
princípios constitucionais. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 370.
159Tal restou demonstrado, por exemplo, na ADInMC 1.307/DF: "AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTlTUCIONALIDADE. MESA DE ASSEMBLÉIA LEGlSLATIVA. FALTA DE PERTINÊNCIA
TEMÁTlCA. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. Na hipótese não há vínculo objetivo de pertinência entre o
conteúdo material das normas impugnadas - crédito rural- e a competência ou os interesses da Assembléia
Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul. Vale a jurisprudência do Supremo que entende necessária, para
alguns dos legitimados a propor a ação direta de inconstitucionalidade, a relação de pertinência temática. Ação
direta não conhecida.”  (ReI. Min. Francisco Rezek, DJU de 24-5-1996, p. 17412. BRASIL. Supremo Tribunal
Federal. www.stf.gov.br/processos/adi, acesso em 03 de junho de 2006.
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termina, muitas vezes, por conduzir o Supremo Tribunal Federal à análise de autêntica 

presença de interesse subjetivo da unidade federativa à qual pertence o governador ou a 

assembléia legislativa.160

Com relação às confederações e entidades de classe,161 a subjetivação do processo

objetivo chega a ser mais evidente. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

1.114/DF, o Supremo Tribunal Federal ressaltou que a exigência da pertinência temática se

devia, fundamentalmente, à natureza especial dessas entidades, as quais, “ao contrário das 

demais pessoas e órgãos legitimados para o controle abstrato de constitucionalidade, são entes 

privados, embora representem interesses coletivos.”162 Vê-se, na argumentação desenvolvida

no julgamento, que se atribuiu especial valor à natureza privada do legitimado, em detrimento

do interesse público objetivo da depuração do ordenamento jurídico. 

Por outro lado, ao exigir relação de pertinência da norma impugnada com os interesses 

da categoria representada pelas confederações e entidades de classe, o Supremo Tribunal 

Federal termina por consagrar condição de ação similar à necessária para admissão de 

processos subjetivos de legitimação extraordinária (substituição processual), a despeito de 

votos no sentido de que a pertinência seria “um minus em relação à legitimatio ad causam

coletiva”.163 Em alguns casos adota até a exigência de condição de ação mais rígida que 

aquelas exigidas para o processo subjetivo nos casos de legitimação extraordinária. Nessa 

160 No julgamento da ADInMC 2.396/MS, em que se discutiu a constitucionalidade de lei estadual que proibia a
fabricação, ingresso, comercialização e estocagem de amianto ou produtos à base de amianto no Estado do Mato
Grosso do Sul, o Tribunal deixou bem clara essa circunstância. O Governador do Estado de Goiás – maior
produtor nacional do minério – foi o autor da ação, colhendo vitória no pleito liminar, uma vez reconhecida a
relação de pertinência com base na “necessidade de defesa de interesses do Estado, ante a perspectiva de que a 
lei impugnada venha a importar em fechamento de um mercado consumidor de produtos fabricados em seu 
território, com prejuízo à geração de empregos, ao desenvolvimento da economia local e à arrecadação tributária
estadual.” (ReI. Min. Ellen Gracie, DJU de 14-12-2001, p. 23). BRASIL. Supremo Tribunal Federal.
www.stf.gov.br/processo/adi, acesso em 03 de junho de 2006.
161 Tema tratado, antes de sua posse no STF, por MENDES, Gilmar Ferreira. O direito de propositura das
confederações sindicais e das entidades de classe de âmbito nacional. Cadernos de Direito Constitucional e
Ciência Política. São Paulo, n. 6, p. 71-79, jan./mar. 1994.
162 ReI. Min. Ilmar Galvão, DJU de 30-9-1994, p. 26165. BRASIL. Supremo Tribunal Federal.
www.tf.gov.br/processos/adi, acesso em 03 de junho de 2006.
163  Assim expressou-se o Ministro Sepúlveda Pertence em seu voto na ADln 714/SC, DJU de 27-5-1994, p.
13171, conforme notas taquigráficas. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. www.stf.gov.br/processos/adi/voto,
acesso em 03 de junho de 2006.
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ordem, se no mandado de segurança coletivo não se reclama sequer uma relação da causa 

“com os fins próprios da entidade impetrante”164, cabe questionar por que, num processo 

objetivo, há de ser preenchido o requisito da relação de pertinência. 

Diga-se, assim, que a índole subjetiva que a aludida exigência imprime ao processo de

controle abstrato de constitucionalidade perde força quando o mérito da ação esteja 

circunscrito à questão da defesa da competência legislativa do Estado-membro. Mesmo assim,

não há como negar a subjetivação da discussão preliminar relativa à presença da pertinência 

temática, ainda que tal subjetivação não se situe no mesmo plano dos direitos subjetivos

privados.

Por oportuno, registre-se que a questão da exigência de pertinência temática (da norma

impugnada com o âmbito de atuação dos legitimados ativos) não é exclusividade do nosso 

sistema. Na Espanha, por exemplo, igualmente inexistindo regra constitucional nesse sentido, 

a Lei Orgânica do Tribunal Constitucional condicionou a admissão do recurso de 

inconstitucionalidade proposto pelas Comunidades Autônomas à presença de relação com o 

âmbito de autonomia das próprias proponentes.165 Porém, mesmo prevista em lei - o que não 

ocorre no direito brasileiro -, a restrição é alvo de severas críticas da doutrina espanhola,166o

164 É visível tal posição quando se confronta com o que decidido no MS 22.132: “EMENTA:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. OBJETO A SER PROTEGIDO PELA SEGURANÇA
COLETIVA. CF, art. 52, LXX, b. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. NÃO-
CABIMENTO. Súmula 266-STF. I. A legitimação das organizações sindicais, entidades de classe ou 
associações, para a segurança coletiva, é extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substituição processual. CF, art. 
52, LXX. II. Não se exige, tratando-se de segurança coletiva, a autorização expressa aludida no inc. XXI do art.
52, CF, que contempla hipótese de representação. III. O objeto do mandado de segurança coletivo será um
direito dos associados, independentemente de guardar vínculo com os fins próprios da entidade impetrante do
writ, exigindo-se, entretanto, que o direito esteja compreendido nas atividades exercidas pelos associados, mas
não se exigindo que o direito seja peculiar, próprio da classe.” (STF, Pleno, ReI. Min. Carlos Velloso, DJU de
18-11-1996, p. 39848.) BRASIL. Supremo Tribunal Federal. www.stf.gov.br/jurisprudência, acesso em 03 de
junho de 2006.
165 Cf. art. 32.2 da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional da Espanha.
166 Nesse sentido, sustenta PUNSET que o art. 32.2 da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional espanhol vai de
encontro ao disposto no art. 162.1, a, da Constituição espanhola, que não contém limite algum à legitimidade dos
Governos e Assembléias das Comunidades Autônomas. Adverte, ainda, que a condição propicia a conversão do
controle abstrato em autêntica “contenda entre partes”. Cf. comentário de PUNSET à explanação de JIMÉNEZ
CAMPO na obra de JIMÉNEZ CAMPO, Javier. CRUZ VILLALÓN, Pedro. LÓPEZ GUERRA, L. PÉREZ
TREMPS, P. Los procesos constitucionales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992, p. 69. Da
mesma forma, CALLEJÓN, María Luisa Balaguer, entende injustificada a exigência criada pela Lei Orgânica do 



129

que fez com que o Tribunal Constitucional espanhol atenuasse a restrição legal por meio de

interpretação evolutiva. Assim, a partir da Sentença n. 199/87, passou aquela Corte a entender 

que, acima do interesse específico das Comunidades Autônomas, deve prevalecer a finalidade

de depuração do ordenamento jurídico.167 Nessa linha, na Sentença 56/90, decidiu o mesmo

Tribunal Constitucional, deve-se considerar presente o interesse das Comunidades Autônomas

quando as respectivas competências se considerem, direta ou indiretamente, desrespeitadas 

pela legislação nacional, presente o desrespeito quando atingidas quaisquer das garantias que, 

na Constituição e nos estatutos, formam a base ou a projeção da autonomia das Comunidades

na organização integral do Estado espanhol.168

Teria sido de bom alvitre que o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista os 

argumentos contidos no veto ao Parágrafo único do art. 21 do projeto que deu ensejo à Lei nº

9.868/99, tivesse revisto a exigência de pertinência temática.169 No entanto, através de 

julgados recentes, a Corte só veio a reafirmar a necessidade do preenchimento desse requisito,

rebatendo a tese de que a Lei n. 9.868/99 o houvesse dispensado.170

Tribunal Constitucional. In El recurso de Inconstitucionalidad. Cuadernos y debates n. 106 Madrid: Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, p. 82.
167 Cf. CALLEJÓN, Maria Luisa Balaguer, op. cit., p. 83.
168 Cf. comentário de PUNSET à obra mencionada, p. 70.
169 O dispositivo vetado tinha a seguinte redação: “Parágrafo único. As entidades referidas no inciso IX, 
inclusive as federações sindicais de âmbito nacional, deverão demonstrar que a pretensão por elas deduzida tem
pertinência direta com os seus objetivos institucionais.” Registre-se, contudo, que o veto teve por fundamentos
outros motivos. Não pretendeu o Presidente da República eliminar a pertinência temática, como fica evidente nas
respectivas razões do veto (Mensagem n. 1.674, de 10-11-1999): “Duas razões básicas justificam o veto ao 
parágrafo único do art. 22, ambas decorrentes da jurisprudência do Supremo Tribunal em relação ao inciso IX do 
art. 103 da Constituição. Em primeiro lugar, ao incluir as federações sindicais entre os legitimados para a 
propositura da ação direta, o dispositivo contraria frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
no sentido da ilegitimidade daquelas entidades para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade (cf.,
entre outros, ADIn-MC 689, ReI. Min. Néri da Silveira; ADIn-MC 772, ReI. Min. Moreira Alves; ADIn-MC
1.003, ReI. Min. Celso de Mello). É verdade que a oposição do veto à disposição contida no parágrafo único
importará na eliminação do texto na parte em que determina que a confederação sindical ou entidade de classe de
âmbito nacional (art. 22, IX) deverá demonstrar que a pretensão por elas deduzidas tem pertinência direta com os 
seus objetivos institucionais. Essa eventual lacuna será, certamente, colmatada pela jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, haja vista que tal restrição já foi estabelecida em precedentes daquela Corte (cf., entre outros,
ADIn-MC 1.464, ReI. Min. Moreira Alves; ADIn-MC 1.103, ReI. Min. Néri da Silveira, ReI. p/ Acórdão Min.
Mauricio Corrêa; ADIn-MC 1.519, ReI. Min. Carlos Velloso).” BRASIL. Presidência da República.
www.planalto.gov.br/legislação, acesso em 04 de junho de 2006.
170 Cf. ADIn 2.482/MG, ReI. Min. Moreira Alves, j. em 2-10-2002. Informativo STF n. 284/2002, e DJU de 25-
4-2003. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. www.stf.gov.br/informativo, acesso em 04 de junho de 2006.
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Em linhas de conclusão a este capítulo pode-se dizer, em vista do texto constitucional

vigente, nosso sistema adotou um controle jurisdicional de constitucionalidade que combina

os critérios difuso e concentrado, sendo que, em ambos os casos, compete ao Supremo 

Tribunal Federal, em última instancia, a guarda da Constituição. A Carta de 1988 recusou a 

proposta – defendida por muitos desde os trabalhos da Assembléia Constituinte até os dias

atuais – de adoção do um método concentrado do tipo europeu, através da concentração da 

competência para o exercício do controle de constitucionalidade exclusivamente por uma

Corte Constitucional.

Postos estes aspectos históricos, analisaremos quais são os fundamentos do controle de 

constitucionalidade e a legitimidade do Supremo Tribunal Federal para exercê-los, em face do 

Estado Democrático de Direito e de seus pressupostos teóricos, de forma a procurar 

demonstrar, ao final deste trabalho, os limites formais e materiais do controle de 

constitucionalidade na jurisdição constitucional a cargo do Supremo Tribunal Federal.

Antes, porém, necessário registrar que a justiça constitucional no Brasil sempre opera 

a posteriori.171 O exercício prévio do controle de constitucionalidade existente no país é de

caráter eminentemente político, só se verificando em relação aos trabalhos legislativos 

concernentes à projetos de lei, quando o Presidente da República poderá vetá-lo por 

considerá-lo, no todo ou em parte, inconstitucional.

6.2 O CONTROLE DAS NORMAS PRÉ-CONSTITUCIONAIS NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL

A Constituição brasileira de 1988 não tratou expressamente da questão relativa à 

constitucionalidade do direito pré-constitucional. Antes do novo ordenamento constitucional, 

171 Cf. SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 538.
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o Supremo Tribunal Federal tratava dessa questão, sob a égide da Carta de 1967 (com o texto 

da Emenda Constitucional nº 01/69) com base no princípio da lex posterior derrogat priori. 

Com o advento da Carta de 1988, o Supremo Tribunal Federal teve oportunidade de 

discutir amplamente a questão no julgamento da  Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2 – 

portanto, uma das primeiras a ser julgada na Corte após a Carta de 1988 -, da qual foi Relator 

o Ministro Paulo Brossard. O julgamento teve amplo debate, suscitando controvérsia 

provocada pela clara manifestação do Ministro Sepúlveda Pertence em favor da revisão da

jurisprudência consolidada do Tribunal, prevaleceu a tese que já era tradição na Corte,

defendida pelo relator, o Ministro Paulo Brossard. No voto condutor, os seguintes trechos 

mostram o pensamento que orientou a Corte: 

A idéia nuclear do raciocínio reside na superioridade da lei constitucional em
relação às demais leis. A Constituição é superior às leis por ser obra do poder 
constituinte; ela indica os poderes do Estado, através dos quais a nação se 
governa, e ainda marca e delimita as atribuições de cada um deles.Do
legislativo, inclusive. Tendo este a sua existência e a extensão dos seus 
poderes definidos na Constituição, nesta há de encontrar, com a enumeração
de suas atribuições, a extensão delas. E na medida em que as exceder estará
praticando atos não autorizados por ela. Procede à semelhança do mandatário
que ultrapassa os poderes conferidos no mandato. Assim, uma lei é
inconstitucional se e quando o legislador dispõe sobre o que não tinha poder 
para fazê-lo, ou seja, quando excede os poderes a ele assinados pela 
Constituição, à qual todos os Poderes estão sujeitos. Disse-se que a 
Constituição é a lei maior, ou a lei suprema, ou a lei fundamental, e assim se 
diz porque ela é superior à lei elaborada pelo poder constituído. Não fora 
assim e a lei a ela contrária, obviamente posterior, revogaria a Constituição
sem a observância dos preceitos constitucionais que regulam sua alteração. 
Decorre daí que a lei só poderá ser inconstitucional se estiver em litígio com a 
Constituição sob cujo pálio agiu o legislador. A correção do ato legislativo, ou 
sua incompatibilidade com a lei maior, que o macula, há de ser conferida com
a Constituição que delimita os poderes do Poder Legislativo que elabora a lei, 
e a cujo império o legislador será sujeito. E em relação a nenhuma outra. O
legislador não deve obediência à Constituição antiga, já revogada, pois ela 
não existe mais. Existiu, deixou de existir. Muito menos a Constituição futura, 
inexistente, por conseguinte, por não existir ainda. De resto, só por 
adivinhação poderia obedecê-la, uma vez que futura e, por conseguinte, ainda 
inexistente. É por esta singelíssima razão que as leis anteriores à Constituição
não podem ser inconstitucionais em relação a ela, que veio a ter existência 
mais tarde. Se entre ambas houver inconciliabilidade, ocorrerá revogação, 
dado que, por outro princípio elementar, a lei posterior revoga a lei anterior 
com ela incompatível e a lei constitucional, como lei que é, revoga as leis 
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anteriores que se lhe oponham.172

O Ministro Sepúlveda Pertence defendeu tese contrária, segundo a qual aplica-se o 

princípio da supremacia da Constituição também à lei pré-constitucional. Trechos expressivos

do seu voto mostram os fundamentos da tese contrária: 

Indaga, a propósito, o eminente Relator, com a eloqüência que o singulariza, 
‘como poderia o legislador observar Constituição inexistente ao tempo em
que elaborou a lei, como poderia quebrantar normas constitucionais que só 
mais tarde viriam a ser promulgadas. Mesmo que o legislador fosse vidente -
responde S. Exa. - e tivesse a antevisão do que iria acontecer, e de antemão 
soubesse que uma Constituição com tais e quais preceitos viria a ser 
promulgada, mesmo assim não lhe poderia obedecer, por estar sujeito aos 
preceitos e termos da constituição vigente. Com todas as vênias, não me
convenci de que o argumento, de fascinante cintilação retórica, tivesse maior
peso jurídico. A inconstitucionalidade é apenas o resultado de um juízo de
incompatibilidade entre duas normas, ao qual é de todo alheia qualquer idéia
de culpabilidade ou responsabilidade do autor da norma questionada pela 
ilicitude constitucional. A razão, por isso, cabe a Jorge Miranda (Manual, cit.,
p. 250), quando anota que ‘a inconstitucionalidade não é primitiva ou 
subseqüente, originária ou derivada, inicial ou ulterior. A sua abstrata 
realidade jurídico-formal não depende do tempo de produção dos preceitos’.
Atemporal e impessoal, a inconstitucionalidade repele, pois, o que, embora a 
outro propósito, Calamandrei (Ilegitimidad Constitucional de las Leyes, em
Estudios, cit., III/89) chamou de ‘concepção, por assim dizer, antropomórfica
do que, na realidade, é somente um conflito objetivo de normas’. Ao contrário 
- quando se cuida de inconstitucionalidade superveniente - que advém do
cotejo de uma norma editada sob uma ordem constitucional com as normas e
princípios de um outro ordenamento, futuro -, a declaração da invalidade 
sucessiva da lei pode até significar o reconhecimento da lealdade do seu autor 
aos valores constitucionais da sua época. Tanto assim é, já antes se observou, 
que o mesmo conteúdo normativo da regra legal fulminada de 
inconstitucionalidade superveniente poderá seguir regendo os fatos anteriores 
à nova Lei Fundamental, se assim o determinarem os cânones do direito
intertemporal pertinente.173

As teses que originaram os debates nas hostes do Supremo Tribunal Federal mostram,

pelos trechos acima transcritos, que existem bons argumentos aptos a legitimar qualquer das

possíveis conclusões. 

Há que se chamar a atenção,  tal como o fez o Ministro Sepúlveda Pertence174, que o 

172 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. www.stf.gov.br/jurisprudência/acórdãos/inteiroteor, acesso em 30 de 
maio de 2006.
173 Cf. ADIn nº 2, ReI. Min. Paulo Brossard, DJ, 12 fev. 1992. BRASIL. Supremo Tribunal Federal.
www.stf.gov.br/jurisprudência/acórdãos/inteiroteor, acesso em 30 de junho de 2006.

174 Cf. voto do Ministro Sepúlveda Pertence na Ação direta de inconstitucionalidade nº 02. BRASIL. Supremo
Tribunal Federal. www.stf.gov.br/jurisprudência/acórdãos/inteiroteor, acesso dm 30 de maio de 2006. 
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debate sobre a inconstitucionalidade ou revogação do direito pré-constitucional em face do 

direito constitucional superveniente está imantado por uma opção político-constitucional e

pragmática, que, diante da inequívoca razoabilidade das orientações, faz prevalecer uma das 

duas posições ou, ainda, permite desenvolver fórmulas de compromisso, com vistas à 

preservação de competência da jurisdição ordinária para conhecer de questões nos sistemas de 

controle concentrado. 

Não se pode negar, contudo, que a aplicação do princípio lex posterior derogat 

priori na relação Lei-Constituição não é isenta de problemas, uma vez que esse postulado

pressupõe idêntica densidade normativa. Até porque, como expressamente contemplado no 

art. 2ª da Lei de Introdução ao Código Civil brasileiro, a derrogação do direito antigo não se 

verifica se a nova lei contiver apenas disposições gerais ou especiais sobre o assunto (lex

generalis ou lex specialis).

Portanto, pode-se sustentar que o princípio da lex posterior derogat priori 

pressupõe, fundamentalmente, a existência de densidade normativa idêntica ou semelhante,

primordialmente, orientado para a substituição do direito antigo pelo direito novo. A 

Constituição não se destina, todavia, a substituir normas do direito ordinário.

As regras de colisão da ordem jurídica não representam juízos lógicos a priori, mas

normas que, juntamente com outras regras de interpretação e de aplicação, podem ser 

designadas como ‘direito de aplicação’ (Rechtsanwendungsrecht, do direito alemão). Sua

contingência histórica já foi ressaltada inúmeras vezes. O postulado da lex superior é fruto do 

moderno pensamento constitucional, enquanto o princípio da lex posterior é conseqüência do 

pensamento jurídico racional. A lei posterior pode ser, simultaneamente, uma lei geral, o que

permite indagar se a lei especial ou a lei posterior há de ter a primazia. Esses problemas de 

aplicação do direito não se deixam solver de forma abstrata. Tem-se, assim, que a regra sobre

a força derrogatória da lex posterior refere-se a uma constelação totalmente diferente daquela
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pertinente à supremacia do postulado da lex superior.

Questão relativa à aplicação da lex prior ou da lex posterior somente pode surgir no 

caso de normas de idêntica densidade normativa. Se duas leis, para situações idênticas,

determinarem conseqüências diversas, estará o aplicador do direito diante do problema sobre

a aplicação da Lei X ou da Lei Y, se o conflito não puder ser solvido mediante interpretação

(redução teleológica ou extensão). A decisão não fica ao seu alvedrio, devendo, segundo o 

postulado da lex posterior, deixar de aplicar a lei anterior e decidir a questão segundo os 

parâmetros da lei posterior. 

Outra é a situação quando se tem um conflito entre lei e Constituição. A 

Constituição estabelece, freqüentemente - seja nos direitos fundamentais, nos princípios

constitucionais ou nas disposições programáticas -, apenas assertivas gerais que reclamam

concretização para que possam desenvolver eficácia normativa. Se o juiz ou outro aplicador 

chegar à conclusão de que a lei contraria a Constituição, não poderá ele aplicar, 

indiscriminadamente, a Constituição em lugar da lei, uma vez que, a despeito de qualquer

esforço, dificilmente se logra extrair da Constituição uma regulação positiva sobre situações 

específicas. Enquanto a regra de colisão relativa à lex posterior pressupõe duas leis 

contraditórias de idêntica densidade normativa, surge na contradição entre a lei e a

Constituição um déficit normativo: a lex superior não logra colmatar diretamente as lacunas 

surgidas. Pode-se avançar um passo: Quando se cuidar de colisão de normas de diferente 

hierarquia, o princípio da lex superior afasta outras regras de colisão. A utilização de uma ou 

de outra regra de colisão poderia levar ao absurdo de permitir que a lei ordinária - enquanto 

lei especial ou posterior - afastasse a incidência da Constituição enquanto lei geral ou lex

priori.

A teoria da ab-rogação das leis supõe normas da mesma autoridade. Quando se diz 

que a lei posterior revoga a anterior, ainda que tacitamente, supõem-se no cotejo leis do 
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mesmo nível. Mas se a questão está em saber se uma norma pode continuar a viger em face 

das regras ou princípios de uma Constituição, a solução negativa só é revogação por efeito

daquela anterioridade; mas tem uma designação peculiar a esse desnível das normas, chama-

se declaração de inconstitucionalidade.

Assim, há de se partir do princípio de que, em caso de colisão de normas de

diferentes hierarquias,o postulado da lex superior afasta outras regras de colisão. Do 

contrário, chegar-se-ia ao absurdo de que a lei ordinária, enquanto lei especial ou lex

posterior, pudesse afastar a norma constitucional enquanto lex generalis ou lex priori.

Um último argumento – utilizado pelos defensores da tese que equipara, do prisma

conceitual, a incompatibilidade originária ou superveniente da lei com a Constituição - extrai-

se das regras disciplinadoras do recurso extraordinário no direito brasileiro. 

Nos termos do art. 102, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’, o recurso extraordinário somente poderá ser 

admitido quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a 

inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local

contestado em face desta Constituição".

Embora a doutrina constitucional e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

não tenham dúvida em afirmar o cabimento de recurso extraordinário, ao se asseverar a 

inconstitucionalidade da lei em face de Constituições anteriores, parece inequívoco que o 

constituinte concebeu esse instituto, fundamentalmente, para a defesa da Constituição atual.

Tanto é que, nos casos das alíneas ‘a’ e ‘c’ do inciso III do art. 102, da Carta de 1988, 

estabelece-se, expressamente, que o recurso será cabível quando a “decisão contrariar esta 

Constituição” ou quando “julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta 

Constituição.”

É fácil ver que o constituinte não concebeu a contrariedade a esta Constituição, em 

qualquer de suas formas, inclusive no que concerne à aplicação de leis pré-constitucionais, 
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como simples questão de direito intertemporal. Em sentido contrário, pois, seria desnecssário

o recurso extraordinário. Da mesma forma, afirmar a validade de lei ou ato de governo local 

contestado em face da Constituição não parece traduzir juízo de mera compatibilidade entre o 

direito ordinário e a Constituição, tendo em vista também o postulado da lex posterior.

Essa conclusão resulta ainda mais evidente da cláusula contida no art. 102, III, ‘b’,

da Constituição, que admite o recurso extraordinário contra decisão que declarar a 

inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Significa dizer que qualquer juízo sobre a

incompatibilidade entre a lei federal ou o tratado pré-constitucional e a Constituição atual

levado a efeito pela instância a quo é valorado pela Constituição como declaração de 

inconstitucionalidade, dando ensejo, por isso, ao recurso extraordinário. 

Tais reflexões permitem afirmar que, para os fins de controle de constitucionalidade 

incidenter tantum no âmbito do recurso extraordinário, não assume qualquer relevância o 

momento da edição da lei, configurando eventual contrariedade à Constituição atual questão 

de constitucionalidade e não de mero conflito de normas a se resolver com a aplicação do

princípio da lex posterior.

Ante tais argumentos e considerando a razoabilidade e o significado para a 

segurança jurídica da tese que recomenda a extensão do controle abstrato de normas também

ao direito pré-constitucional, não se afigura despropositado cogitar a revisão da jurisprudência 

do Supremo Tribunal sobre a matéria.175 Contudo, até o presente momento a jurisprudência da 

Corte não tem evoluído em busca de tal fim, mesmo com o advento da Lei nº 9.882, de 3 de 

dezembro de 1999, que parece ter aberto a tal possibilidade ao prever que a argüição de

descumprimento de preceito fundamental terá por objeto reparar lesão a preceito fundamental

decorrente de atos do Poder Público (art. 12), o que nos leva a afirmar que tais atos podem

175 A Lei n. 9.882, de 3 de dezembro de 1999, dispondo sobre o processamento e julgamento da argüição de 
descumprimento de preceito fundamental, abre agora a possibilidade para o STF de estender o controle abstrato
de normas ao direito pré-constitucional. Segundo o art. 12 da Lei n. 9.882, a argüição de descumprimento de
preceito fundamental terá por objeto reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.
Quer-nos parecer que a expressão ‘ato do Poder Público’ abrange indubitavelmente o direito pré-constitucional.
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estar residindo em sede de direito pré-constitucional, e outro remédio não terá o Supremo

Tribunal Federal senão sindicar o ato lavrado sob a égide do direito anterior. 

A sucessão de emendas constitucionais está fazendo surgir no direito nacional um 

outro fenômeno ligado à questão da lei e o direito intertemporal. É que a alteração substancial 

do parâmetro de controle por emendas constitucionais supervenientes tem levado o Supremo

Tribunal Federal a considerar prejudicada a ação direta.176

Entende-se que, nesse caso, não se justifica o prosseguimento da ação, tendo em 

vista o caráter objetivo do processo, devendo o tema ser discutido no âmbito do sistema

difuso. Essa orientação merece ser revista, uma vez que acaba por distorcer a função do 

modelo abstrato de normas, que é o de criar segurança jurídica mediante decisão dotada de

eficácia geral.

O reconhecimento da prejudicialidade no caso em apreço, embora reflita a 

orientação defensiva que tem presidido a jurisprudência da Corte, contribui, decisivamente,

para a indefinição do tema, remetendo a questão, inicialmente submetida ao controle abstrato, 

para o sistema difuso. Substituiria, porém, a indagação quanto ao exame da norma impugnada

em face da norma constitucional superveniente.177 Não parece haver razão que impeça o 

prosseguimento do feito em relação ao parâmetro alterado ou revogado.

As teses acima citadas, por serem contrapostas contêm bons argumentos aptos a 

legitimar qualquer das possíveis conclusões. Não se deve esquecer, contudo, tal como

176 Assim decidiu a Corte nas seguintes ações: ADIn-MC 949, ReI. Min. Sydney Sanches, DJ 12/111993;
ADInQO 1.836, ReI. Min. Moreira Alves, DJ 4/12/1998; ADIn 1.137, ReI. Min. limar Galvão, DJ 25/03/1999;
ADInQO 1.907, ReI. Min. Octavio Gallotti, DJ 26/03/1999; ADIn 1.674, ReI. Min. Sydney Sanches, DJ 28/05/
1999; ADInMC 1.717,ReI. Min. Sydney Sanches, DJ, 25/02/2000; ADIn 1.434, ReI. Min. Sepúlveda Pertence,
DJ 25/02/2000; ADInMC 2.112, ReI. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 11/05/2000; ADInMC 561, ReI. Min. Celso
de Mello, DJ 23/03/2001; ADInMC 1.946, ReI. Min. Sydney Sanches, DJ 14/09/2001; ADIn 1.550, ReI. Min.
Maurício Corrêa, DJ 21/09/2001; ADIn 1.717, ReI. Min. Sydney Sanches, DJ 28/03/2003; ADInMC 2.830, ReI.
Min. Sydney Sanches, DJ 2/05/2003; ADIn 2.009, ReI. Min. Moreira Alves, DJ 9/05/2003; ADIn 2.055, ReI.
Min. Moreira Alves, DJ 4/06/2003; ADIn 909, ReI. Min. Nelson Jobim, DJ 6/06/2003. BRASIL. Supremo
Tribunal Federal. www.stf.gov.br/processos/adi, acesso em 30 de maio de 2006.

177 Assim expressou-se o Ministro Gilmar Mendes na ADIn nº 2.670, da qual foi relator o Min. Maurício Corrêa,
sendo relatora para o acórdão a Min. Ellen Gracie, DJ 25/10/2004. BRASIL. Supremo Tribunal Federal.
www.stf.gov.br/processos/adi, acesso em 30 de junho de 2006. 
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enfatizado pelo Ministro Sepúlveda Pertence178, que o debate sobre a inconstitucionalidade ou

revogação do direito pré-constitucional em face do direito constitucional superveniente está

imantado por uma opção político-constitucional e pragmática, que, diante da inequívoca 

razoabilidade das orientações, faz prevalecer uma das duas posições ou, ainda, permite

desenvolver fórmulas de compromisso, com vistas à preservação de competência da 

jurisdição ordinária para conhecer de questões nos sistemas de controle concentrado.

178 Cf. voto proferido na ADIn nº 02, citada. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. www.stf.gov.br/processos/adi,
acesso em 30 de junho de 2006.
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7 OS FUNDAMENTOS DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E A 
LEGITIMIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Substancialmente, a Constituição revela-se como o “topos hermenêutico que 

conformará a interpretação jurídica do restante do sistema jurídico”,179 o que significa, 

segundo Canotilho,180 que todas as normas devem ser interpretadas no sentido mais conforme

à Constituição (interpretação conforme à Constituição) e que as normas de direito ordinário

com ela desconformes são inválidas. Para ele, não se pode desprezar a natureza política do 

texto constitucional, sendo que tais valores estão conectados à estrutura jurídico-constitutiva

da Lei Suprema, perfazendo uma certa unidade hierárquico-normativa, vinculante e vinculada 

aos poderes instituídos, todos a serviço dos conteúdos teleológicos constantes desse 

documento. Constitui-se, segundo ele, em um sistema aberto entre regras e princípios que a 

todos vincula, o que equivale a dizer, segundo Ferrajoli, que o Estado constitucional de direito

“não é mais do que esta dupla sujeição do direito ao direito, gerada por essa dissociação entre 

vigência e validade, entre forma e substância, entre legitimação formal e legitimação

substancial.”181

A noção de Estado Democrático de Direito vem introduzir, como visto anteriormente,

um novo elemento à supremacia hierárquica da Constituição182,  já desde sempre reconhecida 

em seu aspecto procedimental. Enquanto, porém, a Teoria Pura do Direito de Kelsen 

considerava a direção intrínseca da discricionariedade de um modo puramente formal, a 

doutrina mais recente pretende incutir-lhe um conteúdo material. Assim,

Conseqüentemente, ao lado de uma superlegalidade formal (a Constituição
como norma primária de produção jurídica), a parametricidade material das
normas constitucionais conduz à exigência da conformidade substancial de 

179 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise, op. cit., p. 215
180 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª edição. Coimbra: Almedina, 1995, p. 264.
181 FERRAJOLI, Luigi. O Direito como sistema de garantias. Tradução de Eduardo Maia Costa. In O novo em
Direito e Política. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 97.
182 Idéia projetada mundialmente a partir da obra KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6ª ed. Tradução de 
João Baptista Machado. Coimbra: Armênio Amado, 1984.
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todos os atos do Estado e dos poderes públicos com as normas e princípios
hierarquicamente superiores da Constituição.183

Desta forma, no Estado de Direito Democrático, de índole constitucional, todos os

poderes e funções do Estado estão juridicamente vinculados às normas hierarquicamente

superiores da Constituição. Isto quer dizer que “o primado da vinculação normativo-

constitucional significa que a norma a concretizar não é um topos entre outros, mas o próprio 

elemento central da concretização”, como apregoa Canotilho.184 Tem-se, pois, que o problema

da discricionariedade não se reduz à questão dos limites do exercício do poder discricionário, 

negativamente delimitado pelas determinantes heterônomas (fatores ou determinantes que se 

impõem externa e materialmente às autoridades), mas engloba, isto sim, um problema de

direção positiva desse exercício pelas normas determinantes, ainda segundo o pensamento de 

Canotilho.185 Nessa ordem de idéias, a vinculação constitucional afigura-se como sendo uma

vinculação através da fundamentação e não através de simples limites, ou, dito de outro modo,

a vinculação constitucional implica a determinação positiva dos atos legislativos pelas normas

constitucionais.

Conseqüentemente, a partir desse raciocínio, pode-se inferir que a necessidade de 

fundamentação positiva dos atos legiferantes põe em relevo que o problema da conformidade

constitucional dos atos legislativos não se resume apenas a um problema de legalidade

constitucional, mas também de legitimidade, pois sendo o texto constitucional, em seu todo, 

dirigente e vinculativo, é imprescindível ter em conta o fato de que todas as normas (textos) 

infraconstitucionais, para terem validade, devem passar, necessariamente, pelo processo de 

183 Segundo Cademartori, “essas características esvanecem-se com o advento do estado social, eis que muda a 
forma da lei. De fato, com o surgimento do Welfare State, as leis caracterizam-se muitas vezes por veicular
prestações sociais, propiciando a irrupção de uma racionalidade já não mais formal, correspondente ao estado
liberal, mas material. Assim, o direito perde seu caráter normodinâmico, como pretendia Kelsen, aproximando-
se dos sistemas morais, caracterizados pela dedutibilidade das normas a partir de outras por relação aos seus
conteúdos”. CADEMARTORI, Sérgio. Estado de Direito e legitimidade: uma abordagem garantista. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 141-2.
184 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a
compreensão das normas constitucionais programáticas. 2ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p. 191. 
185 Idem, p. 247.
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contaminação constitucional. Todos os direitos fundamentais equivalem a vínculos de 

substância e não de forma, que condicionam a validade substancial das normas produzidas e 

exprimem, ao mesmo tempo, os fins para que está orientado esse moderno artifício que é o 

Estado Constitucional de Direito, no entender de Streck.186

Assim, a concretização legislativa será, nestas circunstâncias, segundo a terminologia

italiana, um verdadeiro poder-dever. O legislador exerce um poder, mas o exerce de modo

determinado e dentro de certos limites. A Constituição é, nestes termos, dirigente.187 Uma vez

reconhecida a sua força viculante enquanto documento jurídico-político que obriga a todos, 

inclusive ao legislador, surge a problemática de se saber se esta conformação poderia ser 

objeto de controle e, neste caso, a quem deveria ser atribuída esta competência e, em ultima 

análise, se este órgão ou instituição desfrutaria de legitimidade para fazê-lo. Referindo-se ao

espaço deixado para o exercício do controle e da discricionariedade nesta nova ordem,

assevera Canotilho que 

A partir do momento em que se afirma, sem resistências, contra o dogma da 
omnipotência da lei, a vinculação jurídico-constitucional do legislador, a 
exigência do princípio da constitucionalidade material teria de confrontar-se 
necessariamente com a questão de saber qual o eventual ‘espaço livre’ ou
‘discricionário’ deixado à lei na execução e realização dos preceitos
constitucionais.188

Como deixamos assentado nas considerações anteriores sobre a evolução do controle 

da  constitucionalidade das leis, no sentido da sua vinculação ao sistema normativo-

constitucional positivo, este instrumento é uma conquista do pensamento constitucional das 

últimas décadas. Mas uma vez constatada a substancial mutação da lei no Estado Democrático

de Direito – estado constitucional -, impõe-se também precisar a colocação do legislador e dos 

respectivos atos legislativos no quadro vinculante de uma lei fundamental. E é justamente por 

isso que o debate sobre a Constituição e a lei – e conseqüentemente sobre a posição do 

186 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Op. cit., p. 218-9
187 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Op. cit., p. 223 e 
ss.
188 Ibidem, p. 218-9
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legislador – é indissociável da pré-compreensão que se faz da Constituição.

Pode-se dizer, assim, que as Constituições189 escritas ainda são poderosos instrumentos

de racionalização do poder, oferecendo, a todos os seus destinatários, uma real possibilidade 

de consagração e às vezes de satisfação de seus direitos. Apesar das marchas e contra marchas

da história constitucional, a Constituição apresenta-se como uma idéia ou conceito síntese

aonde são depositadas as aspirações e os desejos da Nação. Com defeitos e virtudes, a idéia 

central de pacto, de compromisso, de lei fundamental já perdura, com estabilidade, desde o 

século XVIII. De uma forma ou de outra, é inegável que todo o constitucionalismo – do

liberal ao programático-social – se insere no projeto de modernidade. O desafio que se coloca 

aos cultores do direito constitucional, nas palavras de Canotilho, não pode ser outro que não o 

de tentar compreender as novas lógicas, as novas razões, os novos mitos.190

Sendo o paradigma fundamental  e repositório de todos os valores mais caros de um 

povo, é natural que as Constituições sofram alterações no tempo, refletindo, em maior ou 

menor escala, os movimentos sociais mais importantes. Afinal, é fruto de uma vontade 

política. Assim, por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, o direito constitucional, 

segundo tópicos elaborados por Favoreu (1999, p. 215),191 incorporou ou absorveu as 

seguintes características ou processos:

a) a dessacralização da lei: as experiências de guerra, notadamente do 
fascismo e do nazismo provocaram o fenômeno conhecido como
‘dessacralização” da lei; o legislador não é mais infalível; o Parlamento
pode se enganar; a lei pode causar dano à liberdades e direitos fundamentais
dos indivíduos; é, portanto, necessário proteger-se também contra ela e não 

189 O Parlamento Europeu, sediado em Estrasburgo, adotou, em 12 de janeiro de 2005, com considerável
maioria, o pacto de Constituição Européia. Vários países já procederam à ratificação nacional (entre eles, França,
Espanha, Eslovênia, Hungria, Lituânia, Alemanha, Grécia, Reino Unido Itália, entre outros), embora em outros
essa adesão ainda seja até agora duvidosa, e haja até mesmo rejeição ao pacto. A nosso sentir, nem mesmo diante
desses novos desafios postos em decorrência do direito comunitário ou supranacional, o papel e relevância da
Constituição não serão diminuídos. Para a compreensão do papel da Constituição Européia, veja-se
PAGLIARINE, Alexandre Coutinho. A constituição européia como signo: da superação dos dogmas ao
estado nacional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
190 Ibidem, item II do Prefácio, p. VII.
191 FAVOREU, Louis. A evolução e a Mutação do Direito Constitucional Francês. Direito Constitucional -
Estudos em Homenagem a Manoel Gonçalves Ferreira Filho. Coordenação de Sérgio Resende de Barros e
Femando Aurélio Zilveti. São Paulo: Editora Dialética, 1999, p. 215. 
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mais exclusivamente contra os atos do poder executivo; a lei não está mais
no centro do sistema normativo;
b) a expansão das constituições e do constitucionalismo devido ao 
fenômeno da descolonização que fez elevar o número de Estados no mundo
de uma quarentena da guerra para mais de duas centenas hoje em dia e
provocou a multiplicação dos textos constitucionais e, ao mesmo tempo, sua 
modernização;
c) a difusão internacional da ideologia dos direitos do homem através da
Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 e da Convenção
Européia dos Direitos do Homem em 1950, que coloca em primeiro plano o 
indivíduo em face do Estado e modifica profundamente as perspectivas de 
organização do poder; 
d) enfim o aparecimento da Justiça constitucional - sob uma nova forma - 
como elemento fundamental dos sistemas constitucionais europeus é
considerada, cada vez mais, como um dado decisivo, porque sem ele, e a
despeito dos outros elementos acima citados, pode-se pensar que a evolução
constatada não teria ocorrido. 

Conforme se viu em capítulo antecedente, em breves linhas, a evolução do direito

constitucional e de seu produto mais nobre, a constituição, do século XVIII ao século XX 

deu-se sob esses acontecimentos.  Neste contexto, assume particular importância o surgimento

e o desenvolvimento dos Tribunais Constitucionais, a Justiça Constitucional, como espaço

político de decisão da matéria constitucional. Historicamente, o debate constitucional em 

torno de dois modelos de constituição – a constituição jurídica e a constituição política – 

revela-nos que

A lei fundamental entendida apenas como ‘norma jurídica’ superior
‘juridiciza’o modelo da ‘sociedade constitucional’, abstraindo dos problemas 
de ‘legitimação’ e ‘domínio’ dessa mesma sociedade; a constituição 
reconduzida a uma ordem política ‘politiciza’ o mesmo modelo, descurando o 
problema da ‘legitimação interna’do Direito. A segunda orientação tem a 
vantagem de procurar ‘integrar’ o direito e a política.192

Nos Estados Unidos da América, berço do original sistema de controle de 

constitucionalidade das leis, esse sistema há de ser lembrado por sua importância na matéria

em foco e sua repercussão no constitucionalismo moderno. Desde o surgimento da

Constituição americana de 1787, passando por suas emendas constitucionais, forjou-se,

naquele país, um processo constitucional de interpretação do direito constitucional 

192 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador..., op. cit., p.14.
Trata-se de uma alusão indireta à discussão entre procedimentalismo e substancialismo, em que o debate que se 
estabelece é o de saber se o Judiciário deve ser intervencionista ou não (politização do Judiciário x judicialização
do Legislativo).
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extremamente particular e original. Nele devemos colocar em destaque o papel de sua 

Suprema Corte. 

Naturalmente que cada povo com sua cultura e sua história, acaba moldando suas 

instituições. Assim, a Suprema Corte norte-americana é uma peça fundamental na

engrenagem político-jurídica daquela Nação na medida em que consegue, por seu 

pragmatismo, traduzir com flexibilidade e criatividade as aspirações mais caras dos

constituintes históricos. Isto é possível não só em razão do texto constitucional ter sido

idealizado como um modelo de brevidade, contendo apenas sete artigos originais e catorze 

emendas, que, ao longo do tempo, foram sendo interpretados à medida das necessidades e 

aspirações do povo norte-americano, traduzidos e adaptados as contingências históricas dos 

anos por vir. 

Ao longo dos mais de dois séculos como Nação independente, os Estados Unidos 

tiveram apenas duas constituições, se considerarmos também os artigos da confederação de 

1777 e a Constituição de 1787. Como ressalta Keith S. Rosenn,193 o mandato dos 

convencionais na Filadélfia em 1787 era simplesmente para revisar os artigos da 

Confederação, encaminhando posteriormente para uma Assembléia Constituinte e para uma

nova constituição. 

É ainda o constitucionalista norte-americano que nos apresenta uma síntese do que 

considera o sucesso do constitucionalismo194 nos Estados Unidos, atribuindo-o ao respeito e 

obediência dos americanos à sua constituição e ao compromisso das instituições a rule of 

laws195 O prestígio da Suprema Corte é fornecido por sua independência força e idoneidade 

193 The Sucess of Constitucionalism in the United States and its failure in Latin America: An Explanation.
Inter-American Law Review, 1990, voI. 22, n° I, pp. 3 e segs.
194 Nota-se um paradoxo na história constitucional americana. Conquanto a Constituição seja considerada um
modelo de sucesso, Rosenn aponta que não conseguiu evitar a escravidão e as restrições ao direito de voto que
somente foram suprimidas com a 13ª Emenda em 1870 e em 1920 garantindo o direito das mulheres votarem.
195 Literalmente, regra de direito, princípio geral de direito. Entretanto, adaptando ao nosso sistema, poderíamos
comparar a cláusula ou standard que traduz um conjunto de regras e princípios de origem costumeira.
Poderíamos nos arriscar e dizer que no Brasil a noção seria equiparada ao que entendemos por bloco de
legalidade.
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moral de seus membros. É a guardiã da constituição americana, símbolo da unidade política 

nacional e de seus valores. Naturalmente, nenhum Tribunal, em nenhum país do mundo,

poderia, sozinho, levar adiante a tarefa de ser o guardião da constituição se as outras

instituições não guardassem reverência e respeito aos comandos e princípios constitucionais.

Trata-se, ademais, de um processo cultural complexo, que se constrói de forma lenta e difusa, 

através do qual o cidadão vai exigindo seus direitos, cumprindo seus deveres relativos à 

cidadania e mobilizando a sociedade para o debate no espaço público, organizando 

movimentos, idéias e ações em busca de apoios; construindo o sistema político do país, tendo 

os valores fundamentais a constituição como estrutura e limite objetivo de discussão. 

Seja como for, o modelo americano é, para nós, paradigmático. Não só porque o 

adotamos com o aval e entusiasmada defesa de Rui Barbosa,196 como porque, desde então e 

até os dias atuais, preservamos o modelo difuso de controle da constitucionalidade das leis e 

atos normativos, combinado-o com o concentrado, como afirmamos linhas atrás. Desse modo

e para recortar aspectos da realidade no objeto a que nos propusemos dissertar, importa

considerar o controle de constitucionalidade e o papel de seus curadores, de seus guardiães. E

ainda, que a tarefa de concretizar a Constituição seja, em larga medida, função de todos os

seus aplicadores, forçoso reconhecer que a competência para dizer a última palavra a

propósito de matéria constitucional é do órgão eleito pelo ordenamento constitucional de cada

país, no nosso caso, do Supremo Tribunal Federal. Assim, mais adiante voltaremos a discutir 

o seu papel no nosso sistema jurídico, com destaque para a sua legitimação.

Antes, porém, é necessário acrescer que sendo a Constituição, na totalidade de suas 

normas o paradigma hermenêutico definidor do que seja um texto normativo válido ou 

196 Registra Clèmerson Merlin Clève que a partir da Constituição de 1891 “as instituições políticas brasileiras
sofreram profunda reformulação. A doutrina jurídica norte-americana passou a influir fortemente sobre a nova
ordem constitucional. O Brasil adotou a República, o presidencialismo, o legislativo bicameral com um senado
composto por representantes dos Estados, a federação, a judicial review e a estruturação judicial da Suprema
Corte e a justiça federal, seguindo os passos já experimentados pelos Estados Unidos”. A Fiscalização Abstrata
da Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 2ªedição revista e ampliada. São Paulo, Editora RT, 2000, p. 82.
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inválido, propiciando toda uma filtragem dos dispositivos infraconstitucionais que, embora

vigentes, perdem sua validade em face da Lei Maior, possibilita ela uma gama enorme de 

questões na jurisdição constitucional concentrada, embora não se deva ignorar a importância

desempenhada pela jurisdição difusa de controle de constitucionalidade, que possui um 

respeitável histórico de preocupações com os direitos fundamentais e as especificidades dos 

casos concretos.

Essa espécie de justiça material é, por seu turno, segundo Bonavides,197 própria do 

deslocamento do pólo de tensão do Executivo e do Legislativo para o Judiciário, sem que isto 

abale o princípio da separação de poderes, uma vez que, ao invés de depreciar a missão do 

legislador ou a sua obra normativa, busca, através da jurisprudência, fortalecê-la, porquanto 

na apreciação de uma inconstitucionalidade o aplicador da lei tudo faz para preservar a

validade do conteúdo volitivo posto na regra normativa pelo seu respectivo autor. Daí a 

afirma de Canotilho no sentido de que

Esta estrita vinculação da atividade legiferante inaugura a problemática do 
controlo constitucional da discricionariedade legislativa e das omissões
inconstitucionais, onde vem a convergir a problemática da delimitação de 
funções (sobretudo entre a legislação e a jurisdição) com a exigência da 
legitimação (princípio democrático e princípio do Estado de Direito).198

A legislação seria, então, uma execução da Constituição, cabendo aos tribunais ou a 

uma jurisdição constitucional fiscalizar a conformidade formal e material dos atos legislativos 

(princípio da constitucionalidade das leis). O aprofundamento da medida de vinculação 

jurídica da liberdade constitutiva dos atos de direção política conduz ao problema de controlo

judicial desses mesmos atos, completa Canotilho.199

Nesse ponto, necessário registrar as palavras de Bachof, para quem a possibilidade de

um controle judicial das normas constitui condição de possibilidade da própria Constituição

enquanto norma, pois: 

197 Op. cit., p. 356-8.
198 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Op. cit., p. 180-1
199 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit. p. 180.



147

Uma Constituição a que falte a garantia da possibilidade de destruição dos 
actos inconstitucionais, por ausência de uma faculdade judicial de controlo
da constitucionalidade das leis e regulamentos não possui completa
obrigatoriedade jurídica em sentido técnico e, conseqüentemente, não 
significa, do ponto de vista técnico-jurídico, muito mais do que um desejo 
não-vinculativo.200

Vamos encontrar em García de Enterría a abordagem  do tema sob esta perspectiva, 

sustentando o autor que o problema da jurisdição constitucional deita raízes na questão da 

principiologia, qual seja, a de se reconhecer ou não à Constituição o caráter de norma jurídica, 

asseverando que, se a resposta a este questionamento for positiva, ter-se-á, então, que a 

definição dessas esferas de atuação por se dotarem deliberadamente de condição de norma

jurídica, terão sua eficácia assegurada na via jurisdicional a partir desta perspectiva, pois que,

ao ser assim preservada em seus fundamentos e acima das sofisticações teóricas, a maior parte 

das objeções contra a justiça constitucional decaem por si só.201 Complementa, ainda, o autor, 

destacando o efeito positivo que este recurso proporciona para a sociedade:

A existencia de um Tribunal Constitucional afiança e enraíza o papel reitor 
da Constituição na arbitragem social, estende, portanto, o rol do Direito na 
vida política e coletiva e daí surgem capitais benefícios para os sistemas 
políticos e para as sociedades que vivem dentro deles. 202

Não há dúvida, pois, que a questão do controle de constitucionalidade das leis e atos

normativos está intrinsecamente ligada à concepção da Constituição enquanto norma,

constituindo-se, a um só tempo, em decorrência lógica e em condição de possibilidade do 

acontecer da Constituição enquanto ordem vinculativa. Além disso, é preciso ressaltar que

esta vinculação se dá tanto sob uma perspectiva negativa (numa concepção tradicional liberal-

burguesa de a atividade do legislador não poder violar determinados conteúdos) como

positiva, impondo, ademais do conteúdo dos atos, a sua efetiva execução (ou seja, a 

200 BACHOF, Otto. Normas constitucionais inconstitucionais? Tradução de José Manuel M. Cardoso da 
Costa. Coimbra: Almedina, 1994, p. 78.
201 ENTERRÍA, Eduardo García de. La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. Madrid:
Civitas, 1985, p. 176-7.
202 “La existência de un Tribunal Constitucional afianza y arraiga el papel rector de la Constituición em el
arbitraje social, extiende, por tanto, el rol del Derecho em la vida política y colectiva y de ello surgen capitales
benefícios para los sistemas políticos y para las sociedades que dentro de ellos viven.” Idem, ibidem, p. 186.
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Constituição é dirigente também no sentido de obrigar condutas), com vistas à concretização

dos preceitos nela estatuídos. Daí porque o controle de constitucionalidade é concebido como 

indispensável à garantia da Constituição, tanto na dimensão histórica, quanto na dimensão

jurídica, notadamente nos países que adotam a preponderância do elemento democrático em

suas Constituições, como o caso do Brasil. 

Impende registrar, aqui, uma questão que ganhou notável relevo nos últimos anos, 

gerando uma nova perspectiva de controle, que é a questão da inconstitucionalidade por 

omissão, típica dos sistemas dirigentes, embora, para alguns, isto implique uma invasão de 

competências, numa substituição do legislador pelo juiz. Verifica-se esta nos casos em que 

não sejam praticadas, pelo legislador ou pelo administrador, os atos necessários, requeridos 

para tornar plenamente aplicáveis as normas constitucionais (art. 103, § 2º, CF). No sistema

constitucional brasileiro, muitas normas constitucionais dependem de uma lei ou providência

administrativa posterior para que os direitos ou situações nelas previstas tenham efetividade

na prática. Quando ocorre a mora do legislador ou do administrador em relação a esses 

direitos, dá-se uma omissão inconstitucional, surgindo daí o pressuposto para a propositura da 

ação de inconstitucionalidade por omissão, visando obter ou a elaboração da lei ou a 

consecução do ato administrativo necessário ao incremento dos direitos. Há que se atentar, 

contudo, que a ação não é proposta para que se pratique o ato, mas sim visa que seja expedido

o ato normativo necessário exigido pela Constituição.203

Os princípios que autorizam os tribunais constitucionais a declarar um silêncio 

legislativo ou administrativo como inconstitucional são o princípio democrático e o princípio 

do Estado de Direito, e ainda as normas constitucionais expressas que determinam a atuação

203 Neste sentido, ADIn 19/AL, Rel. Min. Aldir Passarinho, j. 23.2.1989, RDA 175/81, assim ementada: “Ato
normativo. Ato administrativo. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, de que trata o § 2º do art. 
103, da nova CF, não é de ser proposta para que seja praticado determinado ato administrativo em caso concreto,
mas sim visa a que seja expedido ato normativo que se torne necessário para o cumprimento de preceito 
constitucional que, sem ele, não poderia ser aplicado.” BRASIL. Supremo Tribunal Federal.
www.stf.gov.br/processo/adi, acesso em 04 de junho de 2006.
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do legislador ou do administrador como verdadeiros operários da construção da vontade 

pactuada na Constituição. Cumpre anotar, contudo, que a jurisdição constitucional não atua,

nesses casos, como legislador positivo, no sentido de ela mesma ditar a norma, pois como 

observa Canotilho

Nos casos mais flagrantes de não-cumprimento da constituição por falta de 
regulamentação legislativa adequada (...) os tribunais constitucionais
podem, com base no princípio democrático, no princípio do Estado de 
Direito e em normas constitucionais expressas, declarar um silêncio 
legislativo como inconstitucional. (...) Todavia, não obstante se poder
argumentar que o princípio democrático impõe uma actuação positiva do
legislador e impede a transferência das responsabilidades de regulação para 
outro órgão, e que o princípio do Estado de Direito exige emanação de leis
necessárias à realização de uma ‘justiça material’, nem por isso as
conseqüências jurídicas da declaração de inconstitucionalidade do silêncio 
legislativo se traduzirão no alargamento da competência da jurisdição
constitucional no sentido de um Gesetzgeberersatz. (...) Ele conduz, quando
muito, à aplicação directa, sempre que possível, dos preceitos
constitucionais, mas não a uma substituição do legislador pelo juiz.204

Assim, o poder legiferante está agora submetido não só à hierarquia material

superior das normas constitucionais, mas também a um controle judicial (concentrado ou

difuso), feito por órgãos constitucionais não-legislativos. Trata-se de um argumento jurídico-

constitucional, extraído da própria principiologia da Constituição, pois como anota Celso 

Bastos (2002, p. 228)205, os princípios constitucionais “norteiam também o legislador

ordinário, o Judiciário e o próprio Executivo. São o ápice do sistema jurídico, e é natural que 

tudo que se lhes siga faça a devida vênia a essas manifestações principiológicas.” Portanto,  a 

liberdade de conformação de um legislador, democraticamente legitimado, não se compadece 

com uma estreita liberdade executiva, antes dispõe, em virtude de sua base de legitimação, de 

uma real liberdade de conformação política nos limites das normas constitucionais 

determinantes.

Não é o caso de se afirmar, assim, que essa vinculação material cerceie a liberdade de 

conformação do legislador (ao menos não de modo absoluto), pois este apenas vai ter que

204 Idem, ibidem, p. 273-4.
205 BASTOS, Celso. Hermenêutica e Interpretação Constitucional. 3ª ed. São Paulo: Celso Bastos Editor,
2002.
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exercer sua atividade legiferante discricionária dentro de determinados limites e fins, 

incorporados pela Constituição. É o que deixa claro Canotilho, ao assentir que essa idéia de 

liberdade de conformação do legislador, ou seja, o exercício de sua discricionariedade dentro 

de determinados limites e fins incorporados pela Constituição “é ainda confirmada a partir do

problema do controlo da atividade legiferante. O caráter criador, constitutivo, volitivo, não 

executivo, do ato legiferante, não se compadece com qualquer controlo judicial.”206 Ou, em 

outras palavras do próprio autor, a liberdade de conformação política do legislador e o âmbito

de previsão não são incompatíveis com uma vinculação jurídico-constitucional, a apurar 

através de princípios constitucionais constitutivos e de direitos fundamentais.”207

É a Constituição, pois, que determina a atividade legiferante no Estado Democrático

de Direito Democrático, seja impondo essa atividade de forma positiva, seja opondo barreiras

à ela, não sendo, pois, um ato livre dentro da Constituição. O que a Constituição determina,

em razão de sua principiologia208, é que a lei não é um ato livre em seus fins, mas deve ser um 

ato positivamente vinculado pela Constituição.

Do conjunto normativo-constitucional, por sua vez, se deduz que a concretização das 

imposições constitucionais não é só uma tarefa de legislação, mas também uma tarefa 

constitucional de direção política. O sentimento constitucional desenvolvido no Brasil a partir 

da Carta de 1988 mostra que a Constituição teve o seu reconhecimento de força normativa e 

de efetividade. Mesmo que se considere um texto imperfeito e instável, o constitucionalismo

firmou-se, entre nós, como uma ideologia vitoriosa, traduzindo-se na limitação do poder e na 

afirmação dos direitos fundamentais. No fluxo dessas transformações, o Poder Judiciário teve

progressiva afirmação, assim como a jurisdição constitucional. A partir desse pensamento, a 

nossa Carta, dirigente, programática e compromissória, reconduziu-nos, em boa hora, à 

206 Idem, p. 240.
207 Idem, ibidem, p. 275.
208 O valor normativo do art. 1º da Constituição brasileira de 1988 consiste na definição de vários princípios
conformadores do ordenamento jurídico nacional, dos quais decorre a previsão de outros princípios de grau
secundário referentes a cada uma das instituições definitivamente estabelecidas no dispositivo.
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procura da medida de vinculação jurídica para atos de conformação política, aspecto não

muito cultuado no sistema político anterior. 

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal passou a fazer parte da agenda política 

nacional. Diante da constatação da necessidade de se operar um controle com relação aos atos 

legiferantes, muito se discute acerca da legitimidade de determinados órgãos – especialmente

o Poder Judiciário – exercerem esta função, utilizando-se como ponto de partida sempre a 

concepção clássica da separação dos poderes. Em alguns países – como o Brasil – esta 

discussão avança ainda mais, especialmente em função do modelo de controle de 

constitucionalidade adotado pelo país, onde tal tarefa é desempenhada não por um tribunal ad

hoc, eleito e indicado pela sociedade (como ocorre na maioria dos países europeus com os

seus tribunais constitucionais ou conselhos), mas sim por um órgão eminentemente

jurisdicional.

Neste caso, contudo, é preciso retomar o que se disse anteriormente sobre o que é 

que se entende por Constituição. Acima, foi referido que esta última se afigura como um

documento jurídico-político no qual estão refletidos os anseios da comunidade que a instituiu. 

Se isto por sua vez é verdade, então não resta outra conclusão, com relação à interpretação e 

ao controle da Constituição, senão a de que estes devem, também, ter um caráter jurídico-

político, e não a interpretação como um texto isolado, mas sim num contexto em que se deve 

estar atento para o espírito da Constituição, ao que ela contém no seu contexto jurídico-

político, pois “se a própria Constituição (...) não se definiu como um ordenamento

valorativamente neutro, pois está comprometida com determinados valores comunitários, 

tampouco pode ser neutra a tarefa de garanti-la.”209

Nesta perspectiva, o Poder Judiciário assume um papel fundamental no processo de 

consolidação do regime democrático inaugurado com a Carta de 1988. E, neste contexto, 

209 Cf. CITTADINO, Gisele. Pluralismo, Direito e justiça distributiva. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris,
2000, p. 63.
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destaca-se a posição do Supremo Tribunal Federal, enquanto órgão de cúpula da organização 

judiciária brasileira, mas também em razão de sua função precípua de guardião da 

Constituição. Conforme assinala Luís Roberto Barroso210, já foram postas “perante a Corte

Constitucional brasileira diversas questões relevantes para a cidadania e para o funcionamento

das instituições democráticas... (...). Em menos de uma geração, superamos os diversos ciclos

de atraso institucional e desenvolvemos uma prática constitucional significativa.”

Há que se reconhecer a necessidade, em inúmeras situações, de uma atuação política

do Supremo Tribunal Federal,211 mas a única interpretação que se pode conceber com relação 

à sua legitimidade para fazê-lo é a de que, embora não seja ele um órgão representativo, ao

menos diretamente, da vontade geral preconizada pelo no pacto constitucional, sua atuação 

encontra respaldo no próprio texto constitucional, que lhe atribui tal prerrogativa. Basta ver 

que a idéia do Estado democrático de direito, consagrada no art. 1º da  Constituição do Brasil,

é a síntese histórica de dois conceitos que são próximos, mas não se confundem: os de 

constitucionalismo e o de democracia. Mesmo a partir dessas duas idéias, a vontade da 

maioria pode ter de estancar diante de determinados conteúdos materiais, orgânicos ou 

processuais do texto constitucional em razão da atuação da própria jurisdição constitucional.

Tomando por base a lição de Alexy, ao assinalar o fato de que, quando um Tribunal 

Constitucional, por razões jurídicas, constatar violação a deveres e à competência do

legislador, intervém necessariamente no âmbito da legislação, podemos dizer que não basta 

para fundamentar a solução dos problemas gerados por uma lesão à Constituição tão somente

a competência do Tribunal. Se a Constituição garante ao indivíduo direitos frente ao

210 BARROSO, Luís Roberto. Constitucionalismo e Democracia em Embalagem para Presente. Prefácio ao livro
de STAMATO, Bianca. Jurisdição Constitucional. Coleção Direito, Política e Democracia. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2005, p. XIX.
211 Ainda nos anos 70 do século passado, em plena vigência da ditadura militar no Brasil, Dalmo de Abreu
Dallari defendia o papel do STF como garante dos direitos preconizados na vigente Carta outorgada, mas
também destacava o papel político da Corte, afirmando: “Não menos importante do que as funções de
atualização e guarda da Constituição e unificação do sistema jurídico, o Supremo Tribunal Federal tem a seu 
cargo, com mais relevância do que qualquer outra autoridade ou qualquer outro Tribunal, o poder-dever de 
propiciar uma efetiva garantia dos direitos.” DALLARI, Dalmo de Abreu. Controle de Constitucionalidade
pelo Supremo Tribunal Federal. São Paulo: José Bushatsky, 1976, p. 130-1.
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legislador e para assegurar a garantia desses direitos prevê um Tribunal Constitucional, então 

a intervenção do Tribunal Constitucional na legislação, necessária para garantir esses direitos,

não é uma usurpação inconstitucional das competências legislativas, mas sim algo que não só 

é permitido, mas, também, ordenado pela Constituição.212

E, em sendo a Constituição o pacto representativo dos anseios da comunidade, a 

vontade geral da sociedade não incide diretamente na escolha dos membros do Tribunal, mas

gera uma legitimidade indireta por meio de uma autorização constitucional. À essa 

legitimação aderiu a consciência das pessoas e provocou a movimentação das entidades

públicas e privadas, fazendo com que o Poder Judiciário no Brasil tenha uma atuação 

relevante, de índole substancialista, mesmo se consideramos o incremento de emendas

constitucionais à Carta de 1988, que por vezes mutilou o texto constitucional, transformando a 

sua feição original, com modificações significativas na estrutura do Estado brasileiro. Se isto

resultou em aspectos positivos, não há dúvida que também trouxe aspectos negativos, posto

que “desconsideraram a estrutura do Estado Social, em prol do modelo neoliberal, segundo o 

qual o Estado cada vez mais diminuiu, apesar de não ter ocorrido o prometido Welfare

State.
213

No Brasil, apesar de o Supremo Tribunal Federal não ser um tribunal ad hoc (idéia de 

volonté générale), ele é legítimo, porque a própria Constituição determina sua competência.

Como dito por Enterria214, é a Constituição, através do poder constituinte outorgado pelo

povo, que determina a jurisdição do Tribunal Constitucional, o que é uma qualidade própria 

dos órgãos jurisdicionais em sentido estrito desde a sua criação pela Constituição e, portanto, 

há de encontrar nesta (ou seja, nos objetivos da vontade constituinte) suas funções e sua pauta 

normativa.

212 ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Op. cit., p. 527.
213 Cf. CRUZ, Paulo Márcio. Política, Poder, Ideologia e Estado Contemporâneo. Florianópolis: Diploma
Legal, 2001, pp. 235-262.
214 ENTERRÍA, Eduardo García de. La Constitución como norma... Op. cit., p. 199. 
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A legitimidade do controle da constitucionalidade por parte do Supremo Tribunal 

Federal Tribunal também decorre, necessariamente, da legitimidade das decisões que adota, 

isto é, da máxima conformação com os princípios superiores exarados na Constituição. A

superioridade de suas funções somente pode ser aceita pelo corpo político a partir como

superioridade da própria Constituição. Se essa imprescindível conexão entre o Tribunal 

Constitucional e a Constituição se quebra, aquele, que não tem outro título de legitimidade

possível, jamais poderia legitimar-se. Sem embargos, pode-se dizer que a sobrevivência como

instituição básica em um sistema político, de um Tribunal Constitucional, depende, 

exclusivamente, de si mesmo, de sua legitimação, e de sua postura em defesa dessas 

prerrogativas. Significa dizer, como entende Tomas de la Quadra, que “a legitimidade do 

Tribunal Constitucional – e este é o traço mais característico que condiciona sua interpretação

da Constituição  - deriva do método jurídico que emprega o Tribunal para resolver as questões 

que se lhes apresentam”215

Portanto, a sua atividade pressupõe, além da previsão do texto constitucional, uma

constante renovação da legitimidade por meio de seus procedimentos, ou seja, pelo conteúdo

das decisões que exara, como forma de justificar a competência que lhe foi atribuída. Nesse 

aspecto, portanto, é que se definem os limites materiais e formais. A fixação dos limites torna-

se deveras importantes não só com relação à afirmação constante da legitimação da Corte 

Constitucional, mas também porque a partir dela pode-se perceber se foi afetado o princípio

da separação dos poderes, pois como lembra Canotilho, a liberdade de conformação do 

legislador e o âmbito de previsão não são incompatíveis com uma vinculação jurídico-

constitucional, a apurar através de princípios constitucionais constitutivos e de direitos

fundamentais e, por outro lado, se as previsões  são atos políticos, isto não está de forma

215 QUADRA, Tomás de la. Interpretación de la Constitución y órganos del Estado. In División de poderes e 
interpretación. Hacia una teoría de la praxis constitucional. Madrid: Tecnos, 1987, p. 35.
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alguma a significar que esses atos não possam ser medidos pela Constituição.216  Conclui o

professor português que “não se trata  de fazer política através do controle constitucional, mas

sim de apreciar a constitucionalidade da política”.217 Porém, nos parece que nem sempre é 

assim que acontece, mesmo porque o Tribunal Constitucional pode ultrapassar – e muitas

vezes o faz – os limites materiais impostos pela política e terminar por controlar a própria 

política. Parece-nos já terem acontecido situações como essas na atuação do Supremo tribunal

Federal, como se verá mais adiante. 

Afirma Gilmar Ferreira Mendes que o paradigma da separação dos poderes, pelo 

menos em sua configuração inicial, há muito que entrou em crise “e isso aconteceu,

precisamente, porque foi ultrapassada a conjuntura jurídico-política em que viveram John 

Locke e Montesquieu, os seus geniais formuladores.”218 Nesta perspectiva, sustenta o autor a

necessidade de se repensar esse paradigma, sustentando que a sua sobrevivência, como

princípio, dependerá da sua adequação, como prática, às exigências da sociedade aberta dos 

formuladores, intérpretes e realizadores da Constituição. Baseia-se o autor, claramente, nas 

idéias de Peter Häberle, cuja obra de referência foi por ele traduzida no Brasil.219

Häberle tem claramente uma visão republicana e democrática da interpretação da 

Constituição, centrada na idéia de uma sociedade aberta que exige uma interpretação

igualmente aberta de sua lei fundamental, até porque no processo de interpretação 

constitucional “estão potencialmente vinculados todos os órgãos estatais, todas as potências 

públicas, todos os cidadãos e grupos, não sendo possível estabelecer-se um elenco cerrado ou 

fixado com numerus clausus de interpretação da Constituição.”220

216 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador..., Op. cit., p. 272-
3.
217 Idem, p. 272.
218 MENDES, Gilmar Ferreira et al. Hermenêutica constitucional e Direitos Fundamentais. Brasília: Brasília
Jurídica, 2000, p. 98.
219 Trata-se da obra A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação
pluralista e “procedimental” da Constituição. Porto Alegre:  Sérgio Antonio Fabris, 1997.
220 HÄBERLE, Peter. Op. cit., p. 13. 
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Dentro deste contexto, os fins expressos pelo contexto constitucional revelam muito

mais a necessidade de uma responsabilidade compartilhada do que de uma divisão de poderes.

Tal complementaridade revela, por sua vez, a possibilidade (e a necessidade) de cada um 

desses órgãos suprir e/ou reparar eventuais debilidades na atuação dos demais, impondo-se 

uma conjugação de esforços no sentido da realização material dos valores contidos na 

Constituição. Na práxis da jurisdição constitucional brasileira, concentrada no Supremo 

Tribunal Federal, no entanto, nem sempre tem se atentado para essa necessidade. 

Defende mesmo Gilmar Mendes, hoje um dos mais conceituados Ministros daquela 

Corte em razão dos seus votos vencedores221, a necessidade de impor-se uma re-interpretar do

velho dogma da separação dos poderes para adaptá-lo ao moderno Estado Constitucional, que 

sem deixar de ser liberal, tornou-se igualmente social e democrático. Mas este caminho parece 

que não vem sendo traçado a contento, pelo Supremo Tribunal Federal, como protetor do 

processo de criação democrática do direito (e não como guardião de uma ordem de valores). 

Com efeito, o Tribunal não vem despejando o devido valor à abertura, muito embora já haja 

dado alguns passos nesses sentido. Havia mesmo uma resistência a admitir tal abertura, e 

ainda há. Veja-se, por exemplo, a inovação do amicus curiae, trazida  com o advento da Lei 

nº 9.868/99.222 Mesmo depois de regulamentado por lei, esse instituto foi recebido com

notório descaso, e até mesmo com desdém223, naquela Corte, que ademais deu  ao assunto um 

221 Assim noticiou a coluna “Bastidores”, da Revista Época, nº 419, 29 de maio de 2006, p. 21, baseada em
pesquisa realizada pela Análise Editorial e Instituto Etco, que resultou em minucioso estudo sobre o Poder
Judiciário, no qual foram analisadas mais de 250 decisões do Supremo Tribunal Federal, concluindo-se que,
nesse Tribunal, 60% das decisões são pró-governo. Com relação à atuação do Superior Tribunal de Justiça, o
percentual encontrado demonstra uma atuação mais favorável ao contribuinte. Na avaliação, verificou-se que o
Ministro Gilmar Mendes é o que mais consegue ver confirmadas as suas posições. Já o Ministro Marco Aurélio é 
o que menos consegue ver confirmadas as suas posições, embora seja considerado o mais independente dos
Ministros. Em razão dessas posições independentes, o Ministro é conhecido como “Senhor Voto Vencido”, tal a
freqüência com que fica sozinho nas votações.
222 A Lei nº 9.868/99, que regulamentou os processos de ADIn e ADC, adicionou novidades de extrema
importância para o controle concentrado de constitucionalidade, com destaque para o que prevê o § 2º do art. 7º 
das Lei, o qual, não obstante o caput do artigo vetar a intervenção de terceiros, criou exceção à regra, permitindo
que órgãos ou entidades se manifestem, desde que foque demonstrada sua representatividade e a relevância da
matéria.
223 Embora não seja recomendável tal registro em um trabalho acadêmico, ouso deixar aqui assentado que o autor
destas linhas teve oportunidade de ver, através da TV Justiça, vários julgamentos do Supremo Tribunal Federal,
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tratamento de forma incoerente e ilógica, com o intuito de restringir o exercício do poder do 

instituto à simples apresentação de memoriais, negando-se a possibilidade de sustentação oral,

o que só veio a acontecer posteriormente, após intensos debates.

Volvendo ao anteriormente dito sobre a legitimação da Corte Constitucional

(colocada assim tal posição para o Supremo Tribunal Federal, no caso brasileiro), é tendo por 

pressuposto o elemento democrático que Dworkin admite a apreciação judicial dos atos 

legislativos, ao afirmar que não há nenhuma razão para afirmar, abstratamente, “que a 

transferência de decisões sobre direitos, das legislaturas para os tribunais, retardará o ideal 

democrático da igualdade de poder político. Pode muito bem promover esse ideal.”224

Isso representa para Lênio Luiz Streck o que ele chama de a terceira fase do

constitucionalismo contemporâneo, em que o controle de constitucionalidade adquire 

profunda relevância, pois, dentro de um Estado Democrático de Direito, dá-se um 

fortalecimento do Judiciário.225 Assim, no Estado Democrático de Direito, o Poder Judiciário 

passa a integrar o circuito de negociação política, não só para garantir as políticas públicas,

impedir o desvirtuamento privatista das ações estatais, enfrentar os processos de quebra da 

institucionalização dos conflitos, mas também para garantir ao magistrado uma função ativa

no processo de afirmação da cidadania e da justiça distributiva.

Neste sentido, pode-se dizer, inclusive, que a promulgação de determinadas leis 

explicita este reconhecimento e esta autorização, como é o caso da Lei 9.868/99, que 

institucionaliza a interpretação conforme a Constituição e a nulidade parcial sem redução de

texto (trazidas do Direito alemão), num reconhecimento expresso de que, no Estado 

Democrático de Direito, o Judiciário é intervencionista, devendo atuar sempre no sentido de 

concretização da materialidade da Constituição (em decorrência do já mencionado

em que o então Presidente da Corte, Ministro Nelson Jobim, fazia até mesmo piadas sobre o instituto do amicus

curiae, antes de conceder a palavra para a sustentação oral dos interessados.
224 DWORKIN, Ronald. Uma questão de principio. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins
Fontes, 2000, p. 32.
225 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Op cit., p.225.
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deslocamento da tensão para este referido Poder). 

Esta atividade jurisdicional dá-se, por sua vez, através do desenvolvimento de 

determinados princípios, reveladores deste intervencionismo atribuído ao Judiciário e que 

garantem a efetividade da supremacia da Constituição, atuando como anteparo à livre 

conformação do legislador, por meio da aferição do conteúdo dos atos normativos. Nessa 

ordem de idéias é necessário dizer que essa atuação deve pautar-se pelos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, a serem invocados para tal fim, pois 

O Estado de Direito é (...) aquele que define e respeita, por meio de normas 
jurídicas, os limites de sua atividade, tendo em vista especiais fins. (...) E, 
se a lei tem um claro significado material – e não meramente formal – deve 
poder ter a sua ratio essendi testada, ou seja, deve entrar no âmbito do seu 
controle o problema de se saber se é realmente adequada para conseguir o
objetivo em questão.226

Resta claro, por conseguinte, que, diante desta nova tipologia de Estado – onde a 

concepção substancial se sobrepõe em certa medida à conformação formal -, forjaram-se

novos mecanismos de controle, destinados, justamente, a dar conta desta nova dimensão de 

legalidade qualificada. Noutras palavras, a jurisdição constitucional pode tirar proveito do 

quanto poderá lhe proporcionar os privilegiados sensores sociais, especialmente se levada em 

conta a ampliação do seu horizonte de compreensão. Contudo, tal não pode significar a 

simples assunção do papel de legislador positivo, acontecimento que para alguns o Supremo

Tribunal Federal já presenciou, ele mesmo na condição de principal personagem, na medida

em que teria ultrapassado os limites materiais de sua legitimação constitucional para adentrar 

na seara do legislador. Isso teria ocorrido, por exemplo, no julgamento da Ação Declaratória 

de Inconstitucionalidade nº 3865, relatora a Ministra Ellen Gracie, julgada em 31/03/2006, 

quando o Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação para determinar que o disposto na 

Emenda Constitucional nº 52, de 08 de março de 2006 (que deu nova redação ao § 1º do art.

17 da Constituição), não poderia ser aplicado às eleições de 2006.

226 BARROS, Suzana Toledo de. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das
leis restritivas de direitos fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p. 92 e segs.
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No caso, o Congresso Nacional, através da Emenda Constitucional nº 52,  acabou 

com a regra da verticalização das coligações partidárias, permitindo que prevaleça a liberdade 

dos partidos políticos para montar alianças nos Estados, ou seja, os partidos passar a ter

autonomia para adotar os critérios de escolhas de suas coligações eleitorais, sem

obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas a nível nacional, estadual, distrital ou 

municipal. O problema é que a Constituição define que a lei que alterar o processo eleitoral

entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano 

da data de sua vigência. O Supremo tribunal Federal decidiu, contudo, que a Emenda não 

poderia ser aplicada às eleições de 2006. As reações à decisão da Corte baseiam-se no 

argumento de que a norma constitucional de anualidade não se aplica a uma emenda

constitucional, e que teria havido uma interferência indevida do Judiciário na discrionariedade 

do legislador, na medida em que o constituinte originário delegou poderes ao constituinte

reformador para editar emendas constitucionais, desde que não altere as chamas cláusulas 

pétreas, e a hipótese em questão não trata de direitos clausulados como insuscetíveis de 

alteração pelo legislador derivado.   A Corte já havia decidido, contudo, que as emendas

constitucionais podem ser objeto de controle de constitucionalidade, como no caso da 

Emenda Constitucional nº 41, que tratou da chamada reforma da previdência. 

Não há dúvida ser legítima a atuação do Supremo Tribunal Federal, no controle de 

constitucionalidade de emendas constitucionais, especialmente se tomarmos em conta a lição

de Canotilho, segundo a qual se as previsões ou prognoses são atos políticos, isso não

significa que esses atos não possam ser medidos pela Constituição, podendo-se dizer, pois, 

que é “o controlo judicial que dá operatividade prática ao princípio da vinculação 

constitucional da actividade legiferante”.227

Contudo, há que se atentar para os limites materiais do controle de 

227 Op. cit.,, p. 220.
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constitucionalidade das emendas constitucionais, em razão do princípio da segurança jurídica.

No caso da Emenda Constitucional nº 52/2006, que acabou com a chamada verticalização das

coligações partidárias, o Supremo Tribunal Federal foi além dos limites materiais impostos

pela Constituição, na medida em que exerceu um efetivo controle da atividade legislativa

reformadora, de exclusiva competência do Congresso Nacional. Para melhor compreensão da 

questão, transcreve-se o que decidiu o Tribunal: 

DECISÃO: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem
suscitada pela Relatora no sentido de que não é o julgamento da Ação de 
Descumprimento de Preceito Fundamental prioritário em relação ao da Ação
Direta de Inconstitucionalidade, podendo ser iniciado o julgamento desta. Por 
unanimidade, o Tribunal rejeito a preliminar suscitada pela Advocacia Geral
da União de ausência de fundamentação do pedido. O Tribunal, por 
unanimidade, admitiu como amici curiae a Assembléia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro; o Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB;
o Partido da Frente Liberal – PFL; o Partido Democrático Trabalhista – PDT,
e o Partido Popular Socialista – PPS; e inadmitiu quanto ao Partido Social
Liberal – PSL. O Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação para fixar 
que o § 1º do artigo 17 da Constituição, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 53, de 08 de março de 2006, não se aplica às eleições de
2006, remanescendo aplicável à tal eleição a redação original do mesmo
artigo, vencidos os Senhores Ministros Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence,
nessa parte, sendo que o Senhor Ministro Marco Aurélio entendeu 
prejudicada a ação, no que diz respeito á segunda parte do artigo 2º, da 
referida emenda, quanto à expressão “aplicando-se às eleições que ocorrerão
no ano de 2002.”228

A grande polêmica com relação a verticalização das coligações partidárias surgiu nas 

Eleições de 2002, com a interpretação dada pelo Tribunal Superior Eleitoral para o art. 6º da 

Lei nº 9.504/97 (também chamada de Lei das Eleições), que trata das coligações partidárias, 

ao responder a uma consulta apresentada por quatro deputados federais, quando então 

estabeleceu que os partidos políticos coligados para a eleição nacional não poderiam coligar-

se para as eleições estaduais com partidos políticos que tivessem, isoladamente ou em aliança

diversa, candidato à Presidente da república. Essa interpretação ficou conhecida como 

228 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3685, Rel. Min. Ellen Gracie, julgada em 22/03/2006, DJU
31/03/2006. BRASIL: Supremo Tribunal Federal. www.stf.gov.br/acompahamentoprocessual/adi, acesso em 01
de junho de 2006.
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verticalização das coligações, tendo inclusive sido aplicada naquelas eleições.229  Por essa

interpretação, os partido que foram adversários na eleição presidencial não poderiam ser

aliados nas eleições estaduais e federais (governador, senador, deputados federais e deputados 

estaduais). Ou seja, os partidos ficaram obrigados a repetir nos estados as alianças nacionais.

Ao adotar essa interpretação, os Ministros do Tribunal Superior Eleitoral 

argumentaram estar destacando o fortalecimento do caráter nacional dos partidos, preceito 

resguardado na Constituição Federal (inciso I do art. 17). Em razão dessa decisão, duas ações

diretas de inconstitucionalidade foram propostas perante o Supremo Tribunal Federal, 

questionando a constitucionalidade da Resolução nº 20.993, do Tribunal Superior Eleitoral. 

Tratou-se das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2626 e 2628, as quais não foram

conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal.

Houve reação política à decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O Senado Federal, 

logo em seguida (junho de 2002), aprovou Projeto de Emenda Constitucional, garantido aos

partidos autonomia para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações

eleitorais, sem a obrigatoriedade de vinculação eleitoral entre as candidaturas em nível

nacional, estadual, distrital e municipal, acabando com a verticalização eleitoral das 

coligações compulsórias, e o remeteu à Câmara dos Deputados, cuja aprovação ao referido 

Projeto de Emenda Constitucional (que tomou o nº 548/2002) somente veio a acontecer no dia 

08 de fevereiro de 2006.

O Tribunal Superior Eleitoral, em cumprimento ao disposto no art. 105 da Lei nº 

9.504/97- que determina que até o dia 05 de março do ano anterior à eleição, o tribunal

Superior Eleitoral deverá expedir as instruções necessárias à execução dessa Lei -, ao aprovar 

as instruções para as eleições de 2006, no dia 03 de março de 2006, manteve a regra de 

verticalização das coligações adotada para as eleições de 2002.

229 Assim ficou determinado na Resolução nº 20.993, do Tribunal Superior Eleitoral, que regulamentou o art. 6º 
da Lei nº 9.504/97 com vistas às eleições de 2002, no que se refere a registros de candidaturas. BRASIL.
Tribunal Superior Eleitoral. www.tse.gov.br/legislação, acesso em 01 de junho de 2006.
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Ocorre que no dia 08 de março de 2006, as Mesas Diretoras da Câmara dos

Deputados e do Senado Federal promulgaram a Emenda Constitucional nº 52, assegurando

aos partidos políticos autonomia para adotar os critérios de escolha e o regime de suas 

coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito

nacional, estadual, distrital ou municipal.230 Com a promulgação e a publicação da Emenda 

Constitucional referida, a polêmica foi instalada: indagava-se se essa nova regra, que 

estabelece o fim da verticalização compulsória das coligações, já poderia ser aplicada para as 

eleições de 2006 ou se submeteria ao princípio da anualidade das leis eleitorais, previsto no 

artigo 16 da Constituição Federal.231

Logo após a promulgação da Emenda Constitucional nº 52, a Ordem dos Advogados 

do Brasil interpôs perante o Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº 3685, que foi julgada no dia 22 de março de 2006, no sentido de que a referida Emenda

deve respeitar o princípio da anterioridade eleitoral previsto no artigo 16 da Carta da 

República. A relatora da ação, Ministra Ellen Gracie, reconheceu que a Emenda violou a 

Constituição e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da 

expressão “aplicando-se às eleições que ocorrerão no ano de 2002”, contida no artigo 2º da 

emenda atacada. A Ministra também deu interpretação conforme à Constituição à parte 

remanescente da Emenda, no sentido de que as novas regras sejam aplicadas somente após 

um ano da data de sua vigência, ou seja, não poderão ser aplicadas ás eleições de 2006.

Diferentemente do que aconteceu no ano de 2002, quando o Supremo Tribunal 

Federal não enfrentou o mérito das ações diretas de inconstitucionalidade propostas contra a

230 O texto da Emenda Constitucional nº 52/2006, que deu nova redação ao inciso I do art. 17, da Constituição
Federal, foi publicado no Diário Oficial da União do dia 09 de março de 2006, com o seguinte teor: “É 
assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e 
para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação
entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer
normas de disciplina e fidelidade partidária.”
231 O atual artigo 16 da Constituição Federal dispõe: “A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na
data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra ate 1 (um) ano da data de sua vigência.” Essa
redação foi dada pela Emenda Constitucional nº 4, de 14 de setembro de 1993. O texto original da Carta de 1988
dispunha: “Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral só entrará em vigor um ano após sua promulgação.”
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Resolução nº 20.993/2002, do Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que esta resultou de 

interpretação de dispositivo de lei (no caso, do art. 6º da Lei nº 9.504/97, tarefa inerente ao 

Tribunal Superior Eleitoral), com relação à Emenda Constitucional nº 52/2006 parece-nos que 

o Supremo Tribunal Federal exorbitou dos limites materiais do controle de 

constitucionalidade, assim como nos parece que o Tribunal Superior Eleitoral exorbitou 

também dos seus limites materiais quando, no ano de 2002, impôs a verticalização a partir de 

uma interpretação da lei, o que ocorreu durante o início do processo eleitoral daquele ano,

legislando de fato sobre matéria que é de exclusiva competência do legislador, de 

conformidade com o que dispões o inciso I do artigo 22 da Constituição Federal. Naquela

ocasião, o Supremo Tribunal Federal poderia ter verificado a constitucionalidade da posição 

do Tribunal Superior Eleitoral pelo menos no que diz respeito àquela Corte ter ultrapassado o 

seu direito constitucional de interpretar a lei eleitoral, ou seja, poderia ter investigado se 

aquele Tribunal ultrapassara os limites materiais impostos pela Constituição para o seu atuar.

Ao declarar inconstitucional a vigência imediata da Emenda Constitucional nº 

52/2006, o Supremo Tribunal Federal não só interferiu na manifestação legítima do legislador 

constituinte derivado, como também reduziu o significado do princípio da autonomia

partidária, previsto no artigo 16 da Carta da República. A crescente importância dos partidos 

políticos nos sistemas democráticos, convertidos esses em peças fundamentais do seu

processo político nos dias atuais, não passou despercebida pelo legislador constituinte

originário e pelo legislador ordinário, que se viu na contingência de tê-los em conta nas leis 

eleitorais, nos regulamentos parlamentares e, finalmente, as próprias Constituições.232 A 

ordenação constitucional e legal dos partidos traduz-se num condicionamento de sua

estrutura, seu programa e suas atividades, que deu lugar a um sistema de controle mais ou 

232 Assim é o que acontece nas Constituições italiana (art. 49), alemã (art. 21), portuguesa de 1976 (art. 117),
espanhola de 1978 (art. 6º), francesa de 1958 (art. 4º). Ainda no ano de 1966, Manoel Gonçalves Ferreira Filho
tratava do tema dos partidos políticos no Direito Comparado. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Os
Partidos Políticos nas Constituições Democráticas. Belo Horizonte: RBEP, 1966.
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menos amplo, consoante se adote uma regulamentação maximalista ou minimalista,

correspondendo o primeiro critério à tendência a uma profunda intervenção do Estado na vida 

dos partidos,233 e o segundo a uma interferência mínima estatal. Não se pode esquecer que a 

Carta de 1988 ofertou uma concepção minimalista, sem qualquer controle quantitativo 

(embora o possibilite por lei ordinária), com previsão apenas de controle qualitativo

(ideológico), mantendo ainda o controle financeiro234, uma vez que os partidos são proibidos 

de receber recurso financeiros de entidades ou governos estrangeiros e devem prestar contas à 

Justiça Eleitoral (incisos II e III do art. 17, CF), embora tenham recursos públicos oriundos do 

fundo partidário (§ 3º do art. 17, CF), regulamentado por lei. 

Por outro lado, a doutrina constitucional concebe a reforma da Constituição como

um processo técnico de mudança constitucional. Essa possibilidade foi criada pelo poder 

constituinte originário, do qual o poder de reforma recebeu a incumbência de introduzir 

alterações na Constituição, para moldá-la às exigências do tempo. A reforma da Constituição

decorre, assim, do poder constituinte derivado, ocupando posição diversa do poder 

constituinte originário e do poder legislativo ordinário.235 Tem por objeto de sua atuação a 

233 O que sem dúvida ocorreu nas Constituições anteriores a 1988. No Brasil,  o partido somente adquiriu
dimensão nacional e recebeu tratamento jurídico no Código Eleitoral (Decreto nº 21.075/32), e no âmbito
constitucional a partir da Carta de 1934. Extintos pela Carta de 1937, somente foram readmitidos com a
redemocratização iniciada em 1945 e cristalizada com a Carta de 1946. Em 1965, através do Ato Institucional nº 
2, foram extintos, reorganizando-se em consonância com a Lei nº 4.737 (Código Eleitoral), modificando-se
posteriormente em 1979 (com a Lei nº 6.767), e outras posteriores, com menor amplitude, constando, então, em
seu art. 2º serem os partidos políticos pessoas jurídicas de Direito Público interno. A Carta de 1988 reconheceu
ao partido político personalidade de natureza civil. A Lei nº 9.096/95 foi editada para dar cumprimento à nova
vocação constitucional dos partidos, a partir de sua personalidade jurídica de direito privado, afastando assim a
interferência estatal na vida dos partidos.
234 Com relação aos tipos de controle, tomamos por base o estudo de VANOSSI, Jorge Reinaldo. Una cuadratura
de círculo constitucional: el reconocimiento de los partidos políticos. In El Régimen Constitucional de los 
Partidos Políticos (obra coletiva composta de trabalhos sobre o tema, apresentados no I Congresso Nacional de
Direito Constitucional, ocorrido em Guadalajara, México). México: Unam/Instituto de Investigaciones Jurídicas,
1975, pp. 112-113. O autor lembra dois tipos de controle: o quantitativo e o qualitativo. A Constituição de 1988
não traz esses tipos de controle, mas os admite quanto confere à lei o estabelecimento de preceitos de
funcionamento parlamentar dos partidos (art. 17, IV), e quando consigna princípios que cabem aos partidos
resguardar em função do regime democrático (regime democrático, pluripartidarismo, direitos fundamentais da 
pessoa humana), bem como a vedação de utilização pelos partidos de organização paramilitar (§ 4º do art. 17,
CF), o que significa a não aceitação de partidos que professem ideologia fascista, nazista ou integralista.
235 O artigo 60 da Constituição de 1988 dispõe que a mesma poderá ser emendada mediante proposta de um terço
dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado federal (inciso I), do Presidente da República (inciso II) 
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norma constitucional, pois o poder de reforma, na ampla acepção do termo, apresenta-se 

como um poder constituinte de segundo grau, subordinado ao poder constituinte originário,

que é o responsável pela sua introdução no texto da Constituição e autor das regras que 

condicionam o seu aparecimento e disciplinam sua atividade normativa.

Para Raul Machado Horta, o poder constituinte derivado é legítimo, inclusive na 

expressão usada pela doutrina para designá-lo – poder constituinte derivado -, pois

Reforma, Emenda e Revisão são manifestações do poder constituinte 
instituído, que podem receber tratamento diferenciado, atribuindo a cada uma
dessas formas objeto próprio da atividade, bem como tratamento
indiferenciado, sem distinguir uma da outra manifestação pela forma ou 
matéria de sua atividade. 236

Ademais, as Constituições fixam os limites, maiores ou menores, através dos quais 

resta condicionada a atividade do poder constituinte derivado, e a doutrina constitucional 

moderna e até mesmo a mais antiga não divergem quanto à possibilidade de limitação desse 

poder, mas reconhecem que é um poder legítimo, qualificado como órgão do Estado,

submetido, à exemplo dos demais órgãos estatais, às regras da Constituição relativas à sua 

estruturação e às condições de seu funcionamento. A limitação é imanente ao poder

constituinte derivado, e como acentua Machado Horta, essa imanência “freqüentemente se 

revela nas limitações materiais e circunstanciais, mediante a designação de temas e períodos 

insusceptíveis de revisão, emenda ou reforma constitucional.”237 No caso da Constituição

brasileira de 1988, apenas não se admite emenda tendente a abolir a forma federativa de 

Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos Poderes e os direitos e 

garantias individuais. Portanto, a com relação a autonomia partidária, a alteração do processo 

eleitoral, e até mesmo com relação ao princípio da anualidade da lei eleitoral, o constituinte

derivado ou instituído poderá editar emenda constitucional, sem que com isso afete o texto da

ou de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma
delas, pela maioria relativa de seus membros (inciso III).
236 HORTA, Raul Machado. Direito Consitucional. 4ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 107.
237 Op. cit., p. 109.
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Carta.

Canotilho, fazendo referência à Constituição portuguesa, que adotou ampla

enumeração dos limites materiais relativos à atuação do constituinte derivado, sustenta ser

incompatível o cumprimento da tarefa constitucional “com a completa disponibilidade da 

Constituição pelos órgãos de revisão”, especialmente “quando o órgão de revisão é o órgão 

legislativo ordinário.”238  Porém, a Carta brasileira não contém vedações ou limites expressos

ou implícitos ao órgão legislativo ordinário e reformador  em grande escala, de modo a que 

não possa a atividade do legislador derivado operar emendas à Carta. Veda-se apenas quanto 

às matérias contidas nos incisos do § 4º do art. 60, que são limitações materiais explicitas. 

Há também as limitações matérias implícitas, assim chamadas pela doutrina, e que 

se consubstanciam nos fundamentos do Estado Democrático de Direito (art. 1º, I, II, III, IV e 

V),  o povo como fonte de poder (art. 1º, parágrafo único), os objetivos fundamentais da 

República Federativa (art. 3º, I, II, III, IV), os princípios das relações internacionais (art. 4º,

incisos I a X e parágrafo único), os direitos sociais (art. 6º), a autonomia dos Estados 

Federados (art. 25), a autonomia dos Municípios (art. 29, 30, I, II, III), a organização 

bicameral do Poder Legislativo (art. 44), a inviolabilidade dos Deputados e Senadores (art.

53), as garantias dos Juízes (art. 95, I, II, III), a permanência do Ministério Público como

instituição essencial à função jurisdicional e à defesa da ordem jurídica, do regime

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127) e de suas garantias 

(art. 128, § 5º, I, a, b, c), as limitações do Poder de Tributar (art. 150, I, II, III, a, b, IV, V, VI, 

a, b, c, d, art. 151) e os princípios da Ordem Econômica (art. 170, I a IX, parágrafo único). 

Pelo exposto, consegue-se perceber que a matéria tratada pela Emenda

Constitucional nº 52/2006  não se encontra entre aquelas que são alvo de limitações expressas

ou implícitas. Em outras palavras, o tema é suscetível de emenda, configurando um modelo

238 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1991, p. 1135.
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para reforma constitucional atinente ao processo eleitoral, englobado no tema maior que é o 

da reforma política. Assim, na reforma política que o constituinte originário permitiu possa 

ser realizada pelo legislador ordinário (constituinte derivado) encontra-se a possibilidade de 

reforma do processo eleitoral. Até porque a reforma constitucional, nesse âmbito, é um

momento de transformação da vida dos partidos políticos, reafirmando e ampliando a

autonomia que lhes é garantida pela Carta de 1988.

Assim, tolhida que foi a vigência da Emenda Constitucional nº 52/2006 para as

eleições de 2006, pelo Supremo Tribunal Federal, parece-nos que, nesse caso, a Corte foi 

além dos limites materiais moldados pela Constituição para o exercício da sua jurisdição

constitucional. O argumento de que a temática das coligações eleitorais está ligada ao 

processo eleitoral é óbvio, porém, não pode ser aceito o argumento, utilizado como 

fundamento da decisão, de que a alteração introduzida pela Emenda nº 51/2006 interfere na

correlação das forças políticas e no equilíbrio das posições dos partidos e candidatos e, por 

conseguinte, na própria competição.

7.1 A ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O PRINCÍPIO DA 
SEGURANÇA JURÍDICA

Como visto acima, os argumentos usados pelo Supremo Tribunal Federal no controle 

de constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 52/06 – decisão tomada aqui como 

exemplificativa para fins de definição dos limites materiais do controle de constitucionalidade

-, nos parece ir de encontro ao próprio princípio da segurança jurídica, encartado no texto 

Constitucional já a partir do seu preâmbulo.

Vivemos em um Estado Democrático, cuja destinação é assegurar o exercício dos

direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
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igualdade, a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem internacional, com a

solução pacífica das controvérsias. Esse princípio foi instituído pela Constituição Federal de

1988, conforme dita seu preâmbulo.

No texto constitucional a segurança é posta como um dos fundamentos principais do 

ordenamento jurídico nacional, o que mostra a sua relevância no contexto social. O presente 

trabalho, sem pretensão de esgotar tão vasto tema, pretende tecer algumas considerações 

acerca da segurança jurídica, na medida em que tal princípio deve se fazer presente como

garantia do cidadão frente ao poder, tendo como referência, em sentido estrito, a decisão 

judicial, enquanto instrumento garantidor e legitimador do direito enquanto fenômeno social.

A segurança jurídica, sociologicamente considerada, é um valor. E o valor, como

pensamos, deve ser visto em tripla perspectiva: a empírica, a normativa e a subjetiva.  Pela 

acepção empírica, os valores são fatos sociais, comprováveis, da existência objetiva. 

Constituem a práxis, podendo revestir um significado social que lhe contraria até a essência, o 

sentido primeiro. Como sentido normativo, os valores são relativos e não absolutos. São 

considerados segundo a conveniência ou oportunidade de sua aplicação na sociedade e 

apresentados como regras estabelecidas de comando social, para se alcançar determinados

fins, uma vez configuradas determinadas hipóteses. A terceira e última acepção, que também

é legítima, é onde eles, em verdade, aparecem alvo de criação ou captação refletida, 

conscientizados pelos estudiosos ou pensadores, que os reputa valores supremos, segundo 

certas escalas elegíveis e variáveis de subjetivismo, para daí então propô-los à aplicação 

social. As ideologias e as utopias promanam em larga escala nesse labor, e é por isso, 

justamente nessa terceira esfera, que se integra à filosofia, que se tem proporcionado acirrados 

debates quanto à definição de segurança jurídica.

Carlos Aurélio Mota de Souza em trabalho sobre a segurança jurídica na perspectiva 
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filosófica-jurídica conclui que 

Os enfoques mais usuais da segurança jurídica são: ela é um valor-condição
imanente a qualquer sistema de Direito positivo; mantém uma relação 
dialética de complementaridade com a Justiça que, por sua vez, é exigência 
transcendente: o justo tem amplitude maior que o legal e, nesse contexto deve 
ser dada ênfase ao sentido axiológico do caso em relação aos seus aspectos 
fáticos.239

No campo jurídico, mas especificamente no campo do direito constitucional, a 

segurança jurídica é um princípio e um direito fundamental240. É um dos fundamentos do 

Estado e do Direito, ao lado da justiça, e, nos dias atuais, do bem-estar social.

É certo que atualmente a segurança jurídica enfrenta uma crise de identidade que vem 

criando contrapontos no seu desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial, principalmente

diante das novas idéias decorrentes do momento histórico denominado de pós-modernidade,

que dá nortes ao novo constitucionalismo.  Contudo, não é menos certo que o fortalecimento

do conceito de segurança jurídica reside necessariamente no aperfeiçoamento do Estado de 

Direito, e sua significação no sistema constitucional deve levar em consideração, acima de 

tudo, sua relação com outros valores sociais, especialmente o da justiça e, no momento atual,

o bem-estar social, bem como o princípio da legalidade, o processo legislativo, a legitimidade,

a decisão judicial pautada na esfera investigativa dos fatos, a equidade e a decisão do justo 

razoável, dentre outros. 

O fundamento da segurança como princípio está no seu valor social, e na medida em

que é positivado – como está no preâmbulo da Constituição  de 1988 e ao longo do seu texto

normativo – se transforma em princípio jurídico. Logo, o princípio da segurança jurídica

passa a ser a síntese de determinados valores sociais positivos. Como registra Luiz Roberto

Barroso,

239 SOUZA, Carlos Aurélio Motta de. Segurança Jurídica e Jurisprudência – Um enfoque filosófico-jurídico.
São Paulo: Editora LTr, 1996, p. 269.
240 José Diniz de Moraes formulou um conceito científico para princípio. Diz o autor: “Os princípios jurídicos
são normas jurídicas que exprimem valores fundamentais ou imanentes dum sistema jurídico, dotados de função
normogenética e sistêmica. São normas básicas de um ordenamento jurídico, as quais permitem toma-lo
cientificamente como sistema.” MORAES, José Diniz de. A Função Social da Propriedade e a Constituição
Federal de 1988. São Paulo: Malheiros Editores, 1999, p. 48.
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Um conjunto de conceitos, princípios e regras decorrentes do Estado
democrático de direito procura promover a segurança jurídica. A 
Constituição, assim, demarca o espaço público e o espaço privado,
organizando o poder político e definindo direitos fundamentais. Tem vocação
de permanência e é dotada de rigidez. A lei, por sua vez, opera a
despersonalização do poder, conferindo-lhe o batismo da representação
popular. Visa, sobretudo, a introduzir previsibilidade nos comportamentos e 
objetividade na interpretação. De parte disso, cada domínio do Direito tem um
conjunto de normas voltadas para a segurança jurídica, muitas com matriz
constitucional.241

Nessa lógica não basta que se tenha uma Constituição: faz-se mister incluir no 

ordenamento jurídico positivo a proclamação de princípios e normas éticas também revestidas

de juridicidade, pois que devem partir do texto constitucional. Por mais que a Carta de 1988

garanta e reproduza, no seu todo, um sistema sócio-econômico de livre mercado e, portanto, 

espoliativo e excludente, seu preâmbulo e seus princípios fundamentais reafirmam tratar-se de 

instituir um Estado Democrático, “destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 

como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos...”

(Preâmbulo da Constituição de 1988).

A segurança jurídica, em conclusão, é um valor a ser preservado na ordem jurídica, 

juntamente com o valor justiça. No dizer de João Baptista Herkenhoff, a segurança jurídica “é 

um bem devido aos cidadãos por imperativo de justiça. De outro lado, a plenitude de justiça 

exige segurança jurídica.”242

Interessa-nos, stricto sensu, nesse rápido enfoque sobre a segurança jurídica, a sua 

repercussão no campo da criação judicial do direito pela jurisdição constitucional. Com o 

alargamento do poder de apreciação e de decisão do juiz, decorrente do princípio da 

legalidade da atividade jurisdicional, o julgador é tentado a buscar superar o positivismo

jurídico. Essa superação, no entanto, não pode ser animada de modo a conduzir à mera

241 BARROSO, Luís Roberto. Temas de Direito Constitucional. 2ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p 52.
242 HERKENROFF, João Batista. Para Gostar do Direito. 5ª edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado
Editora, 2003, p. 100.
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negação do ordenamento jurídico vigente mediante a tácita permissão de decidir o juiz 

questões ao seu alvedrio.

Sendo certo que a liberdade investigativa do juiz não pode ser afastada (neste aspecto, 

o juiz está ideológica e pessoalmente envolvido na interpretação e aplicação do direito), é 

igualmente certo que a realidade do ordenamento jurídico não autoriza esse afastamento. Por 

isso, como esclarece Karl Engisch, as leis

são, hoje, em todos os domínios jurídicos elaboradas por tal forma que 
os juízes ... não descobrem e fundamentam suas decisões tão somente
através da subsunção a conceitos fixos, a conceitos cujo conteúdo seja 
explicitado com segurança através da interpretação, mas antes são
chamados a valorar autonomamente, e por vezes, a decidir e a agir de 
modo idêntico ao do legislador  E assim continuará a ser no futuro. 
Será sempre questão duma maior ou menor vinculação à lei.243

A questão da segurança da decisão judicial estaria, assim, indissociada da segurança 

propiciada pela lei, que embora não seja o único valor buscado pelo direito, constitui sem

dúvida valor fundamental ao convívio social, pois na consciência coletiva a lei tem também o 

significado de justiça. Essa constatação serviu de base para a afirmação de Radbruch, no

sentido de que “não de pode definir o direito, inclusive o direito positivo, a não ser dizendo 

que é uma ordem estabelecida para servir à justiça.” Acrescentando que ao povo é útil  “tão-só

o que é direito, o que traz segurança e tende à justiça.”244 A circunstância de ser o direito 

seguro tanto na sua interpretação como na sua aplicação é hoje uma exigência de justiça, que 

pode ser traduzida como segurança jurídica. Por isso, do ponto de vista sociológico, a 

segurança jurídica constitui valor relevante na medida em que a sociedade pode aspirar à 

justiça na ordem jurídica, devendo o Estado de Direito (e dentro dele as decisões judiciais)

satisfazer essas duas idéias. Todo o incremento das relações jurídicas na sociedade – desde o 

nascimento da pessoa até a sua morte – pautam-se segundo as expectativas da ordem jurídica, 

243 ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. Trad. De João Batista Machado. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1986, p. 172.
244 RADBRUCH, Gustav. Leyes que no son derecho y derecho por encima de las leye, p. 14. In PANIÁGUA,
José Maria Rodríguez. Derecho injusto y derecho nulo. Madri: Aguilar, 1971.
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realizando-se o comércio jurídico, em seu sentido amplo, com base nas leis que a compõem.

Assim, a segurança jurídica interessa a toda sociedade, dos oprimidos aos poderosos, das 

classes inferiores às superiores, mesmo que na realidade social de Estados periféricos como o 

Brasil, nada ou quase nada se acresce aos desvalidos, o que contribui para desvalorizar a 

segurança como princípio vetor da sociedade como um todo. 

E no âmbito do Poder Judiciário, onde deve estar presente com mais vigor o princípio 

da segurança jurídica por ser indubitável o seu valor para a criação, permanência e evolução

da ordem jurídica através da decisão judicial, especialmente da jurisdição constitucional, e 

mais especificamente por parte do Supremo Tribunal Federal, que detém a última palavra 

sobre a constitucionalidade das leis e atos normativos.

A crescente perda de confiança em razão de algumas decisões do Supremo Tribunal 

Federal é reveladora da insegurança jurídica que vivenciamos no momento político atual, e 

mostra-se igualmente paradoxal na medida em que, se a Corte tende a afastar-se da dogmática

positivista em prestígio a uma justiça social mais efetiva, agindo mais subjetivamente no 

enfrentamento das questões de maior relevo social, recebe críticas ferozes por parte dos 

órgãos governamentais e dos grandes conglomerados capitalistas, pois é mais importante para 

estes grupos o desempenho econômico, mesmo que à margem da segurança jurídica 

eventualmente proporcionada pelas decisões judiciais.

Pode-se afirmar com tranqüilidade que o Supremo Tribunal Federal têm plena 

consciência de que a repetição de ações versando matérias já pacificadas pela sua 

jurisprudência compromete a celeridade da prestação jurisdicional. Contudo, o crescimento

das demandas e dos recursos pode ser também interpretado, em sentido reverso, como uma

maior demonstração de confiança do povo na atuação da Corte.245 Essa tentativa deve 

245 Segundo dados da Revista Análise, somente  no ano de 2005 foram distribuídos 79.000 processos no STF. 
Até o mês de maio de 2006, tramitavam na Corte 174.000 processos. Cada Ministro recebeu, no ano de 2005, em
média, 7.800 processos. Em 2005, foram proferidas 98.000 decisões e publicados 14.000 acórdãos. Op. cit, pp.
52-70.
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caminhar, segundo nos parece, para um mais efetivo e eficaz prestígio ao princípio da

segurança jurídica, operacionalizado através de uma aplicação da norma constitucional de

forma integral em sua concreção, vista, portanto, com um fato social total.

A decisão da Corte precisa ser baseada nos dados objetivos emergentes da vida social, 

transmitidos pelas demandas constitucionais, embora sejam necessária e naturalmente

integrados e aferidos pelos dados subjetivos dos seus Ministros, que são, antes de tudo, juízes. 

Já se disse que ao proferir a decisão, o juiz “sofre como qualquer pessoa, a atuação de fatores 

múltiplos, de ordem emocional, psíquica, circunstancial” como também “sente o efeito de

suas convicções ideológicas”.246 Precisa ser imparcial, embora não se possa afastar do seu 

trabalho a coloração pessoal da valoração e da decisão de vontades materiais. A sua 

independência reside em sua vontade de ouvir cuidadosa e honestamente os argumentos das 

partes e na sua capacidade de mudar de opinião sempre que a tal tenha sido convencido.

O fato de a Corte ter sempre que fazer escolhas entre normas, argumentos,

interpretações e até mesmo entre interesses, significa, não se pode negar, uma atitude política,

assim como a sua decisão de aplicar ou negar a aplicação da norma, pois em qualquer caso 

haverá sempre efeitos sociais decorrentes de sua decisão e alguém será beneficiado ou 

prejudicado. Sendo hoje crescente o desajuste entre o quadro social e o sistema normativo,

sobretudo sensível nos países periféricos como o Brasil, não há que se falar apenas em aplicar

a Corte um direito imposto pelo legislador, mas da intencionalidade de estabelecer uma

comunicação entre o direito e os valores considerados razoáveis pela sociedade. Não é mais

possível sustentar-se uma disjunção que impede o juiz de valorizar a ordem jurídica na busca 

da efetivação do justo do caso concreto. Não há como se vedar a criação limitada e 

responsável do direito pelo juiz como forma de diminuir a perigosa distância entre as leis e os

fatos sociais. O proceder do julgador diante dos fatos inseridos no processo judicial deve se 

246 Cf. AZEVEDO, Plauto Faraco de. Justiça distributiva e aplicação do direito. Porto Alegre: Fabris, 1983,
pp. 124-127.
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constituir num novo universo axiológico que busque a descoberta de uma nova ética: a ética 

da alteridade, que rejeita os raciocínios ontológicos e os juízos a priori universais e se assenta

numa premissa de cunho libertário, materializada como instrumento pedagógico de expressão 

dos desvalidos economicamente, dos oprimidos, dos que não conseguem acesso aos órgãos 

jurisdicionais, ansiosos por emancipação, autonomia, solidariedade e justiça social, 

fundamentos básicos da segurança, jurídica e sociologicamente considerada. 

A segurança jurídica, definida por Martinez Roldán247 como um “estado psicológico 

de satisfação, bem-estar e tranqüilidade que sente a pessoa ao ver garantidos e realizados uma

série de valores jurídicos,” ao ser incluída na Constituição brasileira mostra seu caráter

principiológico inspirador do ordenamento jurídico, ressaltado pela sua posição no Preâmbulo

da Carta. Porém, é de indagar-se se decisões como a que julgou inconstitucional a vigência da 

Emenda Constitucional nº 52/2006 para as eleições de 2006 não ferem tal princípio.

Afora situação como a decorrente de tal decisão, outra questão afeta à jurisdição

constitucional do Supremo Tribunal Federal vem de encontro àquilo que a sociedade como 

um todo sente em razão da atuação tardia da Corte no julgamento de ações diretas de 

inconstitucionalidade e de outros processos que importam em controle de constitucionalidade,

como mandados de injunção, e que demoram anos para obterem uma conclusão. 

Levantamento feito na página do Tribunal na internet248 revelam que milhares de ações 

diretas de inconstitucionalidade contêm pedidos liminares de suspensão de dispositivos de leis 

e de atos normativos. Tais liminares são apreciadas e deferidas, tanto pelo Plenário da Corte 

como através de decisões monocráticas dos Ministros.

O grande problema é que, após as decisões liminares a Corte leva anos para julgar o 

mérito das ações diretas, o que gera insegurança jurídica, tornando inócua por longo tempo a

247 ROLDÁN, L. Martinez. La seguridad jurídica: realidad o ilusión. Jornadas de Estudios sobre el Título
Preliminar de la Constituición Española. Madrid: Ministério de Justicia, 1985.
248 www.stf.gov.br. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acesso em 04 de junho de 2006. Pode-se facilmente
constatar que já somam quase quatro mil ações diretas de inconstitucionalidade e quase mil mandados de
injunção em tramitação na Corte.
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própria finalidade do controle de constitucionalidade. As conseqüências reais da abundância

de liminares e da ausência de julgamentos têm uma outra vertente, igualmente grave: o 

descrédito dos cidadãos e da própria Administração no atuar da Corte nessas questões. Não

bastasse isso, traz também conseqüências para os profissionais do Direito – tal qual a 

abundância de normas, problema típico do nosso sistema jurídico -, no sentido de que a 

dinâmica do Direito Constitucional não é acompanhada pelo andar da Corte. Ou seja, o

desenvolvimento de teses constitucionais nas ações diretas de inconstitucionalidade fica 

parado no tempo, a espera de uma decisão da Corte, resultando num vácuo interpretativo da 

Carta, que assim sofre solução de continuidade para ser dinamizada na sua interpretação e 

concretização pela jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal.

          Questões que envolvem matéria tributária, planos econômicos, instituições 

financeiras, tarifas públicas, direitos trabalhistas, benefícios previdenciários, meio ambiente, 

servidores públicos, e até mesmo matéria penal, ficam à espera de decisão de mérito, por

anos. O arquipélago de onze ilhas, formado pelos Ministros da Corte, fica cercado de decisões 

liminares sem que o mérito das demandas seja julgado. Compromete-se a dinâmica de

racionalização e uniformização do entendimento da Corte em matéria constitucional, fazendo

com que milhares de processos idênticos tenham que percorrer o longo calvário entre o juízo 

singular e o Supremo Tribunal, até que a Corte decida pela constitucionalidade ou não de uma

lei ou de um ato normativo. O ideal é que a Corte pudesse se desincumbir com rapidez do 

julgamento do mérito dessas questões, para evitar a quebra da segurança jurídica.

Podemos dizer, contudo, em linhas de conclusão desta parte, que o Supremo

Tribunal Federal vem, ao longo dos últimos anos, mudando o entendimento em relação a 

temas que haviam se solidificado em sua jurisprudência por meio daquilo que o Ministro 

Gilmar Mendes chamou de “interpretações retrospectivas.” Os desafios trazidos pelo novo 

constitucionalimo contribuíram para o Tribunal começar a produzir uma nova doutrina, que 
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agora influencia o processo de revisão da sua jurisprudência, como no caso da eficácia ex

nunc (não retroativo) das decisões de inconstitucionalidade e em casos referente à própria 

regulação da argüição de descumprimento de preceito fundamental. Em contrapartida a essa 

evolução do pensamento constitucional da Corte, no entanto, permanece a lentidão dos 

julgamentos de mérito de ações de controle de constitucionalidade, o que compromete a

segurança jurídica e aparenta para o público, além disso, um viés de timidez da Corte em 

relação a temas de profunda relevância para a sociedade. 

7.2 A EXPERIÊNCIA DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE EM OUTROS
PAÍSES

Tratando do tema de controle de constitucionalidade em outros países em comparação

com o modelo adotado no Brasil, Marcelo Figueiredo (2003, p. 178-9)249 oferece as seguintes

considerações para comparação com o modelo brasileiro:

O direito comparado oferece-nos algumas linhas essenciais no que toca ao 
controle da constitucionalidade. De uma maneira geral, quanto às formas de 
controle pode ser: preventivo ou repressivo. O primeiro ocorre antes que a
norma ou lei se aperfeiçoe; o segundo,ao contrário,dá-se posteriormente. Diz-
se ainda que o controle pode ser político ou jurídico. A preocupação revela-se 
quanto à natureza do órgão controlador. Se de natureza jurisdicional não há
dúvida que o controle é balizado por critérios eminentemente jurídicos, 
técnicos. O julgamento dar-se-á com todas as garantias ou prerrogativas da 
magistratura de dado país. Já o controle político extrapola da competência de 
um órgão judiciário ou judicial. Sem embargo de existir alguma forma,
aplicação técnica do direito, há peculiaridade na qualidade do órgão
controlador, órgão político. O critério de escolha dos membros do órgão 
político é diverso, normalmente é composto por pessoas indicadas pelos três 
poderes, com mandato de período determinado, ou ainda entre magistrados,
fiscais, professores universitários, funcionários públicos, advogados 
(Espanha) a filosofia e estrutura de uma Corte Constitucional é diferente de
um Tribunal essencialmente técnico, como veremos a seguir. Isso certamente
implica uma modalidade e estrutura de um controle de constitucionalidade 

249 FIGUEIREDO, Marcelo. O controle de constitucionalidade: algumas notas e preocupações. In Aspectos
atuais do controle de constitucionalidade no Brasil. Organizadores: André Ramos Tavares e Walter Claudius
Rothenburg. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
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que opera diversamente, se comparado com uma Suprema Corte tradicional,
nos moldes da brasileira, por exemplo. O controle político pode, ainda, ser 
feito por uma assembléia conselho ou comitê constitucional. É a lição de
Bonavides que traz Sieyes, Michel-Henry Fabres e outros autores de tomo. "A 
meta do controle político é, segundo Michel-Henry Fabre, assegurar a
repartição constitucional de competências, relevando a segunda plano a 
proteção direta das liberdades individuais. O seu principal efeito, acrescenta o 
publicista, consiste em tolher o nascimento jurídico da lei inconstitucional". 
Distingue ainda o autor no controle político os seus momentos de incidência: 
prévio, a anteceder a votação da lei, e a posteriori, após sua votação O 
sistema de controle da constitucionalidade nos Estados Unidos da América do
Norte surgiu especialmente do célebre caso "Marbury versus Madison". À
ocasião, o juiz Marshall sustentou com maestria a tese da supremacia da
Constituição, dizendo que os atos do Congresso a ela contrários deveriam ser
tidos por nulos, inválidos e ineficazes. Sendo assim, as leis que contrariassem 
a Constituição seriam nulas, não obrigando os particulares. A idéia central é 
esta: existindo lei em conflito com a Constituição, o juiz deve se recusar a 
aplicar a lei, aplicando a Constituição. 

Tal modalidade foi consagrada inicialmente, na Constituição austríaca de 1920/29, 

fruto da pregação de Kelsen. Quase toda a Europa o adotou, com exceção da França. 

Originária e essencialmente, o modelo precursor austríaco vedava aos juízes de primeiro grau

apreciar inconstitucionalidades, permitindo, tão-somente, aquilatar o cumprimento de 

formalidades da lei, ou seja, se o texto da publicação confere com o original aprovado pelo 

parlamento, se há algum vício de forma na lei, etc. Somente nestes casos, poderiam os juízes 

negar aplicação à lei, como se não houvesse sido publicada. Vê-se que o espectro de controle 

nesta modalidade pelos juízes em tal situação é infirmo, raríssimas hipóteses desse teor

podemos imaginar no cotidiano jurídico. Os tribunais superiores (ou determinado Tribunal 

especial, designado como Tribunal ou Corte Constitucional) estes sim, detêm competência

para declarar a inconstitucionalidade das leis. É o que ocorreu no passado com os tribunais de 

justiça constitucional da Alemanha (1919) e Áustria (1920). A matriz do modelo foi seguida 

até hoje nos países europeus, com adaptações. 

A experiência européia de controle de constitucionalidade, fundada em um Tribunal 

ou Corte Constitucional, desenvolveu o que foi chamado de Justiça Constitucional
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concentrada,250 que procura especializar-se na aplicação do direito constitucional e suas 

normas. Trabalha o Tribunal Constitucional especialmente com o controle abstrato de normas

e sua compatibilidade com a Constituição. Os Tribunais Constitucionais são órgãos de vértice 

da estrutura jurídica de um país, com relevantes competências, variáveis de acordo com a 

previsão constitucional,251 além da competência para processar e julgar originariamente ou

por intermédio de recursos a matéria constitucional com força de coisa julgada e com efeito 

erga omnes.

Em rápida passagem didática, podemos assim relacionar os modelos de jurisdição 

constitucional hoje presente nos diversos países espalhados pelo mundo: a) o judicial review,

surgido nos Estados Unidos da América do Norte; b) o controle político de 

constitucionalidade francês; c) a jurisdição constitucional seguindo a linha do modelo de

tribunal constitucional com adaptações nos vários países que o adotam; d) Sistemas mistos

que adotam os modelos “a” e “c”, concomitantemente. Esse último é o sistema adotado no

ordenamento brasileiro.

Em outros países latino-americanos houve mitigação das diferenças entre os modelos

concentrados e difusos. José Adércio Leite Sampaio (2002, p. 41-2) faz um relato dessa 

situação, afirmando que:252

se é certo que, na quase totalidade dos países, os juízes ordinários detêm
competência para conhecer das questões de constitucionalidade, à exceção da 
Costa Rica, Haiti, Honduras, Panamá, Paraguai e Uruguai, a influência do 
modelo concentrado europeu se faz sentir com crescente intensidade... Mesmo
nos países que continuam com o modelo de Corte Suprema, os instrumentos 
processuais têm evoluído na direção do sistema austríaco-alemão, com a

250 Kelsen asseverava que o Tribunal Constitucional não é propriamente um Tribunal, porque um Tribunal é um
órgão que aplica uma norma prévia a fatos concretos e o Tribunal Constitucional não julga casos concretos, mas
se limita a controlar a compatibilidade entre as normas igualmente abstratas ou seja, a Constituição e a lei. Cf. 
ENTERRIA, Eduardo Garcia de. La Constitucion como norma y el Tribunal Constitucional.  Madrid: Editora
Civitas, 1985, p. 131
251 Além da matéria constitucional, a variação das competências dos tribunais constitucionais de país a país,  é 
marcante.  Para um quadro comparativo e detalhado sobre essas variações, veja-se VERGOTTINI, Giuseppe de.
Diritto Costituzionale Comparato. 4a edição, Padova: Cedam, 1993, p. 215.
252 SAMPAIO, José Adércio Leite. A Constituição Reinventada pela Jurisdição Constitucional. Belo
Horizonte: Editora Del Rey, 2002, pp. 41 e segs.
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instituição de ações diretas de inconstitucionalidade que provocam
pronunciamentos dotados de eficácia erga omnes. Não se pode esquecer, por
igual, do desenvolvimento de garantias processuais de direitos fundamentais, 
como o amparo mexicano, argentino, venezuelano, guatemalteco, peruano,
chileno e de quase toda a América Central; sem falar no habeas corpus da
Constituição peruana de 1980 e do mandado de segurança, habeas corpus,

hábeas data e mandado de injunção brasileiros. Todavia, a falta de monopólio
total, seja no modelo de Suprema Corte, seja no modelo Tribunal
Constitucional, ou mesmo a ausência de expresso reconhecimento de efeitos 
gerais em supostos sistemas concentrados, como no Paraguai e no Uruguai,
obriga a entender o regime de tribunais da jurisdição constitucional latino-
americanos como um regime misto.

Questão tormentosa que tem surgido atinente à matéria, diz não só com a 

operacionalidade dos modelos com também com sua legitimidade. Indaga-se qual o modelo

ideal mais eficaz, qual deles melhor cumpre a função de fiscal da constituição e de seus 

valores essenciais, que critério deve presidir a escolha deste ou daquele modelo, qual o mais

democrático. Questiona-se igualmente se existe alguma segurança de que, em se adotando um 

ou outro modelo, a qualidade das decisões será mais afinada com os valores constitucionais. 

Tais questões são sem dúvida de elevada complexidade e que não comportam uma única

resposta.

O que é possível dizer, com os riscos de estabelecermos paralelo entre países

diferentes, com diferentes culturas e instituições, é os critérios da jurisdição constitucional são

variáveis de sistema constitucional para sistema constitucional. Desse modo, qualquer 

comparação linear entre eles seria impossível. Até porque o tema tem uma enorme

abrangência, embora as virtudes e os problemas de um e de outro possam ser ressaltadas. 

Porém de algum modo servem para colocar algumas luzes sobre a matéria.

A grande virtude do controle difuso de constitucionalidade está exatamente na sua

coerência e simplicidade.253 A possibilidade de qualquer juiz negar aplicação à lei ordinária

253 Mauro Cappelletti faz a seguinte observação: “Raciocina-se, em última análise deste modo: a função de
todos os juízes é a de interpretar a lei, a fim de aplicá-las aos casos concretos de vez em vez submetidos a seu
julgamento; uma das regras mais óbvias da interpretação das leis é aquela segundo a qual, quando duas
disposições legislativas estejam em contraste entre si, o juiz deve aplicar a prevalente; tratando-se de disposições
de igual força normativa, a prevalente será indicada pelos usuais, tradicionais critérios lex posterior derogat legi

priori, lex specialis derogat legi generali, etc.; mas, evidentemente, estes critérios não valem mais - e vale, ao 
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que confronte a Constituição é uma genial criação. Possibilita que todo o Judiciário analise e 

confronte a constitucionalidade da lei e dos demais atos normativos. O reconhecimento de um 

controle jurisdicional difuso da validade das leis pressupõe a rejeição dos sistemas de 

fiscalização da constitucionalidade exclusivamente políticos, conforme observa Rui 

Medeiros.254  A vantagem inegável desse sistema traz consigo também idêntica possibilidade

de conflito e incerteza, evitados nos Estados Unidos da América e em outros países com a raiz

na commom law diante do princípio do stare decisis.

Assim, como anota Cappelletti:255

o resultado final do princípio do vínculo aos precedentes é que, embora
também as Cortes (estaduais e federais) norte-americanas possam surgir 
divergências quanto à constitucionalidade de uma determinada lei, através do 
sistema das impugnações a questão de constitucionalidade poderá
acabar,porém, por ser decidida pelos órgãos judiciários superiores e, em
particular,pela Supreme Court cuja decisão será, daquele momento em diante,
vinculatória para todos os órgãos judiciários. Em outras palavras, o princípio
do stare decisis opera de modo tal que o julgamento de inconstitucionalidade 
da lei acaba, indiretamente, por assumir uma verdadeira eficácia erga omnes e
não se limita então a trazer consigo o puro e simples efeito da não aplicação

da lei a um caso concreto com possibilidade, no entanto, de que em outros 
casos a lei seja, ao invés, de novo aplicada. Uma vez não aplicada pela 
Supreme Court por inconstitucionalidade, uma lei americana, embora
permanecendo "on the books", é tomada "a dead law", uma lei morta,
conquanto pareça que não tenham faltado alguns casos, de resto 
excepcionalíssimos, de revivescimento de uma tal lei por causa de uma
“mudança de rota” daquela Corte. 

Com relação ao sistema concentrado de controle de constitucionalidade, se por um lado, pode, 

abstratamente considerado não ser tão criativo e original quanto o americano - na medida em que não

dispõe da variedade de juízes analisando a matéria constitucional - o que supõe, no mínimo um maior

número de decisões e interpretações sobre a mesma norma impugnada - ganha com em uma

especialização presumida. É dizer, supõe-se que, em havendo um único Tribunal moldado e 

contrário, em seu lugar,o óbvio critério lex superior derogat legi inferiori - quando o contraste seja entre
disposições de diversa força normativa: a norma constitucional, quando a Constituição seja ‘rígida’ e não
‘flexível’, prevalece sempre sobre a norma ordinária contrastante, do mesmo modo como a lei ordinária
prevalece, na Itália assim como França, sobre o regulamento, ou seja, na terminologia alemã, as Gesetze 
prevalecem sobre as Verordnungen”. CAPPELLETTI, Mauro. O controle Judicial de Constitucionalidade das
Leis no Direito Comparado. 2 ed. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1992, p. 75.
254 MEDEIROS, Rui. A Decisão de Inconstitucionalidade: Os autores, o conteúdo e os efeitos da decisão de 
inconstitucionalidade da lei. Lisboa: Universidade Católica Editora, 1999, p. 49.
255 Op. cit., p. 80.
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estruturado para analisar a matéria constitucional, estaríamos todos nós, os seus jurisdicionados, mais 

seguros de que a tarefa de dizer o direito constitucional em definitivo estaria em melhores mãos.

Cappelletti256 enxerga uma grande diferença entre os dois sistemas. Ao indagar a razão 

da Constituição austríaca de 1920-29, e as que nela se inspiraram para a criação dos seus

modelos, como a italiana, a alemã e de outros países, preferirem a gravosa, incerta e custosa

solução de criar órgãos judiciários totalmente novos, as Cortes Constitucionais, e por  que elas 

não preferiram escolher o caminho mais simples de atribuir - ainda que de maneira

concentrada e, de qualquer modo, com eficácia erga omnes, a fim de evitar os inconvenientes

assinalados. Ele responde à indagação atribuindo a necessidade de desenvolver técnicas de

interpretação constitucional próprias para aplicar o novo direito constitucional pleno de 

desafios, de políticas constitucionais, de diretrizes e programas dinâmicos de ação futura. A

interpretação constitucional exigiria uma especialização da matéria e de seus julgadores. Há 

ainda  os fatores históricos e políticos presentes à ocasião na estrutura do ordenamento

judiciário que, nos sistemas da Europa continental, é, usualmente, constituído por juízes de

carreira que entram jovens na magistratura e só em idade avançada, e, em grande parte,

fundados em sua demonstrada habilidade no interpretar as leis, com rigor lógico e precisão, 

chegam a funções ligadas à atividade das Cortes Supremas.257

Não há mais, nos dias atuais, razões convincentes, quer para condenar o modelo de 

Tribunal Constitucional, quer para condenar o modelo de controle difuso da

constitucionalidade das leis. Ambos têm suas virtudes, excelências e incertezas. De fato, o 

direito constitucional positivo contemporâneo, assume características muito mais desafiadoras

do que as encontradas no século XVIII. As constituições ocidentais são códigos políticos 

complexos a exigir de seus intérpretes compromissos e especialização crescente com a técnica

e com a arte de criar.

256 Op.cit., p. 88.
257 Idem, pp. 88 e ss. 
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Desse modo, a Justiça Constitucional deve, a nosso juízo, responder à sociedade. Os

julgamentos da matéria constitucional forçosamente trazem maior necessidade de 

especialização não só porque afetam diretamente o equilíbrio das forças sociais e dos poderes 

em um determinado Estado, invalidando leis e normas jurídicas democraticamente postas, 

como também e em conseqüência, a função de guardião de uma Constituição exige enormes

responsabilidades. Isto não afasta, por óbvio, a importância do controle difuso, como antes 

referido, mormente se consideradas suas dimensões histórica e ideal, o que só vem corroborar 

a sua importância em favor do elemento democrático nas Constituições.
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8 O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL: ALGUNS PONTOS
CRÍTICOS DOS LIMITES FORMAIS E MATERIAIS

Do ponto de vista estritamente formal, o nosso modelo de constitucionalidade mostra-

se extremamente amplo e criativo.258 Com a Constituição de 1988, aboliu-se o monopólio do

Procurador-Geral da República para a ação de controle concentrado no Supremo Tribunal 

Federal. O artigo 103 da Constituição amplia significativamente o rol dos legitimados a

propor ação direta de inconstitucionalidade, permitindo que, praticamente, todas as

controvérsias envolvendo matéria constitucional possam, em tese, ser submetidas ao exame

do Supremo Tribunal Federal. 

Ademais, amplia ainda o controle do pacto federativo ao autorizar a aferição da 

constitucionalidade das leis federais e estaduais. Existe ainda o chamado controle da omissão,

formalmente  posto na Constituição (ação de inconstitucionalidade por omissão e mandado de

injunção), incorporando, assim, a Carta de 1988, o que há de mais moderno na ciência do 

direito constitucional. Entretanto, o mundo jurídico só ganha vida (efetividade)259 e alma na 

prática do seu dia a dia. É na leitura das decisões dos Tribunais que se percebe como o direito 

vêm sendo aplicado, que interpretações estão sendo feitas das normas constitucionais e quais

são os caminhos que estão sendo percorridos. 260

Na realidade brasileira, contudo, o controle de constitucionalidade nem sempre tem

refletido a principiologia constitucional. Verifica-se que o processo261 no mais das vezes, tem

sido não um instrumento de acesso à Jurisdição Constitucional, mas um meio para barrar o

258 Sobre a amplitude e criatividade do nosso modelo ver SILVA, José Afonso. Curso de Direito
Constitucional. 20ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002.
259 Cf. BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas. 4ª edição. Rio de
Janeiro: Renovar, 2000.
260 Tanto através de decisões monocráticas ou colegiadas do Supremo Tribunal Federal.
261 Fruto não só de interpretações equivocadas, que acabam vedando o acesso à Justiça ou conhecimento de 
recursos e ações pelo mérito, como também e especialmente ao fenômeno de leis processuais inconstitucionais
que desprestigiam o Poder Judiciário e por via de conseqüência, os jurisdicionados.
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seu exercício. Como a última palavra a propósito do direito constitucional é sempre da Corte 

ou Tribunal competente, é ele quem interpreta o direito constitucional e ao interpretá-lo acaba 

construindo barreiras, diretas ou indiretas ao acesso, à sua competência e jurisdição.

A sistemática agressão ao texto constitucional causa não só o seu desprestígio como 

também a sobrecarga do Supremo Tribunal Federal.262 Os poderes constituídos que deveriam

dar o exemplo de cumprimento à constituição e aos seus valores mais caros, são os primeiros

a desrespeitá-la. O Executivo editando medidas provisórias263 em elevado número, ausentes 

quase sempre os seus pressupostos de relevância urgência. O Legislativo no mais das vezes 

omisso ou conveniente refém do jogo político ditado do Executivo. O Judiciário, com 

problemas em sua estrutura e funcionamento sem dúvida, acaba sendo o desaguadouro natural

de todos os conflitos institucionais.264 Como se viu anteriormente, o próprio Supremo

Tribunal Federal tem um acúmulo de processo que vem atormentando os seus ministros.

Neste contexto, o controle da constitucionalidade é estrangulado no Supremo Tribunal 

Federal que não consegue reduzir os ataques à Constituição. Especialmente a partir de quando 

se editou a Emenda Constitucional n° 3, de 17 de março de 1993. O grande número de ações 

diretas de constitucionalidade, ajuizadas fala por si só. De lá para cá apenas milhares de ações 

foram distribuídas.265

262 Cf. VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremo Tribunal Federal: Jurisprudência Política. 2 ed. São Paulo:
Malheiros, 2002.
263 Sobre o tema, vide BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. 14ª ed. São
Paulo: Malheiros Editores, 2002, especialmente o seu Capítulo 11. Também FIGUEIREDO, Marcelo. A Medida
Provisória na Constituição. São Paulo: Atlas, 1991.
264 Sobre a crise do Judiciário brasileiro, ver DELLA CUNHA, Djason Barbosa. Crise do Direito e da 
regulação jurídica nos Estados constitucionais periféricos: modernidade e globalização. Porto Alegre: 
Sérgio Antonio Fabris Editor, 2003. Diz o autor, à p. 61: “O Judiciário brasileiro se apresenta inerte, 
burocraticamente ritualizado, comprometido com as elites e as categorias dominantes, desprovido de recursos
materiais e humanos capacitados para enfrentar os desafios de uma sociedade em mutação, o que atesta a própria
falência da ordem jurídica estatal.”
265 Conforme Mensagem do Conselho Nacional de Justiça, referente ao ano de 2006, apresentado ao Congresso
Nacional BRASIL: Supremo Tribunal Federal.www.stf.gov.br/notícias/palavradosministros/discursosepalestras,
acesso em 01 de junho de 2006. Segundo quadro sinótico de Oscar Vilhena, no entanto, até o ano de 2002,
apenas 8 (oito) ações diretas de constitucionalidade haviam sido distribuídas. Como se vê, o elevado número de
ações diretas de inconstitucionalidade reflete o grande número de ataques à Constituição. VIEIRA, Oscar 
Vilhena. Supremo Tribunal Federal: Jurisprudência Política. Op. cit., p. 223.
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Já o controle das omissões inconstitucionais, que em 1988 imaginava-se promissor,

com a edição da inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção não prosperou. A 

tibieza da maioria dos julgadores na interpretação dos novos institutos levou os 

constitucionalistas brasileiros a fazerem chacota das ações em tela. Alguns dizem mesmo,

com relação ao mandado de injunção, que este foi morto pelo Supremo Tribunal Federal logo 

no primeiro julgamento Perdeu-se, uma vez mais, a oportunidade de se exercer a chamada

interpretação criativa, ativista e inovadora do direito constitucional, como apregoam os

modernos doutrinadores constitucionais. Com relação a esses institutos, Canotilho, ao 

discorrer sobre eles, chega mesmo a fazer aquilo que, ao nosso sentir, parece ser uma velada 

crítica antecipada ao pífio desempenho que os mesmos teriam na jurisdição constitucional 

brasileira. Suas palavras foram registradas pouco tempo depois do advento dos institutos.  Diz 

ele:

Resta perguntar como o mandado de injunção ou a ação constitucional de 
defesa perante omissões normativas é um passo significativo no contexto da 
jurisdição constitucional das liberdades. Se um mandado de injunção puder,
mesmo modestamente, limitar a arrogante discricionariedade dos órgãos
normativos, que ficam calados quando a sua obrigação jurídico-constitucional
era vazar em moldes normativos regras atuativas de direitos e liberdades
constitucionais; se, por outro lado, através de uma vigilância judicial que não 
extravase da função judicial, se conseguir chegar a uma proteção jurídica sem
lacunas; se, através de pressões jurídicas e políticas, se começar a destruir o
‘rochedo de bronze’ da incensurabilidade do silêncio, então o mandado de
injunção logrará seus objetivos. Tomemos a sério o silêncio dos poderes 
públicos – o direito à emanação de normas jurídicas e à proteção judicial
contra as omissões normativas.266

O ordenamento jurídico recebeu a Lei nº 9.882/99 para dar eficácia ao artigo 102, § 

1°, da Constituição Federal, que trata da argüição de descumprimento de preceito fundamental

decorrente da Constituição. Valores constitucionais, vertidos em normas jurídicas 

consideradas fundamentais, continuavam, após a Carta de 1988, letra morta pela omissão

inconstitucional do legislador. Com a chegada do instituto, através da Emenda Constitucional

nº 3/93, o direito brasileiro passou a contar com medida judicial que serve especificamente ao 

266 Apud TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. As garantias do cidadão na justiça. São Paulo: Saraiva, 1993, p.
367.
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amparo daquelas normas constitucionais nas quais estejam refletidos os valores

constitucionais fundamentais, chamados de preceitos fundamentais.  O silêncio eloqüente do 

legislador continua a desafiar o Supremo Tribunal Federal. Preceitos fundamentais são os 

preceitos (princípios e regras) contidos na abertura dada pelo artigo 5°, § 2°, da Constituição

Federal267 e tantos outros esparsos nos tratados internacionais. Ou ainda os valores que dão 

identidade à Constituição, como quer André Ramos Tavares.268 Pode ser ainda um

instrumento que habilita a concretização da matéria constitucional positiva, desde que sua 

interpretação projete a dimensão dos direitos humanos, dos direitos fundamentais em sua 

expressão mais ampla e compreensiva. Estado alguns desses valores violados, pode-se pedir a 

imediata apreciação do caso pelo Supremo Tribunal Federal, que deve oferecer uma célere 

solução em face de tratar-se exatamente de direitos fundamentais, o que proporciona 

segurança jurídica, estabilidade e pacificação social.

Porém, a lei reguladora da ação de descumprimento de preceito fundamental, ao 

nosso sentir, criou obstáculos com vistas à concretização do instituto através de uma

jurisprudência construtiva que deve ser operada pelo Supremo Tribunal Federal. Porém, ela 

proporciona uma exegese restritiva, na medida em que impede, por razões estritamente de 

ordem processual, que temas referentes aos preceitos fundamentais possam chegar à Corte, 

utilizando-se da ritualística e da burocracia processual da demais ações constitucionais, de 

forma que termina por comprometer a efetivação imediata dos direitos e preceitos

fundamentais. Ora, não nos parece ser necessário que os direitos estejam taxativamente

colocados no texto da Carta, bastam que estejam implícitos em razão de princípios ou em 

razão do regime acolhido pela Constituição. Assim, estando-se diante do descumprimento de 

preceito fundamental de ordem principiológica, caberá a ação de descumprimento de preceito 

fundamental como forma de explicitar-lhe o conteúdo.

267 Segundo palavras de VIEIRA, Oscar Vilhena. Op. cit., p. 132.
268 TAVARES, André Ramos. Tratado da Argüição de Preceito Fundamental. São Paulo: Saraiva, 2001, p.
134.
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Já com relação ao mando de injunção, o acanhamento expressado em decisões do 

Supremo Tribunal Federal em processos postos sob sua apreciação, extirpou a tentativa de 

contribuição que se buscou, com o instituto, de contribuir para o fortalecimento da 

democracia. Previsto para que a ausência de normas regulamentadoras não impedisse a 

aplicação de normas constitucionais, poderia o Judiciário, através daquela Corte, suprir a 

lacuna, em concreto, efetivando o dispositivo constitucional. Entretanto, tal não ocorre. 

Exemplo disso é o Mandado de Injunção nº 288-6/DF, onde a Corte deixou assentado que

A jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal firmou-se no
sentido de atribuir ao mandado de injunção a finalidade específica de ensejar
o reconhecimento formal da inércia do Poder Público em dar concreção à
norma constitucional positivadora do direito postulado, buscando-se, com 
essa exortação ao legislador, a plena integração normativa do preceito 
fundamental invocado pelo impetrante do writ como fundamento da 
prerrogativa que lhe foi outorgada pela Carta Política.269

Parece-nos que o Supremo Tribunal Federal transformou o mandado de injunção numa

mera ação declaratória de mora legislativa e, o que é pior, sem efeito prático algum. Ao invés 

de suprir a ausência de regulamentação de um dispositivo constitucional, garantindo a sua 

eficácia plena, limitou-se a declarar a existência de lacuna “exortando” o legislado a 

preenchê-la, mesmo reconhecendo a inadimplência do Poder Legislativo no cumprimento do 

seu dever de regulamentar os direitos e as garantias prenunciadas na Carta Política. Em razão 

dessa posição adotada pela Corte, restou exterminada a possibilidade de dar eficácia imediata

às normas constitucionais através do mandado de injunção, pois mesmo notificado de sua 

mora, o Legislativo pode não suprir a lacuna. Parece-nos que, nesses casos, não bastassem as

limitações formais e materiais estabelecidas no texto constitucional, cria o Supremo Tribunal 

Federal inúmeras dificuldades para o pleno exercício dessas ações que lhes são afetas. Filtra a

Corte com tanto rigor que poucos são os feitos que alcançam o julgamento do direito material

posto na questão. Como dito anteriormente, à deferência abusiva às filigranas processuais

269 Relator Ministro Celso de Mello, DJU de 03.05.95, p. 11.629. BRASIL: Supremo Tribunal Federal.
www.stf.gov.br/jurisprudência, acesso em 02 de junho de 2006.
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vem em prejuízo do direito de fundo, alçado, indubitavelmente, ao plano secundário. 

Casos há em que a jurisprudência da Corte vacila quanto à presença ou ausência de 

reserva legal expressa com o condão de diferir a aplicabilidade imediata da norma

constitucional, do que é exemplo o direito de greve dos servidores públicos, previsto no art. 

37, inciso VII, da Constituição Federal, na redação original antes da mudança implementada

pela Emenda Constitucional nº 19 de 4 de junho de 1998.270 No julgamento do Mandado de 

Injunção nº 20, o Pleno do Supremo caracterizou a norma então vigente do inciso VII do art. 

37, da Constituição, como norma de eficácia limitada (ou contida), dizendo ser impossível o

exercício do direito de greve pelos servidores públicos antes da edição da lei complementar

então prevista.271 Ocorre que a Corte  assentiu posteriormente, quando do julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 185.944272, que o direito de greve dos servidores públicos poderia 

ser exercido de imediato, o que nos pareceu, comparando os dois momentos, a solução mais

adequada, para que não houvesse quebra de isonomia com os trabalhadores privados (art. 9º, 

CF).

A crítica que se fazia no passado ao Supremo Tribunal Federal em razão do exagerado 

subjetivismo que pautava as decisões daquela Corte em questões de índole constitucional, deu 

lugar agora à crítica em razão de um retraimento para a concretização de certos institutos

constitucionais, e também por uma omissão quanto ao papel que essa Corte Constitucional 

pode desempenhar no moderno contexto constitucional brasileiro, concernente na 

consolidação de alguns limites materiais que poderiam ser impostos aos demais Poderes, 

como no caso das medidas provisórias do Poder Executivo, por exemplo, que coloca o 

Legislativo num plano secundário, mas nem por isso o Supremo Tribunal Federal, como

270 O texto anterior dispunha: “ VII – o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei
complementar.” A redação atual, com a EC nº 19/98 passou a ser a seguinte: “VII – o direito de greve será
exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.”
271 STF – Pleno, MI nº 20, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 22.11.96, p. 45.690. In Jaqueline Michels Bilhalva.
A Aplicabilidade e a Concretização das Normas Constitucionais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005,
pp. 83/84.
272 STF – Pleno, RE nº 185.944, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 08.08.98, p. 42. Ementário 1917-4. BRASIL:
Supremo tribunal Federal. www.stf.gov.br/jurisprudência/inteiroteor, acesso em 02 de junho de 2006.
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órgão de cúpula do Poder Judiciário nacional cumpre o dever constitucional de impedir esse

abuso. Nesses casos, parece-nos que a Corte tem ficado aquém das possibilidades materiais

outorgadas pela Carta para o controle de constitucionalidade desses atos normativos, como já

visto anteriormente.

Não há dúvida que o Supremo Tribunal Federal está obrigado a decidir casos em que 

se alega desrespeito à Constituição pelo Poder Executivo ou por um órgão do Congresso

nacional. Não apenas pode, mas deve decidir, sem que isso configure invasão da esfera de 

independência do Legislativo ou do Executivo, ou mesmo quebra do velho paradigma da

separação dos Poderes. Tome-se como exemplo as inúmeras provocações feitas à Corte por 

ocasião das Comissões Parlamentares de Inquérito, instaladas no ano de 2005 e algumas ainda 

em andamento neste ano de 2006. A atuação do Supremo, criticada por muitos parlamentares

e membros do Governo atual e até mesmo do Governo passado, não nos parece tenha sido

irregular, no sentido de interferência nos demais Poderes e, ademais, a Corte tinha o dever de 

julgar os pedidos que lhe foram endereçados, até porque em praticamente todos os casos 

questionados, estava-se diante de alegação de desrespeito a normas processuais, com 

prejuízos de direitos garantidos pela Constituição. Não nos parecer haja a Corte ultrapassado,

em tais casos, os limites formais e materiais inerentes ao controle da constitucionalidade

desses atos.

Outro ponto crítico relativo aos limites formais e matérias ao controle de 

constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal diz respeito ao controle das emendas

constitucionais. Embora o modelo de controle de constitucionalidade no Brasil seja

constituído por dois sistemas simples – o difuso e o concentrado -, tal sistema torna-se

complexo, a nosso sentir, quando se trata do controle de constitucionalidade das emendas

constitucionais. O controle dessas emendas, concentrado nas mãos do Supremo Tribunal 

Federal, de caráter abstrato e principal, que pode ser feito por ação direta de 
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inconstitucionalidade, por ação direta de constitucionalidade e por ação de 

inconstitucionalidade por omissão273 e até mesmo pelo caminho incidental, desde que a norma

editada pela Emenda seja auto-aplicável.274

Quanto a Constituição fala em “lei ou ato normativo federal”, deve ser interpretada de 

modo amplo, abrangendo todas as espécies normativas gerais editadas pelo Poder federal, 

sendo, pois, as emendas constitucionais incluídas no âmbito de atos normativos. Portanto, têm

como condição de validade a constitucionalidade, como qualquer ato de quaisquer dos 

Poderes. Por lógica, essa condição advém da supremacia da Constituição, e para que essa 

supremacia seja efetivada – móvel das teorias do moderno constitucionalismo -, tal controle

há de se fazer quanto às próprias emendas, abrangendo tanto os seus aspectos formais quanto 

materiais. Embora se enxergue um perfil de início conservador do Supremo Tribunal Federal 

no exercício do controle de constitucionalidade das emendas constitucionais, no momento

atual a Corte tem se mostrado mais aberta e mais receptiva à apreciação dessas questões, num 

movimento de preenchimento de espaços antes não ocupados no exercício dos limites

matérias do controle de constitucionalidade.

A despeito de se ter um processo de mudança constitucional considerado rígido, já 

foram aprovadas deste a promulgação da Constituição, em 1988, cinqüenta e duas (52) 

Emendas Constitucionais, incluindo seis (6) de revisão. Especialmente no campo econômico –

em razão de fatores de ordem interna e internacional, motivados pela crescente globalização

dos mercados -, as emendas constitucionais transformaram o modelo econômico do país, 

permitindo a privatização de amplos setores da economia nacional, e abrindo a economia ao 

capital estrangeiro.

Quanto chamado a apreciar a constitucionalidade de algumas dessas emendas,

273 Posição defendida por FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A alteração da Constituição e seu controle no
Direito Constitucional brasileiro. In Dimensões do Direito Contemporâneo: Estudos em homenagem a
Geraldo de Camargo Vidigal. Ives Gandra Martins e José Renato Nalini (coordenadores). São Paulo: Editora
IOB, 2001, p. 133.
274 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Op. cit., 134
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notadamente no campo econômico e social, o Supremo Tribunal Federal não deu eco aos 

reclamos daqueles que enxergavam inconstitucionalidade em tais emendas.275 Em 

contrapartida, no campo tributário, constituído pelas relações entre contribuintes e o Estado, a 

posição da Corte mostrou-se mais avançada na proteção formal dos direitos e garantias

individuais, tanto quando decorrente de emendas constitucionais, mas principalmente quando 

alterações foram injetadas no ordenamento jurídico através de medidas provisórias. Embora a 

Corte nada tenha feito até aqui para evitar a enxurrada de medidas provisórias, mostrou-se 

pelo menos mais avançada quando se tratou de questões afetas aos direitos dos contribuintes. 

Mesmo assim a posição da Corte não deixa de ser alvo de críticas, algumas procedentes, 

outras nem tanto. Uma das mais acerbas é formulada por Lênio Streck, numa análise da

jurisdição constitucional a cargo do Supremo Tribunal Federal. Diz o autor:

No plano da operacionalidade do direito, grande parcela das querelas jurídicas
tem sido decidida mediante a (singela) citação de ementas jurisprudenciais
(ou Súmulas) descontextualizadas, a ponto de o Supremo Tribunal Federal 
declara a inconstitucionalidade (sic) de um dispositivo de medida provisória 
com fundamento na Súmula 618, de edição anterior à Constituição. Calha 
lembrar, além disso, que as decisões, embora fundamentadas nos verbetes 
(nos seus mais variados tipos), não são suficientemente justificadas, isto é, 
não são agregados aos ementários jurisprudenciais os imprescindíveis
suportes fáticos, decorrendo daí o que denomino de “um perigoso ecletismo”, 
originário de um hibridismo (simplista/simplficado) representado pela fusão 
de institutos da common law e da civil law.276

Um outro exemplo de ponto crítico com relação aos limites formais e materiais do 

controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal dá-se quando da apreciação da 

ação direta de inconstitucionalidade. Neste tipo de ação não há propriamente um caso baseado 

em fatos. O que acontece nessas hipóteses é que uma determinada norma é editada e um dos 

legitimados constitucionalmente para propor a ação questiona a sua conformação com a 

Constituição Federal. Um exemplo marcante é o que ocorreu com as Ações Diretas de 

275 Importantes alterações na economia do país foram introduzidas com o advento das Emendas Constitucionais
nºs 5, 7, 8 e 9.
276 STRECK, Lênio Luiz. Quinze anos da Constituição – análise crítica da jurisdição constitucional e das
possibilidades hermenêuticas de concretização dos direitos fundamentais-sociais. In Constitucionalizando
Direitos: 15 anos da Constituição Brasileira de 1988. Fernando Facury Scaff (organizador). Rio de Janeiro:
Renovar, 2003, pp. 170-171.
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Inconstitucionalidade nºs 2468, 2470 e 2473, todas propostas contra a Medida Provisória nº 

2.152-2, de 01 de junho de 2001, que criou a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, 

do Conselho do Governo, estabelecendo diretrizes para o programa de enfrentamento da crise 

de energia elétrica, surgida pela falta de chuvas necessárias à movimentação das hidrelétricas 

geradoras desse tipo de energia, dentre outros problemas do sistema energético nacional. A

Medida Provisória foi reeditada várias vezes, numa delas recebendo o número 2.198, em 24 

de agosto de 2001, quando foi questionada277.

O Supremo Tribunal Federal já havia examinado e declarado a constitucionalidade de 

diversas normas contidas na medida provisória, quando do julgamento da Ação Declaratória 

de Constitucionalidade nº 9, proposta pelo Executivo.278 Mesmo assim, alguns partidos 

políticos da então oposição279 e outras entidades questionaram o art. 24 da Medida Provisória, 

que determina que a União e a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) sejam citadas 

como litisconsortes passivos em quaisquer ações referentes ao plano de racionamento de 

energia elétrica. Entre os argumentos deduzidos nas ações diretas, pelos autores, um diz 

respeito ao deslocamento da competência, uma vez presentes os litisconsortes passivos 

mencionados, para a Justiça Federal, pois esta seria “supostamente mais inclinada a favorecer 

o governo”.280 Como a questão submetida ao Supremo através de ação direta de 

constitucionalidade é sempre em tese, fica difícil determinar o âmbito do caso e outros passos

dados pelo Tribunal no sentido de concretização de princípios constitucionais, o que dificulta 

277 Originalmente, a Medida Provisória recebeu o número 2.147, e teve as seguintes reedições: 2.148-1, 2.152-2,
2198-3, 2.198-4 e 2.198-5, ainda em tramitação. BRASIL: Presidência da República Federativa do Brasil. 
www.planalto.gov.br/legislação/medidasprovisórias, aceso 02 de junho de 2006.
278 Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 23/04/2004, p. 00006. Ementário vol. 02148-01, p. 00001. BRASIL:
Supremo Tribunal Federal. www.stf.gov.br/processos/petiçõesiniciais/adi/adc/adpf, acesso em 02 de junho de
2006.
279 Caso da ADIn nº 2473, proposta pelo Partido dos Trabalhadores (PT, atualmente no Governo), Partido
Comunista do Brasil (PC do B) e Partido Socialista Brasileiro (PSB). BRASIL: Supremo Tribunal Federal.
www.stf.gov.br/processo/acompanhamentoprocessual, acesso em 02 de junho de 2006.
280 Vê-se aqui o que se pode chamar de desvario argumentativo dos autores. Sem sombra de dúvida, a Justiça
Federal foi e continua sendo ao longo dos anos uma casa de ressonância das grandes questões envolvendo a
União, e tem se mostrado com uma imagem positiva perante a sociedade brasileira, sem nenhuma
tendenciosidade.
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sobremodo a análise da conformação dos limites matérias e formas do controle de 

constitucionalidade com o sistema constitucional vigente. Mesmo assim, é possível enxergar-

se que o Tribunal tem exercido, em casos que tais, um controle que podemos chamar de 

conformidade, em relação às políticas públicas como as resultantes da Medida Provisória

mencionada, embora nem sempre atento à adequação orgânico-funcional dessas políticas, o

que sempre termina por beneficiar o Governo. Parece faltar à Corte uma visão ontológica dos 

textos de medidas provisórias e outros atos normativos que tratam de políticas públicas,

ficando vinculado a uma interpretação pretensamente fixa, incidindo naquilo que João 

Maurício Adeodato chama de “reificação racionalista e casuísmo irracionalista”, ou seja, uma

concepção moldada para tratar questões de tamanha importância como uma mera coisa 

qualquer, de forma casuística, importando naquilo que ele adjetiva como “esdúxula 

incompatibilidade” com a estratégia discursiva e política que deve imperar na jurisdição 

constitucional a cargo do Supremo Tribunal Federal.281

Podemos colocar como resultado desse debate a idéia de que a jurisdição 

constitucional a cargo do Supremo Tribunal Federal depende da observância sempre dos 

limites formais e materiais do processos de concretização da Constituição por ele mesmo

criado ao longo dos anos. 

É indiscutível que alguns dos seus julgados se projetam sobre escolhas efetuadas pelo

legislador, que têm caráter próprio de decisão política, ultrapassando o normal dos julgados 

dos demais tribunais. Não obstante a margem de discricionariedade de que gozem os seus 

ministros, eles devem ser ater aos ditames da Constituição, dentro da fundamentação lógico-

jurídica, própria da Ciência do Direito. O que não se pode negar, como sustenta Walber de 

Moura Agra282, é que algumas decisões do Supremo Tribunal Federal têm efeitos políticos, 

281 Cf. ADEODATO, João Maurício. Jurisdição constitucional à brasileira: situação e limites. In

Constitucionalizando Direitos... Op. cit., p. 96. 
282 AGRA, Walber de Mora. A Reconstrução da legitimidade do Supremo Tribunal Federal. Rio de Janeiro:
Forense, 2005.
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baseando-se na idéia de que uma norma jurídica tem efeito político quando afeta diretamente

a estruturação da ordem social estabelecida.

As injunções sóciopolítico-econômicas que cercam as decisões da Suprema Corte

brasileira não retiram a essência de sua natureza jurídica porque suas sentenças são

construídas a partir de uma racionalidade peculiar à Ciência do Direito. As influências que 

circundam o mundo jurídico, para serem por este absorvidas, são transformadas em 

linguagem própria do sistema, funcionando de acordo com as estruturas que regem o Direito.

O que não pode ser negado de forma alguma é que os Ministros do Supremo Tribunal

Federal atuam em normas jurídicas que apresentam alto teor de sentido político, que são os 

mandamentos constitucionais. Um dos fatores teleológicos da Carta Magna configura-se em 

juridicizar as principais decisões da sociedade, como a forma de Estado, a forma de governo, 

etc. Assim, os integrantes da Corte atuam em normas jurídicas que apresentam maior

abstração, o que lhes possibilita amplo espaço para aplicá-las na realidade social. Seu campo

de atuação, no mais das vezes, envolve matérias políticas, o que não desnatura a natureza 

jurídica de suas decisões, já que são emanadas dentro dos parâmetros do Direito. 

Mesmo que se considere que certas decisões do Supremo Tribunal Federal são de 

cunho preponderantemente político, é certo se afirmar, contudo, que as motivações dessas 

decisões envolve, mesmo que de forma extrínseca, apenas argumentos jurídicos, recolhidos ao

longo do processo. A motivação das decisões jurídicas é a mais segura garantia que serão 

proferidas nos moldes jurídicos, mesmo que diante de matérias que tragam notórias 

conseqüências políticas e dentro de um amplo campo de discricionariedade. Ressalte-se que, 

ao expor os argumentos que amparam as decisões proferidas, devido ao princípio da 

publicidade, há a possibilidade de que esses argumentos possam ser conhecidos pela 

sociedade, podendo sofrer censura da coletividade e, especialmente, daqueles que militam nas 

atividades jurídicas. Exemplo claro disso é o julgamento de um ato governamental que ficou 
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famoso pelo nome de Plano Collor. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade

nº 223 (portanto, controle concentrado), intentada contra a Medida Provisória nº 173/90, que 

vedava a concessão de liminar em mandado de segurança e em ações ordinárias e cautelares

decorrentes de um conjunto de 10 (dez) outras medidas provisórias, bem como proibia a 

execução das sentenças proferidas em tais ações antes do seu trânsito em julgado, o Tribunal 

indeferiu a liminar solicitada na medida cautelar requerida juntamente com a ação direta de 

inconstitucionalidade, manifestando o entendimento de que, ao menos em juízo sumário, a

Medida Provisória nº 173/90 seria constitucional. A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº

223 foi proposta para o fim de ver declarada a inconstitucionalidade da citada Medida 

Provisória por afronta, genericamente, aos princípios do acesso à justiça e da inafastabilidade

do controle judicial. Não obstante, a ementa do acórdão registrou um comentário incomum até 

então: a decisão que acabava de se tomar no Supremo não impedia que qualquer juiz, diante 

de um caso concreto, considerasse a norma constitucional.

É de se lembrar, aqui, que à época, em razão do citado plano econômico, as pessoas

viram-se de repente privadas de suas poupanças e dos seus depósitos bancários, o que teve 

imensa repercussão social e o único caminho que lhes restava era recorrer ao Judiciário para 

recuperar os seus ativos. Porém, o Supremo Tribunal Federal, mesmo reconhecendo a 

constitucionalidade da Medida Provisória, admitiu que seriam legítimas as incursões das

pessoas ao Judiciário, através de ações nas instâncias inferiores, o que terminou por deixar

implícita uma posição nitidamente política da Corte Suprema, acenando de um lado pela 

constitucionalidade da norma e, de outro, possibilitando que a sociedade conseguisse, através 

do controle difuso, a declaração de inconstitucionalidade dessa mesma norma. Trocando em

miúdos, nitidamente a Corte reconheceu, naquela ocasião, que uma regra pode validamente

restringir um princípio constitucional até determinado ponto, porém não pode ir além dele. 

Ficou aquém, no nosso modesto entender, dos limites materiais que lhe são conferidos pela
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Constituição e que podem ser estendidos, por ela, através do controle de constitucionalidade,

incorrendo em  desprestígio aos princípios que dão lastro à possibilidade de concretização 

cada vez maior da Constituição.

Mesmo que a decisão contenha um conteúdo técnico – e dos poderes estabelecidos, o 

Judiciário, que incluiu o Supremo Tribunal Federal é o órgão estatal cujas decisões 

apresentam maior conteúdo técnico, haja vista a argumentação lógica de sua fundamentação e 

a forma de provimento dos seus membros, constituindo-se um dos elementos que formam sua

legitimação -, não quer dizer, contudo, que seus membros sejam indefesos a valores 

ideológicos. Há, na verdade, um forte teor de substância política em suas sentenças. A 

concepção de que o Supremo é um órgão jurídico não significa dizer que ele também se

configura como neutro. Na verdade, a teoria da neutralidade do Poder Judiciário, nas palavras 

de Walber Agra283,

(...) funciona como uma máscara para esconder posicionamentos 
eminentemente políticos, o que não ajuda a densificar a concretude
normativa dos direitos fundamentais e a fortalecer a representatividade dos
ministros do Supremo Tribunal Federal. 

A neutralização política da jurisdição constitucional que, teoricamente, segundo parte

da doutrina, deveria existir em razão dos comandos constitucionais - pois a magistratura é e 

deve ser, teoricamente, um órgão neutro e imparcial -, não existe. O princípio da neutralidade

do Poder Judiciário perdeu vigor a partir da transformação do Estado de Direito em estado 

Social de Direito, em que os direitos sociais para serem concretizados necessitam também de 

decisões judiciais que efetivem suas realizações. Diante desse quadro, os juízes não podem 

mais ficar, exclusivamente, adstritos aos comandos normativos de forma absoluta, passando a 

analisar em que extensão as normas constitucionais poder sem implementadas, o que levou

Alessandro Pace284  a afirmar que o fato político desempenha papel importante nessas 

283 Op. cit., p. 50.
284 PACE, Alessandro. Corte constituzionale e altri giudici: um diverso garantismo. In Corte constituzionale e
svillupo della forma di governo in Itália. Bologna: Mulino, 1982, p. 237.



197

decisões.

Esse campo de atuação das decisões da jurisdição constitucional, fruto de demandas

sociais, põe por terra a teoria da neutralidade política, por parte do Poder Judiciário,

notadamente através da atuação, entre nós, do Supremo Tribunal Federal. Em várias de suas 

decisões, a Suprema Corte tem sido levada a se posicionar sobre questões de natureza política,

em que o seu direcionamento dependerá da convicção ideológica de seus ministros. São

decisões que, inclusive, trazem conseqüências diretas para os outros poderes e para toda a 

sociedade, e patenteiam a discricionariedade de que gozam as cortes constitucionais.
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9 O COTEJO DOS PRINCÍPIOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
CONTROLE DIFUSO E NO CONTROLE CONCENTRADO DE
CONSTITUCIONALIDADE: ASPECTOS CONTRADITÓRIOS DA POSIÇÃO DA 
CORTE

Como já dissemos anteriormente, tanto no modelo concentrado como no modelo

difuso de constitucionalidade compete ao Supremo Tribunal Federal a guarda da

Constituição, seja enquanto órgão específico, seja enquanto instância recursal. 

Mostra-se necessário, a partir de agora, analisar como este Tribunal vem se 

posicionando com relação ao tema dos princípios em seus julgados. Trataremos aqui, 

especialmente, dos chamados princípios materiais, ou seja, aqueles que conferem conteúdos 

reitores à ordem jurídica como um todo. Por uma questão metodológica, restringiremos a 

análise ao conteúdo de acórdãos proferidos em sede de Recurso Extraordinário e de Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, ficando daí excluídas as demais modalidades de jurisdição

constitucional (como é o caso do habeas corpus, do mandado de injunção, dos embargos 

declaratórios etc.). 

Antes, porém, é preciso dizer que é a partir do ingresso de demandas oriundas da 

atividade legiferante estatal (do Executivo e do Legislativo) que se revela o papel político no 

interior do Supremo Tribunal Federal, na medida em que, chamado a resolvê-las, tem sido 

levado a desobstruir alguns caminhos, retirando, muita vezes, importantes construções 

jurídicas do cenário (portanto, comprometendo o discurso constitucional), para dar vez ao

discurso político pautado nas conseqüências e repercussões sociais da decisão. Exemplo claro 

disso foi o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que questionava dispositivos

da Emenda Constitucional nº 41/2003, que promoveu a chamada Reforma da Previdência,

matéria de interesse do governo, mas com profundas repercussões na vida dos trabalhadores 

em geral, públicos e privados.
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Os efeitos das declarações de inconstitucionalidade no âmbito do Supremo 

condicionam a decisão, e não o inverso, que seria desejável num processo político. Entre 

alterar o projeto de adaptação da Carta de 88 ao universo das políticas governamentais (sejam 

as neoliberais, dos governos anteriores, sejam algumas consideradas de esquerda, como as do 

governo atual, nem por isso menos neoliberais) e alterar as posições históricas da Corte, esta 

tem optado por adaptar a sua jurisprudência aos projetos governamentais. Penetra a Corte 

naqueles limites formais e materiais previstos na Constituição para a atuação legislativa e

governamental. Emerge dessa penetração o seu papel político, que tem relevado uma nítida 

distinção que faz a Corte ao examinar os limites materiais e formais dessa atuação, o que 

acaba por revelar, assim, até onde vão os  limites formais e materiais que a própria Corte 

entende lhe terem sido atribuídos pela Carta da República na sua atuação como seu guardião. 

Muitos autores afirmam que a atuação das cortes constitucionais não pode deixar de ser 

política, especialmente pelo fato de que o fenômeno constitucional carrega em sua

composição histórica uma vinculação à questão da disciplina do poder político, podendo ser 

reduzido a uma de suas esferas, ou mesmo sendo concebido como fato externo regulador do 

exercício deste poder. Essa atuação política das cortes constitucionais, como o Supremo, é

vista com clareza, também, na medida em que resultados legislativos são alterados pela 

jurisprudência do Tribunal por receio dos governantes e das maiorias parlamentares de futuras 

censuras ao Judiciário. Pode-se também justificar essa atuação porque o discurso 

constitucional necessita de mecanismos que possibilitem esta atuação nas esferas jurídica e 

política, cuja relação é íntima, e a Constituição seria o seu vínculo estrutural.285

É correto afirmar que, em linhas gerais, o que se pode perceber é a inter-relação 

inevitável entre o campo do fenômeno político e o do fenômeno jurídico, e mais, a 

importância do fenômeno constitucional como meio de ligação e relacionamento entre a 

285 Daí a conceituação luhmaniana de Constituição como vínculo estrutural entre política e Direito. LUHMANN, 
Niklas. Legitimação pelo procedimento. Trad. Maria da Conceição Corte-Real. Brasília: UNB, 1980.
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realidade fática do político e a realidade normativa do jurídico. O campo político exige

sempre dois componentes, um fático e outro normativo, e de acordo com a moderna teoria da 

política, existe o aspecto normativo da política enquanto forma de estabelecimento de padrões 

e meio ordenante da vida político-social, segundo critérios valorativos que incidem sobre a 

ação social. A Constituição atua, pois, no momento em que se recorre a alguma forma de 

legitimação e de atuação externa, independentemente da normatividade pura de seus 

comandos, ou da componente interna de fechamento do sistema (a validade jurídica), para 

usar as palavras de Canotilho, como um estatuto jurídico do político. Assim o é na medida em 

que procura: 

(1) definir os princípios políticos constitucionalmente estruturantes, como, por 
exemplo, o princípio democrático, o princípio republicano, o princípio da 
separação dos poderes e independência dos órgãos de soberania, o princípio
pluralista; (2) ao prescrever a forma e  estrutura do Estado e a forma e 
estrutura do governo; (3) ao estabelecer as competências e as atribuições
constitucionais dos órgãos de direção política; (4) ao determinar os princípios, 
formas e processos fundamentais da formação da vontade política e das 
subseqüentes tomadas de decisões por parte dos órgãos políticos-
constitucionais.286

Pode-se afirmar, a partir dessas idéias, que a relação entre o governo (assim como o 

parlamento) e a jurisdição constitucional apresenta-se em dois prismas aparentemente

contraditórios: se, por um lado, a vontade política do governo (e do parlamento) também se

manifesta na estruturação da tutela constitucional e no exercício de sua função, por outro, o 

governo está sujeito a seu controle, segundo os ditames da Constituição, tanto da jurisdição

concentrada quando da ordinária, no caso do controle difuso. Assim, não obstante a tutela da 

Carta Magna sofrer relevante influência política, a jurisdição constitucional desempenhada

pelo Supremo Tribunal Federal tem a missão de exercer a fiscalização dos atos 

governamentais por critérios jurídicos – limites formais, portanto -, contidos na Lei Maior, o 

que ressalta a sua natureza jurídica, e, também por critérios políticos, no delicadíssimo campo

286 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. Coimbra: Almedina,
1999, p. 35.
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dos limites materiais impostos pela própria Constituição.

Numa análise do banco da jurisprudência do Supremo Tribunal nos dois âmbitos de 

controle de constitucionalidade – concentrado e difuso -, pode-se perceber esses dois prismas

aparentemente contraditório com relação ao tratamento dos princípios constitucionais, pois,

ao mesmo tempo que reconhece a inconstitucionalidade de Emenda Constitucional,287 sequer 

conhece recurso extraordinário interposto com fundamento na violação de princípio 

constitucional, ou seja, a Corte reconhece os princípios como fundamento de 

inconstitucionalidade em sede de controle concentrado, mas não no controle difuso. 

Com relação a este último aspecto, a retratar uma contradição quanto ao cotejo dos 

princípios pelo Supremo Tribunal Federal, Lênio Streck chama atenção para o fato de que a

Corte, mesmo numa posição privilegiada de guardião da Constituição tanto em sede de 

controle difuso quanto em sede de controle concentrado tem se debatido com essa 

contradição. Anota o autor: 

Observe-se que o STF não conhece recurso extraordinário fundado na
violação de princípios que estejam colocados em lei ordinária, como é o caso 
do direito adquirido. Na espécie, em havendo invocação no RE do aludido
princípio, o Supremo Tribunal não conhece do mesmo, sob o argumento de
que se trata de uma ‘inconstitucionalidade reflexa’, uma vez que violada, de 
fato, teria sido a Lei de Introdução ao Código Civil.288

Essa concepção restritiva é reiterada em inúmeros julgados, em que é negado pela 

Corte seguimento ao Recurso Extraordinário em razão de as partes não haverem demonstrado

a violação direta de dispositivo constitucional. Tomem-se alguns exemplos:

EMENTA: Execução fiscal. Extinção do processo por falta de interesse de
agir. No que diz respeito ao não-cabimento dos embargos de declaração, além
de não haverem sido prequestionadas as questões constitucionais a ele 
relativas, tem-se que decisão que está fundamentada, ainda que a 
fundamentação possa estar errada, presta jurisdição, não violando, assim, o
disposto no artigo 5º, XXXV, da Carta Magna. As demais alegações de

287 Para Luís Roberto Barroso, o fato de uma emenda à Constituição ser declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal não é nenhuma novidade, sendo mesmo absolutamente trivial, pois encontra precedentes na
história recente brasileira. Refere-se o autor à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 939-7- DF, através da
qual foi declarada inválida a previsão, constante da Emenda Constitucional 3/93, de cobrança do Imposto
Provisório sobre Movimentações Financeiras (IPMF) em razão da inobservância do princípio da anterioridade.
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 190.
288 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Op. cit., p. 296.
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ofensa a princípios constitucionais são alegações de violência indireta ou 
reflexa à Constituição, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso
extraordinário. Recurso extraordinário não conhecido.289

No mesmo sentido:

EMENTA: Direito Constitucional e Processual Civil. Recurso extraordinário.
Artigo 5º, incisos LIV e LV, e §1º, da Constituição Federal e artigo 47, §3º,
inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Princípios
constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. Prova pericial. 
Cerceamento de defesa. Temas infraconstitucionais. 1) Não suscitados, na 
apelação, os temas constitucionais, não era caso de o acórdão, que a julgou, 
enfrentá-los. E se a recorrente as considerava implícitos no apelo, haveria de
apresentar embargos declaratórios para que, suprida a omissão, ficasse
atendido, para efeito de recurso extraordinário, o requisito do 
prequestionamento (Súmulas 282 e 356). 2) Limitando-se, a sentença e o
acórdão, ao considerar desnecessária a prova pericial, a interpretar o artigo
420, inciso II, e o artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, não 
incidiram em ofensa direta e frontal às normas constitucionais referidas 
(incisos LIV e LV e §1º do artigo 5º da Constituição Federal). 3) Nem admite
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário,
alegação de ofensa indireta à Constituição, por má interpretação de lei
ordinária. 4) Hipótese, ademais, em que a recorrente não interpôs recurso 
especial, para o Superior Tribunal de Justiça, a propósito dos referidos temas
infraconstitucionais. 5) Caso, ainda, em que se pretendeu, em recurso
extraordinário, alterar o objeto inicial da perícia. 6) Havendo o acórdão 
recorrido, mediante interpretação das provas, concluído que o mutuário
dispõe de meios para o pagamento de seu débito, para os fins do disposto no
artigo 47, §3º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
e não se prestando o recurso extraordinário ao reexame das provas (Súmula
279), não pode este, também nesse ponto, ser conhecido. 7) Caso, além disso, 
de fundamento autônomo inatacado (Súmula 283). Recurso extraordinário
não conhecido.290

As decisões mencionadas estão a mostrar, portanto, que os princípios constitucionais,

isoladamente, não servem como fundamento suficiente para ensejar uma violação de 

dispositivo constitucional passível de ser objeto de apreciação em recurso extraordinário, 

necessitando-se, para tanto, da incidência de uma norma específica da Constituição como

fundamento da alegação de inconstitucionalidade.

Tal postura revela, por sua vez, total descompasso com relação à fundamentação

teórica concernente à questão dos limites materiais do controle de constitucionalidade, pois 

desconsidera os princípios enquanto categoria normativa (ao lado das regras), remontando ao 

289 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 201454/RJ, julgado em 28/04/1998. Relator
Ministro Moreira Alves. Fonte: www.stf.gov.br/jurisprudência , acesso em 02 de junho de 2006. 
290 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 162054/MG, julgado em 3/12/1999. Relator
Ministro Sydnei Sanches. www.stf.gov.br/jurisprência,  acesso em 02 de junho de 2006.
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conceito antigo, em que constituíam oposição às normas em sentido estrito, como se pode

depreender das palavras de Tércio Sampaio Ferraz Junior: 

No sentido máximo de generalidade e abstração, os princípios constitucionais 
configuram regras estruturais do ordenamento, não integrando o seu conjunto
de normas, ou seja, os princípios gerais, na sua forma indefinida, compõem a
estrutura do sistema, não o seu repertório. 291

Daí a concepção – a nosso ver equivocada – de que os princípios se mostram

inadequados para, ao menos diariamente, atuarem como parâmetro da relação de 

inconstitucionalidade. O fato de não poderem servir diretamente de parâmetro para a 

configuração do vício de inconstitucionalidade, contudo, não os privaria de uma

parametricidade indireta, funcionando como critérios de interpretação, como assinala Elival

Ramos:

A distinção, aparentemente clara entre princípios e normas constitucionais,
começa a perder tal contorno, quando se constata que, presidindo a elaboração 
do ato institucional, os princípios acabam, invariavelmente, por se encarar em 
normas e, nesse sentido, se vinculam a algum ou alguns dispositivos de seu
texto. 292

Constata-se, como vimos ao longo deste trabalho, que se os princípios constitucionais

se constituem em elementos centrais e fundantes da ordem jurídica, sendo eles a condição de 

possibilidade do conteúdo normativo das regras, não se pode negar a eles a respectiva força 

cogente, sob pena de se negar a própria Constituição em sua essência. Contudo, Marcelo 

Neves discorda, mesmo reconhecendo que não haverá como escapar tais situações do crivo do 

controle de constitucionalidade,  acentuando que: 

Inegavelmente, dado o forte componente ideológico e a profunda imprecisão
semântica (vagueza e ambigüidade) das normas programáticas, é muito difícil 
a caracterização da incompatibilidade de lei ordinária com norma
programática. Esta dificuldade semântico-pragmática, encontrada num grau 
maior ou menor em toda questão de inconstitucionalidade não pode significar, 
porém, o não-reconhecimento da possibilidade de surgimento do problema:
por descumprimento de norma programática, sempre é possível, nos sistemas

291 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. 4ª ed.
São Paulo: Atlas, 2003, p. 305.
292 RAMOS, Elival da Silva. A inconstitucionalidade das leis; vício e sanção. São Paulo: Saraiva, 1994, p.
136-7.
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de Constituição rígida, o questionamento jurídico da inconstitucionalidade de 
lei.293

Sem embargo, pode-se afirmar que qualquer ato ou norma que venha a infringir os 

princípios fundamentais da Constituição Federal, como os que estabelecem os objetivos 

fundamentais à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, que garanta o 

desenvolvimento nacional erradicando a pobreza e a marginalização e reduza as 

desigualdades sociais e regionais, deve ser considerado inconstitucional, através de controle

difuso ou concentrado, por magistrado de qualquer instância, a fim de permitir que a 

Constituição prevaleça, e que a vontade do povo ao instituir aquele documento não seja posta

de lado.

Não se pode esquecer que a supremacia constitucional – ou seja, o fato de que a 

Constituição é a lei fundamental, e que uma norma para ser válida precisa buscar sua validade

na norma fundamental – torna escalonado o ordenamento jurídico, sua unidade reduz-se à 

conformação de todo o ordenamento jurídico à lei fundamental que, considerada como a de 

maior estatura, é, por natureza, principiológica, orientando a produção de todas as demais

normas do sistema. Lesar um princípio constitucional é lesar todo o sistema. Daí a 

impossibilidade de que normas inferiores, que devem buscar validade nas normas superiores – 

especialmente nos princípios – contrariem estes e, conseqüentemente, a Constituição. A

inconstitucionalidade material advém de vícios que dizem respeito ao conteúdo do ato 

normativo, de não concordância entre os princípios constantes do ato e os princípios 

constitucionais. Já a forma advém da irregularidade do processo seguido para a exteriorização 

da norma.

Esta possibilidade de atribuir aos princípios eficácia jurídica torna-se, pois,

imprescindível para a concretização da materialidade da Constituição. Para ilustrar este

pensamento, invocamos um exemplo, citado por  Gilmar Ferreira Mendes, relativo às 

293 NEVES, Marcelo. Teoria da inconstitucionalidade das leis. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 103.
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decisões de única ou última instância que, por falta de fundamento legal, acabam por lesar 

relevantes princípios da ordem constitucional. Uma decisão judicial que, sem fundamento

legal, afete situação individual revela-se igualmente contrária à ordem constitucional, pelo 

menos no que toca ao direito fundamental – portanto, princípio fundante -, da liberdade de

ação. Se os direitos fundamentais, conforme postos na Constituição, vincula todos os poderes, 

e se é princípio constitucional que as decisões judiciais devem observar a Constituição e as 

leis, não é difícil compreender que a decisão judicial que se revela desprovida de base legal 

afronta algum direito individual específico, pelo menos o princípio da legalidade.294

No entanto, o Supremo Tribunal não lhes reconhece, em sede de controle difuso, nem

sequer a parametricidade indireta. Em sendo assim, o Supremo Tribunal Federal não só 

desconsidera os elementos centrais do Estado Democrático de Direito295 sobre os quais se 

assenta toda a ordem jurídica, como também coloca em xeque sua legitimidade de guardião 

da Constituição, que – conforme já referimos – é também condicionada pelo conteúdo de suas 

decisões. Ou, em outras palavras, o Tribunal age aquém dos limites materiais  permitidos pela 

Constituição para o seu exercício de controle de constitucionalidade.

Assim, o Tribunal termina por comprometer a supremacia hierárquica da Constituição

–  característica essencial do Estado Democrático de Direito – num claro retrocesso (enquanto 

ausência de avanço, uma vez que jamais chegamos efetivamente a abandoná-lo, segundo 

Lênio Streck296) ao modelo liberal-burguês, em que o maior prestígio pertencia ao Código 

Civil, ou seja, a uma lei ordinária. 

294 Cf. MENDES, Gilmar. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: Estudos de Direito
Constitucional. 2ª ed. São Paulo: Celso Bastos Editor, 1999, p. 419.
295 Lênio Streck registra  que “o Estado Democrático de Direito, muito mais do que uma fórmula ou modelo de
Estado, é uma proposta civilizatória; é um plus normativo, vinculando a um todo principiológico o agir dos
demais entes estatais. Daí porque o legislador não é livre para estabelecer tipos ou favores penais. Deve, sim,
obediência à materialidade da Constituição. E nessa materialidade é traduzida fundamentalmente pelos
princípios, que são a própria condição de possibilidade do sentido da Constituição ”. STRECK, Lênio Luiz. A
hermenêutica, a lei e a justiça. Op. cit., p. 33.
296 Neste sentido, ver a abordagem sobre a crise de paradigma de dupla face desenvolvida por STRECK, Lênio
Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise, op. cit., p. 51 e segs., possibilitada, em parte, pelo efeito dogmatizante
do “sentido comum teórico dos juristas”- instrumentalizado por uma racionalidade positivista – abordado por
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Ao longo de décadas os esforços doutrinários conduziram à admissão de eficácia

jurídica das normas constitucionais, mesmo que em algumas situações essa eficácia seja

limitada, no que diz respeito, sobretudo às condições para se exigir o cumprimento positivo

de comandos constitucionais, ou seja, não se chega a aceitar que as normas constitucionais de 

eficácia limitada ofereçam desde logo situações positivas ou de vantagens. Porém, não há que

se desprezar o argumento de que a percepção jurídica da vinculação dos comandos

constitucionais deve se orientar pelo firme propósito da efetividade. Agindo nas 

circunstâncias mencionadas, parece-nos que o Supremo Tribunal Federal compromete essa 

efetividade.

Exemplos claros desse comportamento da Corte deram-se em vários enfrentamentos – 

através de controle concentrado e difuso (via recurso) -, relativos à questão dos juros reais, 

fixados pela Carta de 1988 em 12% (doze por cento) ao ano (art. 192, § 3º, revogado pela 

Emenda Constitucional nº 40/2003). Norma de cunho evidentemente auto-aplicável, foi 

objeto, no entanto, de uma leitura diferente pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu que

não era de se admitir a eficácia imediata e isolada do então disposto no § 3º, sobre taxas de 

juros reais de 12% ao ano, até porque estes não foram conceituados. Ou seja, queria a Corte

que a própria Carta conceituasse o que seriam juros reais, um conceito que, definitivamente,

não é jurídico, mas sim econômico. Disse o Tribunal, ainda, que só o tratamento global do 

Sistema Financeiro Nacional, naquilo que deveria ser regulamentado por uma futura lei

complementar “com a observância de todas as normas do caput, dos incisos e parágrafos do 

art. 192”, é que permitiria a incidência da referida norma sobre juros reais e desde que estes 

também fossem conceituados em tal diploma.297 Como se vê, a Corte foi dúbia, ao dizer que 

deveria ser observado o caput, incisos e parágrafos do artigo em comento, mas que tudo 

WARAT, Luiz Alberto. Introdução geral ao Direito. Vol. I. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1994, p.13 e
segs. e idem. Introdução geral ao Direito. Vol. II. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1995, p. 57 e segs.
297 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4-DF. Relator Min. Sydney Sanches, DJ de 25.6.93, p. 12637.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. www.stf.gov.br/processos/petiçõesiniciais/adi/acórdãos, visita em 03 de
junho de 2006.
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dependeria de uma norma vindoura, quando a leitura do caput era clara na fixação de taxa de 

juros reais em 12% ao ano, independente de lei, pois essa não poderia, por lógico, fixar a taxa 

de juros em percentual maior do que aquela fixada no próprio texto constitucional. Poderia até 

fixá-la menor, mas jamais a maior. Milhares de recursos chegados pela via difusa à Corte 

foram rechaçados sob esse argumento, utilizado na via do controle concentrado por ação 

direta de inconstitucionalidade.

Parecem se aplicar a tais situações ocorridas nas hostes da Corte Suprema brasileira 

aquelas palavras de Dalmo Dallari, com as quais pode-se ter uma compreensão do problema

mais consentânea com a vontade constitucional, quando afirma que 

Muito embora tenhamos calcado nosso constitucionalismo no modelo norte-
americano, mormente no que tange ao controle jurisdicional da 
constitucionalidade, na prática seguimos (cada vez mais) a vertente do 
constitucionalismo resultante da revolução burguesa de 1789, onde a
Constituição era considerada uma revelação de intenções, um código das 
relações públicas, dando-se maior valor ao Código Civil, instrumento que 
regulava as relações privadas.”298

Tem-se, portanto, nessas situações passadas na Corte, um esvaziamento da força 

normativa da Constituição em dois âmbitos distintos (embora intimamente relacionados), um 

no que diz respeito à sua materialidade e outro referente à sua posição dentro do sistema 

jurídico. Ou seja, um enfraquecimento das próprias possibilidades materiais conferidas pela 

Constituição ao Supremo Tribunal Federal para o exercício da jurisdição constitucional. No

caso dos juros, está claro que o Supremo Tribunal Federal decidiu entregar ao legislador uma

competência que o constituinte não lhe houvera oferecido, perdendo assim a oportunidade de

atribuir às próprias instituições financeiras o dever de respeitar a determinação contida na 

norma constitucional. Em outras palavras, a Corte ficou aquém dos limites matérias em que 

pode navegar no controle de constitucionalidade, possibilitados pela Carta299.

Com relação ainda ao controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo 

298 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos constitutivos do Estado. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 89.
299 O Supremo Tribunal Federal rejeitou, inclusive, a legitimação processual passiva das instituições financeiras
em sede de mandado de injunção envolvendo a questão dos juros reais.
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Tribunal Federal em outras situações parece adotar uma postura bem mais arrojada, ao tomar

os princípios constitucionais como fundamento, por exemplo, para a declaração de 

inconstitucionalidade de Emenda Constitucional, o que, em tese, significa um grande avanço, 

uma vez que esta possui um status diferenciado dentro da ordem jurídica, como se pode 

depreender do acórdão que julgou inconstitucional a Emenda Constitucional 3/93:

EMENTA: Direito Constitucional e Tributário. Ação Direta de
Inconstitucionalidade de Emenda Constitucional e de Lei Complementar.
Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira – I.P.M.F. Artigo 5º, §2º; artigo 
60, §4º, incisos I e IV; artigo 150, inciso III, alínea “b”, e inciso VI, alíneas 
“a”, “b”, “c” e “d”, da Constituição Federal. 1) Uma Emenda Constitucional,
emanada, portanto, de Constituinte derivada, incidindo em violação à 
Constituição originária, pode ser declarada inconstitucional, pelo Supremo
Tribunal Federal, cuja função precípua é de guarda da Constituição (artigo 
102, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal). 2) A Emenda
Constitucional nº3, de 17.03.1993, que, no artigo 2º, autorizou a União a 
instituir o I.P.M.F., incidiu em vício de inconstitucionalidade, ao dispor, no 
§2º desse dispositivo, que, quanto a tal tributo, não se aplica “o artigo 150,
inciso III, alínea “b”, e inciso VI da Constituição”, porque, desse modo,
violou os seguintes princípios e normas imutáveis (somente eles, não outros): 
a) o princípio da anterioridade, que é garantia individual do contribuinte
(artigo 5º, §2º; artigo 60, §4º, inciso IV, e artigo 150, inciso III, alínea “b”da 
Constituição); b) o princípio da imunidade tributária recíproca (que veda à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a instituição de 
impostos sobre o patrimônio, rendas ou serviços uns dos outros) e que é 
garantia da Federação (artigo 60, §4º, inciso I, e artigo 150, inciso VI, alínea 
“a”, da Constituição Federal); c) a norma que, estabelecendo outras
imunidades, impede a criação de impostos (artigo 150, inciso III) sobre:
templos de qualquer culto; patrimônio, renda ou serviços dos partidos 
políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, 
das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, 
atendidos os requisitos da lei; e livros, jornais, periódicos e o papel destinado
a sua impressão. 3) Em conseqüência, é inconstitucional, também, a Lei
Complementar nº 77, de 13.07.1993, sem redução de textos, nos pontos em 
que determinou a incidência do tributo no mesmo ano (artigo 28) e deixou de 
reconhecer as imunidades previstas no artigo 150, inciso VI, alíneas “a”, “b”,
“c”, e “d” da Constituição Federal (artigos 3º, 4º e 8º do mesmo diploma, Lei
Complementar 77/93). 4) Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada 
procedente, em parte, para tais fins, por maioria, nos termos do voto do
Relator, mantida, com relação a todos os contribuintes, em caráter definitivo,
a medida cautelar, que suspenderá a cobrança do tributo no ano de 1993.300

É preciso dizer, contudo, com relação a este aspecto, que é necessário proceder a uma 

análise mais crítica e menos apressada, para então se concluir que não se trata de uma

300 Ação Direta de Inconstitucionalidade 939/DF, julgada em 15/12/1993, Relator. Min. Sydney Sanches.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal, DJ de 21/01/94. www.stf.gov.br/processos/adi/acórdãos, acesso em 33 de
junho de 2006.
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contradição da Corte com relação ao cotejo dos princípios constitucionais, mas sim de escolha

de uma posição mais conservadora, igual a que existia antes da Carta de 1988, embora

marcada também por algumas nuances inovadoras, o que só vem a revelar a posição por vezes 

dúbia da Corte no trato de certo temas afetos aos princípios constitucionais.

Vê-se que, no caso em tela, não se tratou de preservar a materialidade301 da

Constituição, mas sim de um princípio procedimental – o da anterioridade – aplicado de 

forma descontextualizada dos elementos que o sustentam, ou seja, em momento algum as

razões do julgamento fizeram referência aos fundamentos a que serve o referido princípio e 

que tais pressupostos se fazem imprescindíveis no contexto de um Estado Democrático e de

Direito; a justificativa adotada restringiu-se, simplesmente, a um silogismo lógico – 

característico do modelo liberal-individualista de Direito – segundo o qual a 

inconstitucionalidade tem causa na violação de uma das cláusulas pétreas previstas no texto 

da Constituição (que, diga-se, poderiam ser quaisquer umas, ao arbítrio do legislador 

constituinte, bastando estarem expressamente previstas – e, caso não estivessem, configurar-

se-ia a possibilidade de alterá-las).

O raciocínio desenvolvido foi o seguinte: o princípio da anterioridade é um direito 

individual; os direitos individuais, por sua vez, inserem-se nas cláusulas pétreas previstas no

artigo 60, § 4º da Constituição; conseqüentemente, o respectivo princípio não pode ser 

abolido por via de emenda à Constituição, como se infere do comentário de Oscar Vilhena 

Vieira sobre o tema:

E, como fica expresso pelo art. 150, caput, da Constituição, o princípio da 
anterioridade é garantia assegurada ao contribuinte, não restando dúvida,

301 Ingo Sarlet tem entendimento contrário. Segundo esse autor, o referido acórdão se constitui em efetivo
avanço, porque “reconheceu-se expressamente que o princípio da anterioridade, consagrado no art. 150, inciso
III, alínea b, da CF constitui autêntico direito e garantia fundamental do cidadão-contribuinte, consagrando,
assim, o princípio da abertura material do catálogo dos direitos fundamentais da nossa Constituição. Importante,
neste contexto, é a constatação de que o reconhecimento da diferença entre direitos formal e materialmente
fundamentais traduz a idéia de que o direito constitucional brasileiro aderiu a certa ordem de valores e de
princípios que, por sua vez, não se encontra necessariamente na dependência do constituinte, mas que também
encontra respaldo na idéia dominante de Constituição e no senso jurídico coletivo”. SARLET, Ingo Wolfgang. A
eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p. 83.



210

portanto, de que, por força do §2º do art. 5º, somado ao inciso IV do §4º do
art. 60, inclui-se no rol dos direitos individuais protegidos pelas cláusulas 
pétreas. Esta posição foi confirmada pela maioria dos Ministros.302

Vale lembrar aqui, no entanto, a lição de Ivo Dantas, segundo quem a supralegalidade 

da Constituição não deve ser confundida com as denominadas cláusulas pétreas:

Importante observamos que tal característica da Lei Maior (a supralegalidade)
não deve ser confundida com as demais cláusulas pétreas, representadas pelos
limites materiais ao exercício do poder de reforma, ou seja, núcleo constante 
da Constituição que foi ‘eleito’ pelo constituinte (na elaboração do texto 
constitucional) como intocável, salvo, evidentemente, por um novo processo 
constituinte.303

Em outras palavras, as referidas cláusulas constituem um limite expresso à 

modificação constitucional, o que não significa, todavia, que não haja outros fundamentos que 

exerçam tal função, isto é, a restrição material ao poder de alterar a Constituição é também

dada pelas cláusulas pétreas, mas não só por elas, podendo haver outros elementos que 

ensejem os mesmos efeitos, como resultado de uma apreciação da axiologia do todo 

constitucional. Nestes termos, igualmente o núcleo político da Constituição, resultante do

aspecto material considerado em seu conjunto, desempenha um papel impeditivo no tocante 

às reformas, no sentido de ensejar a declaração de inconstitucionalidade não mais só com base 

em determinados princípios, mas com base na Constituição tida como um todo.304

Sob este aspecto, a correção da decisão acabou, pois, - do ponto de vista 

epistemológico -, diminuída em função de sua desvinculação com os fins nos quais deveria 

estar baseada.305

302 VIEIRA, Oscar Vilhena. A Constituição e sua reserva de justiça: um ensaio sobre os limites materiais ao 
poder de reforma. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 166.
303 DANTAS, Ivo. Princípios constitucionais e interpretação constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Júris,
1995, p. 53.
304 A fundamentação com base em um princípio determinado não significa, todavia, que se possa prescindir, em
qualquer caso, da apreciação do núcleo político da Constituição, pois ele constitui condição de possibilidade para
a própria compreensão do princípio em questão. O que se alude, aqui, é simplesmente a possibilidade de se 
declarar a inconstitucionalidade de uma norma não apenas em face de um princípio específico, mas também em
razão de se entender violado o núcleo político da Constituição abstratamente considerado.
305 Tome-se o exemplo do princípio da dignidade da pessoa humana, que os autores consideram como o fim
último de toda a ordem jurídica constitucional. Um exame no repertório da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal mostra, no entanto, a existência de poucos registros constando a expressão “dignidade humana”. Um dos 
principais refere-se à questão de investigação judicial de paternidade com base em exame de DNA, á época
então um moderno recurso científico e tecnológico recém chegado ao País.  O acórdão está assim ementado:
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Neste sentido, portanto, pode-se afirmar que é de extrema importância que o Supremo 

Tribunal Federal tenha consciência do papel que desempenha em meio à ordem democrática 

brasileira, uma vez que somente com uma atuação consciente é que poderá cumprir com sua 

tarefa libertadora, pois, do contrário, ficaremos sujeitos a uma atuação casuística que se

processa em meio a avanços e retrocessos e, conseqüentemente, tende a perpetuar as 

desigualdades e os privilégios ínsitos ao status quo. Para que isso ocorra, necessário se faz 

que o Tribunal prestigie o discurso constitucional, de forma a relacionar a sua atuação à

plurivocidade de significados que estão surgindo pela exposição valorativa diferenciada que 

cada um dos participantes do processo hermenêutico-constitucional estão oferecendo. Vale, 

para tanto, lembrar aqui as palavras de Alexy, diante da necessidade da composição

discursiva dialético-constitucional, que pode ser mantida a esfera valorativa da ponderação

casuística e factual da decisão jurídica, mas sem a negação absoluta do conteúdo normativo

do princípio, ainda que não aplicado.306

Isto não quer dizer, no entanto, que a Corte brasileira não venha produzindo arestos 

condizentes com a mais moderna teoria constitucional, utilizando-se de princípios 

instrumentais como o da proibição de retrocesso social e da proporcionalidade e de 

instrumentos hermenêuticos como a nulidade parcial sem redução de texto e a interpretação

conforme à Constituição. Nesse caminho, um dos julgamentos mais interessantes – em sede 

de controle concentrado de constitucionalidade – talvez tenha sido a Ação Direta de 

“Investigação de paternidade – exame DNA – condução do réu ‘debaixo de vara’. Discrepa, a mais não poder, de
garantias constitucionais implícitas e explícitas – preservação da dignidade humana, da intimidade, da
intangibilidade do corpo humano, do império da lei e da inexecução específica e direta de obrigação de fazer – 
provimento judicial que, em ação civil de investigação de paternidade, implique determinação no sentido de o
réu ser conduzido ao laboratório, ‘debaixo de vara’, para coleta do material indispensável à feitura do exame
DNA. A recusa resolve-se no plano jurídico-instrumental, consideradas a dogmática, a doutrina e a
jurisprudência, no que voltadas ao deslinde das questões ligadas à prova dos fatos.” Tal acórdão confirma a
ausência de compromisso a que aludimos linha acima. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus

71373/RS, julgado em 10/11/1994. Relator Min. Francisco Rezek. www.stf.gov.br/jurisprudência, acesso em 5 
de junho de 2006.
306 Cf. ALEXY, Robert. Teoria de la argumentación jurídica. Trad. Manuel Atienza e I. Espejo. Madrid:
Centro de Estudios Constitucionales, 1989. Também ATIENZA comenta as propostas do jurista alemão em
ATIENZA, Manuel. As razões do direito: Teorias da argumentação jurídica. Trad. Cristina Guimarães
Cupertino. São Paulo: Landy, 2000.
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Inconstitucionalidade 1946/DF, referente à remuneração da licença-maternidade prevista na 

Emenda nº 20/98. Neste julgamento, o argumento utilizado faz menção ao fato de que a

previsão do artigo 14 da respectiva Emenda implicaria um desequilíbrio na igualdade entre

homens e mulheres assegurada pela própria Constituição, o que consistiria num retrocesso

social extremamente indesejável, sendo a posição dos Ministros a de que o dispositivo precisa 

ser lido à luz do texto constitucional original, ou seja, faz-se, para tanto, necessária uma

“interpretação conforme”, no sentido de se excluir a licença-gestante das hipóteses constantes 

do artigo mencionado. Eis a ementa do acórdão: 

EMENTA: Direito Constitucional, Previdenciário e Processual Civil. 
Licença-gestante. Salário. Limitação. Ação Direta de Inconstitucionalidade do 
artigo 14 da Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.1998, e do artigo 6º da
Portaria nº 4.883, de 16.12.1998, baixada a 16.12.1998, pelo Ministro de 
Estado da Previdência e Assistência Social. Alegação de violação ao disposto 
nos artigos 3º, inciso IV; 5º, inciso I; 7º, inciso XVIII, e 60, §4º, inciso IV, da
Constituição Federal. Medida Cautelar. 1) Portaria ministerial não pode 
regulamentar norma constitucional, menos ainda quando esta é auto-aplicável
e por isso mesmo independe de regulamentação. Se vem a ser baixada, é de 
ser interpretada como de eficácia apenas interna, ou seja, no âmbito da
Administração Pública, no caso, da Previdência e Assistência Social,
destinada somente a orientar os servidores subordinados ao Ministério. 2) E, 
não tendo, a norma impugnada, da Portaria, eficácia normativa externa, não
está sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade, por esta Corte, em 
Ação Direta de Inconstitucionalidade, conforme sua pacífica jurisprudência.
3) Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 4) Sendo assim, é acolhida 
preliminar, para não se conhecer desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, 
no ponto em que impugna o art. 6º da Portaria nº 4.883, de 16.12.1998, do
M.P.A.S., o qual, porém, ficará sujeito ao controle difuso de
constitucionalidade e legalidade, nos órgãos judiciários competentes, e na 
solução de casos concretos, “inter-partes”. Quanto a esse dispositivo,
portanto, resulta prejudicado o requerimento de medida cautelar. 5) O
Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que é admissível a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade de Emenda Constitucional, quando se 
alega, na inicial, que esta contraria princípios imutáveis ou as chamadas
cláusulas pétreas da Constituição originária (artigo 60, §4º, da Constituição
Federal). Precedente: A.D.I. nº 939 (RTJ 151/755). 6) No caso presente, o
autor alega violação das normas contidas no artigo 3º, inciso IV, no artigo 5º,
“caput”, e inciso I, no artigo 7º, inciso XVIII, e, por via de conseqüência, do 
artigo 60, §4º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988. 7) Observado o
precedente, é rejeitada a segunda preliminar, relativa à inadmissibilidade de 
Ação Direta de Inconstitucionalidade contra Ementa Constitucional. Resta,
portanto, conhecida a Ação, no que concerne à impugnação do artigo 14 da 
Emenda Constitucional 20/98. 8) O legislador brasileiro, a partir de 1932 e 
mais claramente desde 1974, vem tratando o problema da proteção à gestante,
cada vez menos como um encargo trabalhista (do empregador) e cada vez
mais como de natureza previdenciária. Essa orientação foi mantida mesmo
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após a Constituição de 05/10/1988, cujo artigo 6º determina: a proteção à
maternidade deve ser realizada “na forma desta Constituição”, ou seja, nos 
termos previstos em seu artigo 7º, inciso XVIII: “licença à gestante, sem 
prejuízo do empregado e do salário, com a duração de cento e vinte dias”. 9) 
Diante desse quadro histórico, não é de se presumir que o legislador 
constituinte derivado, na Emenda 20/98, mais precisamente em seu artigo 14, 
haja pretendido a revogação, ainda que implícita, do art.7º, inciso XVIII, da 
Constituição Federal originária. Se esse tivesse sido o objetivo da norma
constitucional derivada, por certo a Emenda Constitucional 20/98 conteria 
referência expressa a respeito. E, à falta de norma constitucional derivada, 
revogadora do art. 7º, inciso XVIII, a pura e simples aplicação do art. 14 da 
Emenda Constitucional 20/98, de modo a torná-la insubsistente, implicará um
retrocesso histórico, em matéria social-previdenciária, que não se pode
presumir desejado. 10) E, na verdade, se se entender que a Previdência Social, 
doravante, responderá apenas por R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) por 
mês, durante a licença da gestante, e que o empregador responderá, sozinho,
pelo restante, ficará sobremaneira, facilitada e estimulada a opção deste pelo
trabalhador masculino, ao invés da mulher trabalhadora. Estará, então,
propiciada a discriminação que a Constituição buscou combater, quando 
proibiu diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de 
admissão, por motivo de sexo (artigo 7º, inciso XXX, da Constituição Federal
de 1988), proibição, que, em substância, é um desdobramento do princípio da
igualdade de direitos, entre homens e mulheres, previsto no inciso I do art. 5º
da Constituição Federal. Estará, ainda, conclamado o empregador a oferecer à 
mulher trabalhadora, quaisquer que sejam suas aptidões, salário nunca 
superior a R$ 1.200,00, para não ter de responder pela diferença. Não é crível 
que o constituinte derivado, de 1998, tenha chegado a esse ponto, na chamada
Reforma da Previdência Social, desatento a tais conseqüências. Ao menos não 
é de se presumir que o tenha feito, sem o dizer expressamente, assumindo a 
grave responsabilidade. 11) Estando preenchidos os requisitos da 
plausibilidade jurídica da ação (fumus boni iuris) e do periculum in mora, é
de ser deferida a medida cautelar. Não, porém, para se suspender a eficácia do
artigo 14 da Emenda Constitucional 20/98, como, inicialmente, pretende o 
autor. Mas, como alternativamente pleiteado, ou seja, para lhe dar, com
eficácia ex tunc, interpretação conforme à Constituição, no sentido de que tal
forma não abrange a licença-gestante, prevista no artigo 7º, inciso XVIII, da 
Constituição Federal de 1988, durante a qual continuará percebendo o salário
que lhe vinha sendo pago pelo empregador, que responderá também pelo
quantum excedente a R$ 1.200,00, por mês, e o recuperará da Previdência
Social, na conformidade da legislação vigente.307

No caso desse julgamento, no entanto, – apesar do recurso à interpretação conforme à 

Constituição e da alusão ao retrocesso social – fica a idéia de que, se houvesse referência 

expressa à hipótese no corpo da respectiva Emenda Constitucional que revogasse o artigo

violado, talvez não fosse esse o entendimento do Tribunal. Parece-nos que ainda o órgão 

jurisdicional máximo do país esqueceu de considerar que a restrição a um princípio material

307 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 1946/DF, julgada em
29/4/1999. Relator Min. Sydney Sanches. www.stf.gov.br/processos/petiçõesiniciais/adi/acordão, acesso em 05 
de junho de 2006.
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somente pode se dar com fundamento na sua ponderação em face de outro princípio, 

igualmente valioso para a ordem jurídica a que pertence (até porque, segundo a mais receptiva

doutrina atual, não se concebe o conflito real entre um princípio e uma regra, uma vez que

aqueles são a condição de possibilidade desta última), sem que isto comprometa o seu núcleo 

essencial ou a existência do princípio em si. Ou seja, a validade de uma regra restritiva de um 

princípio está condicionada ao substrato axiológico de outro valor igualmente importante, que 

ela regulamenta, como resultado de uma ponderação prévia por parte do legislador,308 que por 

sua vez deve ser proporcional à demanda que se apresenta, podendo a sua constitucionalidade 

ser aferida pelo tribunal competente.309

Nesta medida, os princípios atribuem direitos subjetivos aos cidadãos, que podem 

pleitear em juízo a garantia de sua realização em sua máxima medida, impedindo toda e 

qualquer restrição que não se coadune com a lógica explicitada acima, ou seja, ao atuarem 

como limite negativo, acabam por conferir, pela via reflexa, um direito positivo

constitucional310 que não pode ser violado e que enseja, conseqüentemente, uma apreciação 

de inconstitucionalidade, seja pela via concentrada, seja pela via difusa. 

308 Isso equivale a dizer que uma regra que cria limitações a um direito material assegurado por um princípio
somente pode ser tida como válida se explicitar uma restrição que se faz necessária ou conveniente para a
manutenção e preservação de um outro principio que a justifique, tendo em vista a maximização da dignidade da 
pessoa humana. Segundo João Maurício Adeodato, “uma teoria mais adequada ao Brasil contemporâneo precisa
acentuar o caráter polissêmico, não apenas do direito aplicado, mas também da ciência do direito tradicional,
questionando e modificando as perspectivas habituais sobre a Constituição e sua interpretação.” ADEODATO, 
João Maurício. Op. cit., p. 91.
309 Neste sentido, já decidiu o Tribunal Constitucional alemão, em 1971, invocando o princípio da
proporcionalidade, que “os meios utilizados pelo legislador devem ser adequados e exigíveis à consecução dos
fins visados. O meio é adequado se, com a sua utilização, o evento pretendido pode ser alcançado; é exigível se o 
legislador não dispõe de outro meio eficaz, menos restritivo aos direitos fundamentais”. MENDES, Gilmar
Ferreira. Controle de constitucionalidade: aspectos jurídicos e políticos. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 43.
Também o Tribunal Federal suíço e o Tribunal Constitucional espanhol assentam o entendimento de que a 
elaboração do direito infraconstitucional está adstrita aos fins ditados pela Constituição. Conforme PIMENTA,
Paulo Roberto Lyrio. Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais programáticas. São Paulo: Max
Limonad, 1999, p. 204.
310 Exemplo de reflexão neste sentido – atribuindo aos princípios constitucionais o caráter de conquista jurídico-
política dos cidadãos – já pode ser encontrado no Supremo Tribunal Federal. Veja-se o seguinte acórdão:
“EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei 8.200/91 (artigo 3º e artigo 4º) – Correção monetária das 
demonstrações financeiras das pessoas jurídicas – Reflexo sobre a carga tributária sofrida pelas empresas em
exercícios anteriores – A questão das limitações constitucionais ao poder de tributar (titularidade, alcance,
natureza e extensão) – Periculum in mora não configurado, especialmente em face das medidas de contracautela
instituídas pela Lei 8.437/92 – Suspensão liminar da eficácia das normas impugnadas indeferida por despacho do 
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Com relação à incidência e aplicação direta dos princípios, tomando como referência o 

discurso sólido, racional e democrático apregoado pela modernidade constitucional, adequado 

ao seu destinatário e coerente com seu sentido e sua finalidade, podemos afirmar que todos os 

poderes públicos, assim como todos os cidadãos, estão sujeitos à Constituição, e 

precisamente, a existência desde preceito geral obriga a concluir que Carta deve ser o plus

normativo, que consiste justamente em que a regulação dos direitos e garantias nela existentes 

tem efetivamente caráter de Direito diretamente aplicável, sem necessidade da interferência 

da atividade legiferante. Trata-se, pois, de reconhecer-se que o Supremo Tribunal Federal,

pelo menos diante dessa possibilidade, deixa a dever quanto á exploração dos seus limites

materiais no exercício do controle de constitucionalidade.

Esta desnecessidade de intermediação da lei  estende-se, ainda, a nosso ver, também

com relação às regras, não sendo preciso uma explicitação do conteúdo dos princípios por 

relator. Decisão referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. 1) O exercício do poder tributário, pelo
Estado, submete-se, por inteiro, aos modelos jurídicos positivados no texto constitucional que, de modo explícito
ou implícito, institui em favor dos contribuintes decisivas limitações à competência estatal para impor e exigir,
coativamente, as diversas espécies tributárias existentes. 2) Os princípios constitucionais tributários, assim, sobre
representarem importante conquista político-jurídica dos contribuintes, constituem expressão fundamental dos
direitos individuais outorgados aos particulares pelo ordenamento estatal. Desde que existem para impor
limitações ao poder de tributar do Estado, esses postulados têm por  destinatário exclusivo o poder estatal, que se
submete à imperatividade de suas restrições. 3) O princípio da irretroatividade da lei tributária deve ser visto e
interpretado, desse modo, como garantia constitucional instituída em favor dos sujeitos passivos da atividade
estatal no campo da tributação. Trata-se, na realidade, à semelhança dos demais postulados inscritos no artigo
150 da Carta Política, de princípio que – por traduzir limitação ao poder de tributar – é tão-somente oponível
pelo contribuinte à ação do Estado. 4) Em princípio, nada impede o poder público de reconhecer, em texto
formal de lei, a ocorrência de situações lesivas à esfera jurídica dos contribuintes e de adotar, no plano do direito
positivo, as providências necessárias à cessação dos efeitos onerosos que, derivados, exemplificativamente, da
manipulação, da substituição ou da alteração de índices, hajam tornando mais gravosa a exação tributaria
imposta pelo Estado. A competência tributária da pessoa estatal investida do poder e de instituir espécies de
natureza fiscal abrange, na latitude dessa prerrogativa jurídica, a possibilidade de fazer editar normas legais que, 
beneficiando o contribuinte, disponham sobre a suspensão ou, até mesmo sobre a própria exclusão do crédito
tributário. 5) Controvérsia jurídica em torno do tema delineado nas informações prestadas pela Presidência da
República”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar em Ação Declaratória de
Inconstitucionalidade 712/DF, julgada em 7/10/1992. Relator Min. Celso Mello.
www.stf.gov.br/processos/adi/acórdãos, acesso em 05 de junho de 2006.

A decisão, proferida poucos anos depois da Carta de 1988, afigura-se como sendo insuficiente para
caracterizar a postura do Supremo Tribunal Federal brasileiro como democrática e assentada na axiologia da
Constituição, até porque, considerando-se a data em que foi julgada a ação, pode-se – pelos poucos acórdãos
proferidos de lá até os dias atuais que corroborem este entendimento – sustentar que não houve grandes avanços
neste sentido. Daí não ser compreensível que, na modernidade, o Tribunal não adote uma visão mais concreta e
construtivista das possibilidades constitucionais, ficando numa posição política casuística, aquém das
possibilidade materiais que lhe são outorgadas pela principiologia da Carta. Para João Maurício Adeodato, essa 
posição  “pode ter relação com o fato de o modelo de escolha dos membros do Supremo Tribunal Federal ser
semelhante ao europeu, também conservador.” ADEODATO, João Maurício. Op. cit., p. 96.
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meio delas para que se tenha um parâmetro para a aferição da constitucionalidade de qualquer 

ato normativo. As regras somente podem ser compreendidas em face dos princípios, porém

estes não dependem exclusivamente delas para sua consecução, ou seja, um princípio 

constitucional não precisa constar de uma regra explícita para que seja tido como fundamento

de uma ação que verse sobre matéria constitucional.

Assim, o fato de possuírem uma textura aberta não lhes retira a possibilidade de 

poderem servir como suporte para a alegação de inconstitucionalidade de qualquer dispositivo 

legal, por meio de uma concretização que pode se dar tanto em abstrato (diante da lei em tese, 

na via direta) como em concreto (em face do caso concreto, na via incidental).

Pelo que demonstramos, no entanto, o Supremo Tribunal Federal não reconhece tal 

força aos princípios nas hipóteses mencionadas, eis que, em sede de Recurso Extraordinário, a 

sua normatividade é considerada apenas sob uma perspectiva reflexa, indireta, sendo que eles 

não são tidos como capazes de constituir direitos juridicamente protegidos sob a forma de 

incidência direta, tanto que não é permitida sequer a apreciação do recurso, que sucumbe

diante de um óbice procedimental em face de seu não-conhecimento pelo Tribunal. 

O mesmo se dá no controle pela via de ação, em que os princípios têm sua 

normatividade restringida em função de sua concepção desconectada com o conjunto 

axiológico da Constituição e de seus fundamentos, tidos como incapazes de ensejar a 

inconstitucionalidade com fundamento em seu conteúdo e significado, sendo que a sua

parametricidade se dá mais em conseqüência de aspectos técnicos, referentes à ordem

positiva-procedimental (como o pertencimento às cláusulas pétreas), do que político, em face

do efetivo papel que desempenham (ou deveriam desempenhar) dentro da ordem jurídica 

pátria. A necessidade (e a possibilidade) do controle de constitucionalidade das leis com base

nos princípios constitucionais (explícitos e implícitos) e das próprias normas programáticas

tem sido defendida por inúmeros juristas. É de lamentar-se, contudo, que os tribunais – e 
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entre eles o Supremo Tribunal Federal - têm permanecido reticentes e refratários a esse 

controle.

É certo que há discordância quanto a afirmações sobre essa realidade, partindo de 

Ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Gilmar Ferreira Mendes, por exemplo, deixa 

transparecer que o Tribunal vem realizando um trabalho de construção constitucional como

nunca antes havido.311 É necessário lembrar, contudo, que o Supremo Tribunal Federal, na 

condição de principal Corte do país – Corte constitucional, diga-se -, que decide de forma

definitiva sobre questões constitucionais, deve buscar também a consolidação de sua

jurisprudência, de modo a estabilizar as expectativas do cidadão brasileiro em relação ao 

Poder Judiciário.

Isto traz um elemento decisivo que não pode ser esquecido nos trabalhos da Cote no 

exercício da jurisdição constitucional: não basta a ele resolver bem uma determinada

controvérsia, mas deve resolvê-la de forma consistente com a jurisprudência construtiva, no 

sentido de afirmá-la e de superar alguns dos seus aspectos, como os anteriormente citados. 

Não estará ele (re)formulando teoria constitucionais, missão a cargo dos doutrinadores.

Porém, a teoria constitucional é imprescindível para a construção dessa jurisprudência, a ela 

está a indicar que os limites materiais autorizam o Supremo Tribunal Federal a atuar no plano 

da interpretação traçando grandes diretrizes, que venham a gerar impactos em todas as 

dimensões do Estado brasileiro.

Diante do exposto, necessário, portanto, que a Corte possa superar esses aspectos

contraditórios, notadamente no que se refere á aplicação dos princípios constitucionais, aos 

quais muitas vezes ele não atribui a sua eficácia mais ampla, enquanto verdadeira espécie de 

norma jurídica, como reza a teoria constitucional mais abalizada, já referida neste trabalho, 

com o que compromete a sua própria legitimidade de guardião da Constituição, ao negar aos 

311 MENDES, Gilmar Ferreira. A eficácia das decisões de inconstitucionalidade – 15 anos de experiência. In
Quinze anos de Constituição. José Adércio Leite Sampaio (coordenador). Belo Horizonte: Del Rey, 2004, pp.
202-208.
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cidadãos, enquanto sujeitos (processuais e existenciais), a potencial realização de sua 

condição de seres humanos forjados e forjadores de um verdadeiro Estado Democrático de 

Direito.
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10 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O PROBLEMA DAS OMISSÕES
INCONSTITUCIONAIS

10.1 O CONCEITO DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL 

Consoante se viu anteriormente, quanto aos aspectos da eficácia jurídica das normas

constitucionais, a Constituição brasileira, como, aliás, a maioria das Constituições

contemporâneas, contém normas de diversos tipos, função e natureza, que se apresentam com 

finalidades as mais diversas e exercem papéis diferentes no sistema normativo, embora

coordenadas e relacionadas entre si, compondo uma unidade sistêmica. Por essa razão, 

diversificam-se quanto ao grau de eficácia, algumas delas tendo eficácia plena e outras,

eficácia contida e ainda outras, eficácia apenas limitada.312  Não obstante, todas as normas são 

aplicáveis na medida em que, se necessário, sejam integradas por via legislativa,

administrativa ou judicial. 

Para traçar o conceito de omissão inconstitucional, é preciso lembrar, inicialmente,

que só haverá essa omissão no domínio das chamadas normas constitucionais de eficácia 

limitada (ou, conforme a doutrina por nó adotada, normas de integração completáveis ou 

normas com eficácia relativa que deverão ser complementadas), pois são as únicas que

dependem de providências normativas do Poder Legislativo, ou de prestações positivas do

Poder Executivo.313 Em outras palavras, a omissão inconstitucional está relacionada com as 

normas constitucionais de eficácia limitada. Isso significa que, por óbvio, se todas as normas

detivessem eficácia plena, não haveria lugar para a omissão inconstitucional. É preciso, não

obstante, retirar o caráter absoluto dessa afirmação, na medida em que, embora plenamente

312 Classificação elaborada por SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 3ª ed.
São Paulo: Malheiros, 1998, p. 47.
313 Nesse sentido, CLÈVE, Clèmerson Merlin, op. cit., p. 322. Afirma o autor, em nota de rodapé, que a norma
de eficácia limitada, ou seja, a norma não auto-executável, é aquela que demanda complementação normativa.
Entretanto, segundo o mesmo autor, em se tratando de normas programáticas além da integração legislativa, 
reclamam estas também atuação material dos poderes públicos (por exemplo, construção de uma escola). 



220

eficazes, há normas que contemplam direitos (por exemplo, os direitos sociais) e carecem de 

providências normativas e materiais do poder público, dando lugar ao reconhecimento, em 

caso de omissão, da inconstitucionalidade.

Sob uma perspectiva histórica, o reconhecimento das omissões inconstitucionais

deveu-se ao advento do Estado Social. Com efeito, com as Constituições Dirigentes, o Estado

foi elevado a uma condição de maior responsável pela promoção do bem-estar social, a ele 

sendo confiadas múltiplas tarefas e atividades voltadas à realização dos fins sociais

constitucionalmente estabelecidos. Visando garantir a realização destes fins, o que

corresponde, em última análise, a assegurar a efetividade da Constituição Dirigente, a ordem 

jurídica viu-se compelida a instituir novas categorias jurídico-constitucionais. Cria-se, assim,

a inconstitucionalidade por omissão, como uma sanção jurídico-constitucional dirigida aos 

órgãos do Estado pelo silêncio transgressor da Constituição e destinada a evitar a erosão da

força normativa da Constituição Dirigente. E a Constituição brasileira de 1988, não há dúvida, 

é uma Constituição Dirigente e aberta, que contém um universo considerável de normas

constitucionais não exeqüíveis por si mesmas. Daí concluir-se que a inconstitucionalidade por

omissão é uma conseqüência jurídica da própria compostura da Constituição de 1988 que 

vincula, com sua força imperativa e dirigente, todos os órgãos do poder constituído.

A inconstitucionalidade por omissão, portanto, opera no campo da eficácia e 

aplicabilidade das normas constitucionais, em especial daquelas que demandam integração 

legislativa ou material dos órgãos de direção política, entre as quais figuram as normas

programáticas definidoras de direitos sociais, muito comuns nas Constituições Dirigentes

como a brasileira. Essa categoria jurídica da inconstitucionalidade por omissão, presente no 

direito brasileiro desde a vigente Constituição Federal (1988), reforça significativamente a 

imperatividade da Lei Fundamental, conferindo-lhe força normativa e prevalência mesmo em

face das omissões indevidas do poder público, circunstância que justifica seu efetivo controle 
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judicial nos moldes aqui referidos. Dada essa íntima conexão com a imperatividade

constitucional, optamos, metodologicamente, por abordar as omissões inconstitucionais tendo 

em vista as posições adotadas pelo Supremo Tribunal Federal. 

Antes, porém, convém lembrar as palavras de Paulo Bonavides, criticando o grande 

desprezo pela Constituição, fruto do pensamento neoliberal, baseado no argumento de que o 

mercado necessita da retirada das normas programáticas da Constituição, e de quaisquer

outras que versem sobre direitos sociais e políticas econômicas, num processo que foi 

chamado por Vital Moreira de “descarregamento constitucional material.”314 Diz Bonavides, 

falando sobre o que chama de “sexta crise constituinte” inaugurada pelo “golpe de Estado 

institucional desferido pelos autores da Emenda da reeleição”, que esta poderá eclodir com

violência sem precedentes “consumando o ato final da tragédia que se abate sobre o País.”315

Parece-nos que as omissões do Poder Público também se constituem nesse “descarregamento

material”, na medida em que diversos direitos que dependem de normas complementadoras da 

Carta estão inertes (ou assim ficaram durante anos após a entrada em vigor da Carta de 1988), 

pela omissão do Poder Público, e o Supremo Tribunal Federal, em que pese a problemática do 

instituto da ação de inconstitucionalidade por omissão, não tem prestigiado como deveria a

força executiva dessa ação. 

10.2 A OMISSÃO INCONSTITUCIONAL: CARACTERÍSTICAS

Não é apenas a ação normativa do poder público que pode violar a Constituição. A 

abstenção indevida do poder também pode desrespeitar o texto supremo, ensejando o 

314 MOREIRA, Vital. O futuro da constituição. In GRAU, Eros Roberto. GUERRA FILHO, Willis Santiago
(orgs.). Direito Constitucional: estudos em homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: Malheiros, 2001, p.
326.
315 BONAVIDES, Paulo. Do país constitucional ao país neocolonial: A derrubada da Constituição e a
recolonização pelo golpe de Estado institucional. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 29.
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reconhecimento da chamada inconstitucionalidade por omissão. Noutro sentido, pode-se 

afirmar que a necessidade de respeitar a Constituição não se satisfaz apenas com a atuação

positiva em conformidade com os seus preceitos. Hodiernamente, exige-se mais, pois omitir,

total ou parcialmente, a aplicação de normas constitucionais, quando a Constituição assim 

determina, também constitui conduta inconstitucional. 

É necessário enfatizar que não é toda e qualquer omissão do poder público que a 

Constituição conduz à inconstitucionalidade. Não haverá omissão inconstitucional, por

exemplo, se a medida omitida não for indispensável à exeqüibilidade da norma constitucional.

Por outro lado, o conceito de omissão não é um conceito naturalístico, reconduzível a um

simples não fazer, nas palavras de Jorge Miranda.316 Omissão inconstitucional somente é 

aquela que consiste numa abstenção indevida, ou seja, em não fazer aquilo que se estava

constitucionalmente obrigada317 a fazer, por imposição de norma certa e determinada. De 

observar-se que a inconstitucionalidade por omissão não se afere em face do sistema

constitucional em bloco, mas sim em face de uma certa e determinada norma constitucional,

cuja não exeqüibilidade frustra o cumprimento da constituição.318 Ademais disso, não basta o 

simples dever geral de legislar ou atuar, sendo necessária a existência de uma imposição

constitucional ou ordem de legislar,319 quer seja ela abstrata ou concreta,320 mas forçosamente,

316 MIRANDA, Jorge. Direito constitucional e teoria da Constituição. Op. cit., 967.
317 Sobre obrigações na Constituição, ver ROIG, Rafael de Asis. Deberes y obligaciones en Ia Constitución.
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1999.
318 MIRANDA, Jorge. Idem, pp. 518-519. Diz o autor: “Antes de mais, somente é de ter por relevante o não
cumprimento da Constituição que se manifesta através do não cumprimento de uma das suas normas,
devidamente individualizada. A inconstitucionalidade por omissão não se afere em face do sistema
constitucional em bloco. É aferida em face de uma norma cuja não exeqüibilidade frustra o cumprimento da
Constituição. A violação especifica-se olhando a uma disposição violada, e não ao conjunto de disposições e
princípios”.
319 Segundo Canotilho, há diferenças entre as “ordens de legislar”  e as “imposições constitucionais”. Sustenta  o
autor, contudo, que o não cumprimento de ambas caracteriza uma omissão inconstitucional. Assim, enquanto as 
“imposições constitucionais” são determinações permanentes (exemplos: fixação e atualização do salário
mínimo; garantia de um ensino básico universal, obrigatório e gratuito, etc.), as “ordens de legislar” são
determinações únicas (ex: criação de uma nova instituição, como uma Corte Constitucional, uma vez que essa
imposição se esgota logo ocorra a publicação da lei sobre a organização e funcionamento deste Tribunal). Op.
cit., p. 968.. 
320 Canotilho exclui do conceito de omissão inconstitucional o não cumprimento dos deveres ou imposições
abstratas de legislação. Segundo o autor, além de o simples dever geral de emanação de leis não fundamentar
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reitere-se, definida em norma certa e determinada. Por tudo isso, anuncia-se, com acerto, que 

a omissão, para ser relevante, deve guardar conexão com uma exigência constitucional de 

ação: a Constituição determina uma atuação do poder público, que simplesmente não se 

realiza ou não se realiza a contento. Logo, só há falar em omissão inconstitucional quando há 

o dever constitucional de ação. 

Em suma, são pressupostos da inconstitucionalidade por omissão: a) que a violação da 

Constituição decorra do não cumprimento de certa e determinada norma constitucional; b) 

que se trate de norma constitucional não exeqüível por si mesma (normas constitucionais de 

eficácia limitada); c) que, na circunstância concreta da prática legislativa, faltem as medidas

necessárias para tomar exeqüível aquela norma constitucional.321 Ademais disso, a 

inconstitucionalidade por omissão também pressupõe um juízo sobre o decurso do tempo

razoável para a edição da medida omitida. Mesmo porque há casos em que embora a 

providência reclamada exija uma atitude material do Estado, a própria Constituição exige a 

edição de lei dispondo sobre plano de prestação de atividade. É o caso do art. 187, da

Constituição de 1988, que exige lei federal dispondo sobre a política agrícola, bem assim dos 

artigos 197 e 198, que igualmente exigem lei dispondo sobre a política nacional de saúde e a 

instituição do sistema único de saúde. 

Pode-se buscar ainda em Jorge Miranda o entendimento de que a omissão

uma omissão inconstitucional, as ordens constitucionais gerais de legislar, isto é, as imposições constitucionais
que contêm deveres de legislação abstratos (ex.: as normas programáticas, os preceitos enunciadores dos fins do
Estado), de igual modo, também não caracterizam dita omissão. Em outras palavras, essas imposições abstratas,
“embora configurem deveres de acção legislativa, não estabelecem concretamente aquilo que o legislador deve
fazer para, no caso da omissão, se poder falar de silêncio legislativo inconstituciona1. Aqui reside, quanto a nós,
a diferença fundamental entre as imposições abstractas e as imposições constitucionais concretas: a não
realização normativa das primeiras situa-nos no âmbito do ‘não cumprimento’ das exigências constitucionais, e
eventualmente, no terreno dos ‘comportamentos ainda constitucionais’ mas que tenderão (no caso de sistemático
não actuar legislativo) a tomar-se ‘situações inconstitucionais’. No caso das imposições constitucionais em 
sentido estrito, o não cumprimento é um verdadeiro caso de inconstitucionalidade: o legislador viola, por acto
omisso, o dever de actuar concretamente imposto pelas normas constitucionais” Constituição dirigente... Op.
cit., p. 332. Com opinião diferente da  Canotilho: CLÈVE, Clèmerson Merlin, op. cit, p. 325.  FERRAZ, Anna
Cândida da Cunha. Inconstitucionalidade por omissão: uma proposta para a constituinte. Revista de 
Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, n. 89, p. 85.
321 MIRANDA, Jorge. Op. cit., p. 518. 
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inconstitucional pode existir em face de quaisquer funções do Estado, podendo se falar em: a)

inconstitucionalidade por omissão de atos normativos, que ocorre quando o legislador não 

edita os atos legislativos necessários à exeqüibilidade das normas constitucionais não

exeqüíveis por si mesmas (as chamadas normas constitucionais de eficácia limitada); b)

inconstitucionalidade por omissão de atos políticos ou de governo, que existe quando, por

exemplo, não se nomeiam os titulares de cargos constitucionais ou não se promulgam as leis

do parlamento; c) inconstitucionalidade por omissão de revisão ou reforma constitucional,

quando a Constituição, explícita ou implicitamente, requeira a modificação de algum dos seus

preceitos ou dos seus institutos; d) inconstitucionalidade por omissão de medidas

administrativas, e e) inconstitucionalidade por omissão de decisão judicial, que equivale à 

pr6pria denegação da justiça.322

Parte da doutrina nacional restringe as omissões apenas às de ordem legislativas.323

Há outras omissões que podem ser alvo de soluções jurídicas vias controle de

constitucionalidade. Contudo, entendemos desnecessário o tratamento, aqui, de todas as 

omissões que comprometam a integridade da norma constitucional, quer seja ela normativa

(incluindo a legislativa), não normativa, administrativa ou material, política e judicial, porque, 

para os fins específicos deste trabalho, e após verificação do banco de jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal, há pouco o que destacar nas construções interpretativas emanadas

daquela Corte.   Dois aspectos, nos entanto, merecem destaque. 

O primeiro deles diz respeito ao choque existente entre os sistemas concentrado e 

difuso de controle de constitucionalidade no que toca às omissões. No controle difuso, é 

possível que ocorra violação ao princípio da isonomia, como por exemplo, quando uma lei 

conceder a uma determinada categoria de funcionários públicos, quando, em razão da 

322  MIRANDA, Jorge. Op. cit., p. 507-509.
323 Assim o faz CLÈVE, Clèmerson Merlin. Op. cit., p. 323. Também assim é o trabalho de PIOVESAN, Flávia
C. Proteção judicial contra omissões legislativas.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 79.
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isonomia, deveria estender a vantagem a todos. Terá havido, neste caso, uma

inconstitucionalidade por omissão, porque, na realidade, a lei terá dado menos do que deveria, 

ou seja, a extensão foi menor do que aquelas que o princípio está a exigir.

Na hipótese de controle difuso dessa situação, a única forma de combater a

inconstitucionalidade da lei é através de uma ação em que se peça a declaração de 

inconstitucionalidade do que foi dado, uma vez que deixou a lei de estender àqueles que 

também tinham direito. O Judiciário não pode, nessa situação, substituir-se ao Executivo e 

conceder a vantagem que a lei não deu. Essa posição é, inclusive, pacificada no Supremo 

Tribunal Federal. Assim, só restará a alternativa, no controle difuso, de retirar o que a lei deu, 

declarando que ela é inconstitucional por ter dado de forma incorreta ou imperfeita.

Uma outra situação é aquela que emerge em razão do próprio texto constitucional que 

trata da ação direta de inconstitucionalidade por omissão (§ 2º, artigo 103, Constituição de

1988). Quando a providência então omissa depender de órgão administrativo, diz o 

dispositivo constitucional, terá ele o prazo de 30 (trinta) dias para suprir a omissão. Imagine-

se a hipótese em que a inconstitucionalidade por omissão tratar de construção de um hospital 

em uma região com elevado índice de doenças endêmicas, que necessitam de cuidados 

especiais e urgentes. Estar-se-á, nessa situação, de um dos direitos fundamentais, que é o

direito á saúde, e de outro lado com o problema de se determinar a construção de um hospital

em 30 dias. Situações como essas não foram enfrentadas ainda pelo Supremo Tribunal

Federal.

Contudo, o Tribunal já enfrentou situação em que a omissão inconstitucional deu-se

parcialmente, ou seja, a norma de afirmação ao texto constitucional apenas em parte supriu a

omissão. Tem-se, assim, no mesmo caso, uma situação de suprimento e uma situação de

omissão, ou seja, uma prestação positiva e uma prestação negativa.  Essa situação foi 

abordada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 526, proposta contra a Medida 
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Provisória nº 296/91, que concedeu aumento de remuneração a expressiva categoria de

servidores estatais, em alegada ofensa ao disposto no art. 37, X, da Constituição Federal, por 

haver excluído do benefício outros servidores. Conforme o voto do Relator, o Ministro 

Sepúlveda Pertence324, o órgão de controle da constitucionalidade, em casos que tais, se

depara com um dilema cruciante: a declaração da inconstitucionalidade por ação, em virtude

de violação ao princípio da isonomia e conseqüente nulidade de vantagem que não traduz 

privilégio, o que conduziria a iniqüidades; ou a declaração da inconstitucionalidade por 

omissão, com a simples comunicação da decisão ao órgão legislativo competente, para que

supra a omissão.

Noutro caso, discutido na Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº 1458/DF, já não especificamente em virtude de violação ao princípio da isonomia, mas em

relação ao insuficiente valor fixado para o salário mínimo, o Supremo Tribunal Federal 

324 “EMENTA: Medida Provisória: Controle jurisdicional dos pressupostos de relevância e urgência
(possibilidade e limites); Recusa, em princípio, da plausibilidade aa tese que nega, de logo, a ocorrência daqueles
pressupostos, dado o curso paralelo de projeto de lei, ao tempo da edição da Medida Provisória questionada. II.
Funcionário Público: Remuneração: revisão geral (Cf, Art. 37, X) e reavaliação de cargos, grupos ou carreiras:
Diferença. O Art. 37, X, da Constituição, que impõe se faça na mesma data “a revisão geral da remuneração dos
servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares”, é um corolário do
princípio fundamental aa isonomia; não é, nem razoavelmente poderia ser, um imperativo de estratificação
perpétua aa escala relativa dos vencimentos existente no dia da promulgação aa Lei Fundamental: não impede,
por isso, a nova avaliação, por lei, a qualquer tempo, dos vencimentos reais a atribuir a carreiras ou cargos 
específicos, com a ressalva expressa de sua irredutibilidade (CF, art. 37, XV). Não obstante, constitui fraude ao
mandamento constitucional do Art. 37, X, dissimular a verdade do reajuste discriminatório mediante
reavaliações arbitrárias. III. Medida Provisória 296/9: Reavaliações aparentemente legítimas de carreiras e
cargos específicos (Arts. 2 e 6); Suspeita plausível de dissimulação abusiva de mero reajuste geral da expressão
monetária da remuneração do funcionalismo com exclusões discriminatórias (Art. 1). IV. Isonomia: dilema da 
caracterização do vício de legitimidade da lei por “não favorecimento arbitrário” ou “exclusão inconstitucional
de vantagem:” Inconstitucionalidade por ação ou por omissão parcial: conseqüências diversas da correspondente
declaração de inconstitucionalidade, conforme a caracterização positiva ou negativa da inconstitucionalidade
argüida, que, em qualquer das hipóteses, induzem ao indeferimento da liminar requerida. No quadro
constitucional brasileiro, constitui ofensa a isonomia a lei que, a vista da erosão inflacionaria do poder de compra
da moeda, não dá alcance universal a revisão de vencimentos destinada exclusivamente a minoria (CF, art. 37,
X), ou que, para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, fixa vencimentos dispares (CF, Art. 39, Par.1º).
Se, entretanto, admitida a plausibilidade da argüição assim dirigida ao Art. 1º  da  Mprov. 296/91, se entende ser 
o caso de inconstitucionalidade por ação e se defere a suspensão do dispositivo questionado, o provimento
cautelar apenas prejudicaria o reajuste necessário dos vencimentos da parcela mais numerosa do funcionalismo
civil e militar, sem nenhum benefício para os excluídos do seu alcance. Se, ao contrario, se divisa, no caso,
inconstitucionalidade por omissão parcial, jamais se poderia admitir a extensão cautelar do benefício aos
excluídos, efeito que nem a declaração definitiva da invalidade da lei poder gerar (CF, art. 103, Par. 2º). V. Ação
direta de inconstitucionalidade: legitimação ativa das entidades nacionais de classe (Inteligência): afirmação da
ilegitimidade ad causam da Federação Nacional Dos Sindicatos Brasileiros e Associações de Trabalhadores da
Justiça do Trabalho.” ADIn nº 526, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 05.03.1993, p. 002896. BRASIL:
Supremo Tribunal Federal. www.stf.gov.br/processos/adi/acórdão, acesso em 06 de junho de 2006.
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entendeu pela configuração da inconstitucionalidade por omissão parcial325, não avançando, 

porém, quanto à providência a ser tomada, a não ser aquela ineficaz medida de dar ciência da

decisão ao órgão parcialmente omisso, para que supra a inércia. 

325 Transcrevemos, na íntegra, a ementa do acórdão do STF, em razão das excelentes considerações feitas pelo 
seu Relator, o Ministro Celso Mello, quando trata, inclusive, do conceito de omissão inconstitucional.
“EMENTA: DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO - MODALIDADES DE COMPORTAMENTOS
INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO. O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação 
estatal quanto mediante inércia governamental. A situação de inconstitucionalidade pode derivar de um
comportamento ativo do Poder Público, que age ou edita normas em desacordo com o que dispõe a Constituição,
ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os princípios que nela se acham consignados. Essa conduta estatal, que
importa em um facere (atuação positiva), gera a inconstitucionalidade por ação. Se o Estado deixar de adotar as
medidas necessárias à realização concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a torná-Ios efetivos, 
operantes e exeqüíveis, abstendo-se, em conseqüência, de cumprir o dever de prestação que a Constituição lhe
impôs, incidirá em violação negativa do texto constitucional. Desse non facere ou non praestare, resultará a 
inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, quando é nenhuma a providência adotada,ou parcial,
quando é insuficiente a medida efetivada pelo Poder Público. SALÁRIO MÍNIMO - SATISFAÇÃODAS
NECESSIDADES VITAIS BÁSICAS – GARANTIA DE PRESERVAÇÃO DE SEU PODER AQUlSlTIVO.  A
cláusula constitucional inscrita no art. 712I,V,da Carta Política - para além da proclamação da garantia social do
salário mínimo - consubstancia verdadeira imposição legiferante, que, dirigida ao Poder Público, tem por
finalidade vinculá-lo à efetivação de uma prestação positiva destinada (a) a satisfazer as necessidades essenciais
do trabalhador e de sua família e (b) a preservar, mediante reajustes periódicos, o valor intrínseco dessa
remuneração básica, conservando-lhe o poder aquisitivo. O legislador constituinte brasileiro delineou, no
preceito consubstanciado no art. 7º, IV, da Carta Política, um nítido programa social destinado a ser 
desenvolvido pelo Estado, mediante atividade legislativa vinculada. Ao dever de legislar imposto ao Poder
Público - e de legislar com estrita observância dos parâmetros constitucionais de índole jurídico-social e de
caráter econômico-financeiro (CF, art. 7º,, IV) -, corresponde o direito público subjetivo do trabalhador a uma
legislação que lhe assegure, efetivamente, as necessidades vitais básicas individuais e familiares e que lhe 
garanta a revisão periódica do valor salarial mínimo, em ordem a preservar, em caráter permanente, o poder 
aquisitivo desse piso remuneratório. SALÁRlO MÍNIMO – VALOR INSUFICIENTE - SITUAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO PARCIAL. A insuficiência do valor correspondente ao salário 
mínimo, definido em importância que se revele incapaz de atender as necessidades vitais básicas do trabalhador
e dos membros de sua família, configura um claro descumprimento, ainda que parcial, da Constituição da
República, pois o legislador, em tal hipótese, longe de atuar como o sujeito concretizante do postulado
constitucional que garante à classe trabalhadora um piso geral de remuneração (CF, art. 7º, IV), estará 
realizando, de modo imperfeito, o programa social assumido pelo Estado na ordem jurídica. A omissão do
Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional - 
qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o
Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede,
por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei
Fundamental. As situações configuradoras de omissão inconstitucional - ainda que se cuide de omissão parcial,
derivada da insuficiente concretização, pelo Poder Público, do conteúdo material da norma impositiva fundada
na Carta Política, de que é destinatário – refletem comportamento estatal que deve ser repelido, pois a inércia do
Estado qualifica-se, perigosamente, como um dos processos informais de mudança da Constituição, expondo se, 
por isso mesmo, à censura do Poder Judiciário. INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO.
DESCABIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no
sentido de proclamar incabível a medida liminar nos casos de ação direta de inconstitucionalidade por omissão
(RTJ 133/569, ReI. Min. Marco Aurélio; ADIn 267-DF, ReI. Min. Celso de Mello), eis que não se pode
pretender que mero provimento cautelar antecipe efeitos positivos inalcançáveis pela própria decisão final
emanada do STF. A procedência da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, importando em
reconhecimento judicial do estado de inércia do Poder Público, confere ao Supremo Tribunal Federal,
unicamente, o poder de cientificar o legislador  inadimplente, para que este adote as medidas necessárias à
concretização do texto constitucional.  Não assiste ao Supremo Tribunal Federal, contudo, em face dos próprios
limites fixados pela Carta Política em tema de inconstitucionalidade por omissão (CF, art. 103, § 2º), a
prerrogativa de expedir provimentos normativos com o objetivo de suprir a inatividade do órgão legislativo
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É evidente que – e assim defende o hoje Ministro Gilmar Mendes -, que a declaração 

da inconstitucionalidade por ação, com a pronúncia de nulidade do ato incompleto, não 

configura técnica adequada para a eliminação da situação inconstitucional nos casos de

omissão inconstitucional parcial. Uma cassação agravaria o estado de 

inconstitucionalidade,326 pois segundo o autor: 

Evidentemente, a cassação da norma inconstitucional (declaração de nulidade)
não se mostra apta, as mais das vezes, para solver os problemas decorrentes da
omissão parcial, mormente da chamada exclusão de benefício incompatível

com o princípio da igualdade. É que ela haveria de suprimir o benefício
concedido, em princípio licitamente, a certos setores, sem permitir a extensão 
da vantagem aos segmentos discriminados327

Portanto, a opção pela nulidade do ato normativo é injustificada e incongruente, não só 

porque a ilegitimidade não está no que é expresso, mas naquilo que é omisso, e também

porque uma omissão não razoável do legislador não pode conduzir a uma declaração de 

inconstitucionalidade, com pronúncia de nulidade de outras normas, em si razoáveis328.

Coerente com seus argumentos, Gilmar Mendes propõe, na linha da jurisprudência do 

Tribunal Constitucional alemão, a adoção, no Direito brasileiro, da técnica de declaração de 

inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Consoante o autor, a introdução de um

sistema para o controle da omissão inconstitucional e a constatação de que a omissão

transgressora deve ser suprida pelos próprios órgãos legiferantes são os pressupostos 

necessários para o desenvolvimento dessa técnica no Brasil.329 Sendo hoje o Ministro com 

mais vitórias no Supremo Tribunal Federal, é bem possível que a sua proposta seja objeto de 

aceitação para futura construção da jurisprudência da Corte. 

O que se deve entender, entretanto, é que, quando essa omissão parcial ou 

concretização incompleta resultar de uma deliberada intenção do legislador em conceder 

inadimplente.” ADInMC nº 1458/DF, Rel. Min. Celso de Mello,  DJ de 20.09.96, p. 34531. BRASIL. Supremo
Tribunal Federal. www.stf;.gov.br/processos/adi/acórdãos, acesso em 06 de junho de 2006.
326 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional.  Op. cit., p. 317. 
327 Idem, p. 318.
328 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Op. cit., p. 334, citando a decisão da Corte Constitucional italiana.
329 MENDES, Gilmar Ferreira. Op. cit., p. 319.
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vantagens só a certas pessoas, ou a determinados grupos de pessoas, ou a contemplar certas 

situações em detrimento de outras, há de ser reconhecida, nesses casos, a

inconstitucionalidade por ação. Se a omissão, porém, decorre apenas de uma equivocada

apreciação das situações de fato, sem que exista o propósito deliberado de arbitrária e 

unilateralmente se favorecerem só certas pessoas, ou grupos, ou situações, teremos, aí sim

uma inconstitucionalidade por omissão.330

Na primeira hipótese, e compartilhando com o entendimento de Gilmar Mendes, a 

declaração de inconstitucionalidade por ação deve vir sem a pronúncia de nulidade, salvo se 

se constatar que a concessão da vantagem consistiu num privilégio inadmissível e não 

permitido pela Constituição, caso em que deverá haver a nulidade. E assim deve ser porque, 

nesta primeira situação, está claro que o legislador não quis contemplar o restante do grupo,

não podendo, o Judiciário, outra coisa fazer senão a declaração de inconstitucionalidade por 

ação (mas sem a pronúncia de nulidade). Na segunda hipótese, já não se comunga com a 

posição do citado autor, uma vez que, como houve apenas um “esquecimento” ou “equívoco”, 

sem o qual o legislador também atenderia o restante do grupo, pode o Judiciário 

perfeitamente, em face da parcial omissão inconstitucional, corrigir o equívoco e estender a

vantagem ao grupo involuntariamente esquecido. Essa providência vem sendo adotada pela 

Corte Constitucional italiana, através das chamadas sentenças aditivas, proferidas para

colmatar a falta da previsão legislativa.

Através dessas sentenças aditivas, o Tribunal “corrige uma situação normativa que

impede a aplicação de um determinado tratamento a uma categoria de situações homogêneas

que dela resultam excluídas por efeito do texto legislativo impugnado”331. Na Alemanha,

entre declarar a inconstitucionalidade por ação da lei incompleta ou estender diretamente a 

incidência da norma aos casos não expressamente previstos, adota-se, consoante informa

330 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional..., Op. cit., p. 969. 
331 D'ORAZIO, Giustino. Le sentenze costituzionali additive tra esaltazione e contestazione. Revista
Trimestrale di Diritto Pubblico. Volume I. Milano, 1992. Apud  CLÈVE, Clèmerson Merlin, op. cit., p. 334.
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Clèmerson Merlin Clève, uma terceira opção: declara-se a inconstitucionalidade por omissão

parcial da norma, definindo-se prazo para que o legislador a supra, eliminando a disparidade 

de tratamento ofensiva ao princípio da isonomia, com a reserva de o próprio Tribunal 

Constitucional remove-la diretamente, em caso de persistir a omissão332.

Ademais da omissão total e parcial, a doutrina mais recente vem defendendo a 

possibilidade de omissão inconstitucional pelo não cumprimento da obrigação do poder 

público em melhorar ou corrigir as normas de prognose (previsão) incorretas ou defasadas em 

face de circunstâncias supervenientes. Nesse caso, a omissão consistirá não na ausência total 

ou parcial de medida para tomar efetiva norma constitucional, mas na falta de adaptação ou 

aperfeiçoamento das medidas existentes. A não adaptação ou o não aperfeiçoamento dessas 

medidas assumirá particular relevância quando dela resultar conseqüências graves para a

efetivação dos direitos fundamentais.333

Apenas para fins de registro, já que não é objetivo deste trabalho um mergulho mais

aprofundado no tema, a doutrina e a jurisprudência de diversos países vêm dispensando 

grande atenção ao fenômeno da inconstitucionalidade por omissão, visando conferir-lhe 

adequado tratamento em face dos inúmeros problemas teóricos e práticos que vem suscitando.

Países como Alemanha, Áustria, Itália e, mais recentemente, Espanha, Costa Rica e 

Hungria, apesar de não possuírem norma constitucional expressa que institua a 

inconstitucionalidade por omissão, têm obtido resultados muito semelhantes, em face da 

adoção de técnicas de interpretação e integração por suas Cortes Constitucionais, que resultam 

em sentenças criativas e aditivas. Assim, a partir da apreciação da inconstitucionalidade por 

ação, estes Tribunais realizam autêntico julgamento da inconstitucionalidade por omissão, isto

é, não por aquilo que prescreve, mas sim por aquilo que não prescreve.334 E tais julgados vêm

efetivamente alcançando a concretização de preceitos constitucionais. 

332 Op. cit., p. 335.
333 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. Op. cit., p. 968. 
334 MIRANDA, Jorge. Op. cit., p. 511.
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Na Alemanha, por exemplo, a jurisprudência do Tribunal Constitucional passou a

admitir o controle das omissões, através do processo de concretização, quando a inércia do 

legislador obstava o exercício dos direitos fundamentais.335 Relativamente às omissões

parciais, a Corte Constitucional, sem invalidar a norma existente, recomendava ao Poder 

Legislativo que a aperfeiçoasse para contemplar as situações excluídas. Na Itália, a Corte

Constitucional vem solucionando o problema das omissões inconstitucionais modulando os

efeitos de suas decisões, proferindo sentenças criativas ou aditivas.

Assim também vem ocorrendo nos Estados Unidos, cujos tribunais, notadamente a 

Suprema Corte, têm exercido o poder de solicitar dos órgãos legislativos que editem leis que 

consideram necessárias para o exercício dos direitos constitucionais dos cidadãos.336 Há ainda 

o singular caso da Índia, cuja Constituição de 26 de novembro de 1949, prevê no art. 32, n, 2, 

que o Supremo Tribunal indiano tem poder de emitir diretivas ou ordens destinadas à

efetivação dos direitos fundamentais. Segundo informar Jorge Miranda,337 a primeira

Constituição que instituiu expressamente a inconstitucionalidade por omissão foi a da

República Socialista Federativa da Iugoslávia, de 21 de fevereiro de 1974. A ela, como se

sabe, se seguiu a Constituição da República Portuguesa, de 2 de abril de 1976. 

Segundo os passos da Constituição portuguesa, sendo mesmo por ela influenciadas, a 

Constituição brasileira de 1988 adotou o instituto (art. 103, §§ 22 e 52, LXXI), porém com

maiores avanços, seja porque contempla três ações constitucionais especiais para o controle 

da omissão inconstitucional (mandado de injunção, ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão e argüição de descumprimento de preceito fundamental), seja porque considera 

omissão inconstitucional qualquer medida dos órgãos políticos do Estado (Legislativo,

335 Essa orientação do Tribunal Constitucional Federal Alemão, que não se limita à mera declaração da omissão
inconstitucional, pois avança para integrar a ordem jurídica violada pela omissão, foi adotada a partir da sentença
n. 26, de 29 de janeiro de 1969 (BverfGE 25, 167), proferida a respeito do art. 6, n. 5, da Constituição, segundo o
qual a lei deveria dar aos filhos ilegítimos condições de desenvolvimento físico e espiritual e uma situação na
sociedade idênticas às dos filhos nascidos do casamento.
336 Cf. SCHAPIRO, Robert A. The legislative injunction: a remedy for unconstitutional legislative inaction.
The Yale Law Joumal, vol. 99, 1989, p. 231 e ss.
337 Idem, p. 512.
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Executivo e Judiciário) e até mesmo dos órgãos simplesmente administrativos, que recuse 

cumprimento às imposições constitucionais ou ordens de legislar.338

A nossa Constituição, além de reconhecer a categoria operativa da

inconstitucionalidade por omissão, instituindo os meios jurídico-processuais de seu controle, 

admite que o comportamento omissivo inconstitucional pode estar ligado a atos de natureza 

normativa ou não, podendo existir em face de quaisquer funções do Estado, seja a legislativa,

a administrativa e mesmo a judiciária.339

A inconstitucionalidade por omissão, entretanto, suscita, talvez, um dos maiores

problemas que a ciência do Direito Constitucional tem a se defrontar, que é definir como 

efetivar o controle judicial da omissão inconstitucional. A grande pergunta é como se daria 

esse controle. Duas soluções seriam viáveis. Na primeira, haveria a possibilidade de o 

Judiciário exercer, ainda que provisoriamente, uma típica atividade de legislador positivo

(como ocorre na Índia, por exemplo), suprindo a omissão inconstitucional dos órgãos de 

direção política (Legislativo e Executivo), ou, como segunda solução, poderia obrigaria esses 

órgãos a pronunciar-se. Em sede de inconstitucionalidade por ação, esse problema inexiste,

haja vista que a solução para o controle de constitucionalidade das leis e demais atos

comissivos do Poder Público implica tão-somente no exercício, pelos Tribunais, de uma

competência de cassação, onde o Judiciário exerce uma atividade legislativa negativa 

(invalidação da lei, pela sua declaração de inconstitucionalidade).340

É possível se afirmar, pelo menos teoricamente, que o Poder Judiciário não só pode

como deve, no exercício da jurisdição constitucional, integrar a ordem jurídica e suprir a 

338 Canotilho afirma que a Constituição portuguesa deu um sentido muito restritivo à inconstitucionalidade por
omissão, tendo em vista que estabeleceu como único destinatário das imposições constitucionais ou ordens de
legislar o legislador. Diz ainda o autor que a Constituição brasileira de 1988 “tentou tornear o sentido restritivo
da nossa inconstitucionalidade por omissão” ao prever o mandado de injunção e a ação direta de
inconstitucionalidade por omissão. Porém, não menciona o autor mais uma forma de controle da omissão: a 
argüição de descumprimento de preceito fundamental. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito
constitucional..., Op. cit., p. 971.
339 Assim também afirma FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Efeitos da declaração de
inconstitucionalidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 229.
340 Cf. CLÈVE, Clèmerson Merlin, op. cit., p. 329.



233

omissão – que, destaque-se, é inconstitucional - dos órgãos de direção política, à falta de um 

efetivo controle dessa omissão por parte dos outros órgãos e diante da necessidade de que 

exista esse controle de forma efetiva. Não em razão das oscilações do ambiente político, mas

sim porque o exige a supremacia e a eficácia da Constituição e o respeito pela vontade 

popular, fonte do maior de todos os Poderes, e que tem a força de originar a própria 

Constituição, que o Poder Constituinte. Ao contrário do que defendem alguns autores, os

ideais de um Estado Constitucional Democrático de Direito estão a exigir essa firme postura

do Judiciário, e não a repeli-Ia. Quanto a essa assertiva, são inexistentes debates que

consistam em posições de avanços nesse sentido da parte do Supremo Tribunal Federal. 

Por isso mesmo, de afirmar-se que o sucesso dos meios jurídico-processuais 

específicos de controle da constitucionalidade da omissão e, conseqüentemente, o próprio 

controle judicial das omissões inconstitucionais do poder público estar a espera de uma

renovada atuação do Poder Judiciário,341 o que, certamente, exigirá uma reformulação teórica

na dinâmica da relação entre os poderes constituídos, com mudança na concepção clássica do

princípio da separação dos poderes, em busca da realização constitucional e do respeito à 

vontade do Poder Constituinte. Nesse contexto, como registra Manoel Gonçalves Ferreira 

Filho, o papel do Judiciário toma-se acentuadamente de caráter político. Lembra o autor que,

no caso do controle de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade,

instrumento hoje amplamente generalizado, e a ação direta de constitucionalidade, fazem dele 

um legislador negativo, a ação de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção

o impelem a tomar-se um legislador ativo. Por isso, “a Constituição judicializa o fenômeno

341 O próprio Clèmerson Merlin Clève (op. cit., p. 338), que aparentemente é contrário a uma postura mais ativa
do Judiciário, após analisar o controle da omissão inconstitucional em vários países (Alemanha, Itália e Espanha)
que nem sequer o prevêem em suas Constituições, assevera que “Em matéria constitucional, a garantia da
normatividade depende menos da previsão de inusitados meios processuais do que de uma específica formação
dos homens que julgam”.
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político, mas isso não se faz sem a politização da justiça.”342

Precisaria, pois, que se repensasse o papel do Supremo Tribunal Federal nesse 

contexto, de forma que este pudesse efetivamente agir como legislador positivo, suprindo a 

ausência da norma, sem que se possa encarar isso como lesão ao princípio da separação dos 

poderes. Atente-se aqui que o sistema de freios e contrapesos (cheks ans balances) é que daria 

a bússola para uma das mais importantes funções do texto constitucional, que é o controle do

poder. Se a Constituição tem caráter dirigente, é lógico que terá de haver o equilíbrio do poder

de controle da Constituição, ou seja, a Constituição tem de preocupar-se com o poder não só

para dar-lhe legitimidade – e o Judiciário detêm essa legitimidade decorrente da própria 

vontade originária da Carta -, mas também para afirmar-se definitivamente como uma

estrutura básica de controle. A capacidade reflexiva de controle de uma constituição, num 

Estado Democrático de Direito, consiste em institucionalizar sistemas de observação que 

permitam supervisionar os tradicionais privilégios dos poderes públicos e de outros 

subsistemas (partidos políticos, associações, meios de comunicação, etc). Assim, não seria 

despropositado pensar-se em um maior espaço político para o Judiciário, até mesmo em

prestígio ao controle institucionalizado do povo sobre os Poderes, de forma que pudesse esse 

suprir as omissões inconstitucionais dos demais Poderes, dinamizando as vontades populares,

introduzindo alternativas às omissões políticas, impondo justificações à ausência dos atos 

políticos, o que não seria despropositado num estado constitucional de Direito.

Fortalece-se, com isso, o Estado e as instituições democráticas e privilegia-se, 

ademais, a supremacia da Constituição e a sua própria concepção como um plano normativo-

material global do Estado e da Sociedade. Reforça-se o controle judicial das omissões do 

poder público voltado, tal como o defendemos, à operativa erradicação das omissões

inconstitucionais, com o reconhecimento de um direito fundamental à efetivação da 

342 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Poder Judiciário na Constituição de 1988. Revista de Direito
Administrativo n. 198, p. 1-17, out./dez. 1994.
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Constituição, a cargo do Supremo Tribunal Federal.

Em linhas de gerais, pode-se afirmar que as premissas teórico-científicas já podem ser 

encontradas na seara da própria doutrina constitucional. Com efeito, no constitucionalismo

contemporâneo não há mais falar em Constituição ou norma constitucional desprovida de 

eficácia. Todas as  normas constitucionais são jurídicas e, portanto, imperativas. A 

imperatividade da Constituição, ademais, assume feição peculiar dado seu superlativo grau de 

vinculatividade e obrigatoriedade ante as demais normas, que lhe confere posição de 

proeminência no sistema jurídico. Nesse contexto, a Constituição se destaca como norma

jurídica suprema na ordem jurídica estatal, por revelar a vontade soberana do povo.

Em razão da virada paradigmática do modelo de Estado e da sociedade, houve

substancial alteração no perfil das Constituições modernas, de tal sorte que, de puramente

liberais e defensivas, as Constituições passaram a assumir posição constitutiva e dirigente,

não mais se limitando a simples instrumentos de governos. Ademais, elas passaram a servir 

de direção política para o futuro, estabelecendo os objetivos políticos, os fins e os programas

necessários para o bem-estar social-democrático da comunidade. Esses objetivos, fins e 

programas políticos, uma vez incorporados à Constituição - complexo de normas jurídicas

supremas - são por ela judicializados, deixando de ser questões meramente políticas, para se 

transformarem em questões jurídicas. 

Devido à sua imperatividade, esses fins e programas são vinculativos para os Poderes 

Públicos, que ficam juridicamente obrigados a implementá-los, sob pena de expor-se à 

censura jurídica da Constituição. Daí a importância do reconhecimento, pelo Direito 

Constitucional positivo brasileiro, da categoria da omissão inconstitucional, como

conseqüência da ilicitude do comportamento estatal em silenciar a respeito, ao invés de agir 

para desenvolver os comandos normativos da Constituição. Assim, diante dessa novel e 

relevante categoria jurídico-operacional, houve um inquestionável reforço da imperatividade
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e, em especial, da supremacia da Constituição. Ela, nesse passo, imuniza-se em face das 

omissões do poder público. E estas omissões, sem dúvida alguma, deixam de ser questões 

políticas para serem tratadas como questões jurídicas, sujeitas a efetivo controle judicial.

Mas o controle judicial das omissões do poder público não pode ser tratado com

retóricas. Ele está a depender, fundamentalmente, de um novo arcabouço teórico que avance 

no discurso jurídico, de modo a remover obstáculos habitualmente invocados por argumentos

defendidos por uma doutrina que se mostra contraditória e conservadora e que, embora admita

o fenômeno da inconstitucionalidade por omissão (que é inquestionável, por se encontrar 

expressamente adotado na Constituição Federal de 1988), não vislumbra meios de controle 

judicial efetivo, acomodando-se em aceitar, como conseqüência do reconhecimento da

omissão inconstitucional, a mera declaração judicial de inconstitucionalidade, sem resultados

operativos, o que, certamente, termina por não ter nenhum significado prático, haja vista que, 

mesmo com essa providência, a Constituição permanece descumprida e a omissão não 

suprida. Exemplo claro disso é o direito de greve dos servidores públicos, previsto no inciso 

VII do art. 37, da Carta de 1988. Antes da Emenda Constitucional nº 19/98, o dispositivo 

exigia o implemento de lei complementar para disciplinar o direito de greve, processo

legislativo bem mais complicado que aquele exigido para a lei ordinário. A nova redação 

trazida com a referida Emenda passou a exigir lei específica, ou seja, lei ordinária, mas em

que pesem decorridos quase dezessete anos da vigência da Carta de 1988 continua em mora o 

legislador. É de indagar-se se o Judiciário deve permanecer também em mora diante da

omissão legislativa. Se assim o fizer, haverá ai uma omissão judicial. Não nos parecer seja 

esse o dever do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, a Corte tem a obrigação social de

suprir a inércia do legislador, ainda que construindo uma norma para a situação concreta, ou 
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mesmo aplicando outra norma prevista no ordenamento jurídico para situações de greve343,

como a que disciplina a greve nas relações privadas de trabalho.

É  preciso lembrar ainda que toda a exegese constitucional tem o dever de garantir a 

maior tutela jurisdicional possível. O intérprete constitucional precisa observar, de forma

ampla, o irrenunciável poder-dever de tutela jurisdicional, de forma a propiciar o acesso 

legítimo à prestação jurisdicional indispensável à efetividade do sistema constitucional por

inteiro. Também a interpretação tópico-sistemática deve buscar a excelência do discurso

normativo constitucional, de forma a otimizar-se a concretização da vontade constitucional,

considerando-se a sua imperatividade como padrão. Aqui é de se lembrar as palavras de 

Konrad Hesse: 

Dado que a Constituição pretende ver-se atualizada e uma vez que as 
possibilidades e os condicionamentos históricos dessa atualização modificam-
se, será preciso, na solução dos problemas, dar preferência àqueles pontos de
vista que, sob as circunstâncias de cada caso, auxiliem as normas
constitucionais a obter a máxima eficácia.344

Ou seja, os princípios e programas constitucionais não devem ser lidos como apelos de 

uma retórica vazia, frívola ou emocional, mas como dotados de força e eficácia eminente,

mesmo que sejam revestidos de função projetiva. Não há nada nos comandos da Constituição,

lei maior, que não deve repercutir na totalidade do sistema jurídico, e, com maior poder, na 

vida real. Dessa maneira, havendo dúvida, deve-se preferir, em lugar de uma leitura vaga e 

mecanicista, uma exegese conducente à concretização, ou seja, endereça à plenitude

vinculante dos princípios, das regras e dos valores, sem prejuízo dos comandos de 

imperatividade relativamente condicional.

Daí a necessidade de se pensar em um controle que busque a efetividade da 

Constituição, de modo a reconhecer ao Poder Judiciário o dever-poder de suprir as omissões

343 Trata-se da Lei nº 7.783/89, que rege o direito de greve na iniciativa privada. Como se vê nesse caso, o 
legislador foi obsequioso e eficiente para implementar a lei exigida no § 1º do art. 9º da Constituição Federal,
apenas um ano após a vigência da Carta.
344 HESSE, Konrad. Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Apud SILVA, Virgílio
Afonso da. (org.). Interpretação Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 332.
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inconstitucionais que tanto maculam a supremacia constitucional e inviabilizam a plena

efetivação da Constituição, valendo-se o juiz e os tribunais – especialmente o Supremo

Tribunal Federal -, de técnicas como a analogia, os costumes, os princípios gerais do direito e 

a interpretação criativa e concretizadora da Constituição. E esse tipo de controle é reforçado

por uma teoria dos direitos fundamentais que reconheça um direito fundamental à efetivação

da Constituição.

Pode acrescentar, ainda, que a proibição, albergada na Constituição, do legislador

suprimir direitos fundamentais, é correlativa com a competência do Tribunal Constitucional

para anular uma burla a essa proibição constitucional. Dessa maneira,  se existe a

possibilidade, no nosso direito constitucional, do sacrifício da liberdade de ação do legislador,

a Constituição, que tipifica um catálogo de direito fundamentais e representa um intento de 

organizar a ação coletiva345 deve  contemplar, em contrapartida, a liberdade do Tribunal 

Constitucional de sobrepor-se às omissões do legislador e do administrador, especialmente

quando essas omissões inconstitucionais comprometam a efetivação dos direitos fundamentais

garantidos na Carta. Como registra Juan Fernando Segovia, nas novas constituições “o direito

é notoriamente instrumento do Estado; seus mandamentos se dirigem tanto ao homem como

aos poderes, impondo-lhes tarefas estruturais de intercâmbio social.”346 Assim, haveria um 

fundamento sólido e legítimo para a atuação da Corte Constitucional no suprimento das

omissões claramente inconstitucionais.

Ate porque, dado seu caráter de ordem fundamental do Estado, a Constituição deve

criar os órgãos constitucionais – tanto os órgãos constitucionais de soberania como os órgãos 

345 Cf. ALEXY, Robert. Epílogo a la Teoria de los Derechos Fundamentales.  Madrid: Fundacion
Beneficentia Et Peritia Iuris, 2004, p. 110.
346 SEGOVIA, Juan Fernando. Derechos Humanos y Constitucionalismo. Madrid: Marcial Pons, 2004, pp. 71-
73.
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constitucionais simples.347 E a criação desses órgãos deve corresponder à definição de suas

competências e atribuições, de modo a cumprir o princípio da tipicidade das competências. As

competências e atribuições dos órgãos de soberania não são, em linha de princípio, somente

aquelas que hajam sido identificadas pela própria Constituição. A organização do poder

político pela Constituição não se limita a criação desses órgãos e à definição de suas 

respectivas competências e funções. À constituição compete também definir os princípios

estruturantes da organização do poder político, tratar das relações entre os órgãos soberanos, 

assim como repartir as atribuições do poder político. Nesse sentido, acreditamos que não 

haveria desequilíbrio na separação dos poderes acaso fosse atribuída ao Judiciário, via 

vontade constitucional, a possibilidade de suprir as omissões que a própria constituição

considera inconstitucional, por já ter, inclusive, inserido em seu texto um sistema de controle, 

a cargo do próprio Judiciário, para essa inconstitucional ausência de vontade política. 

É de atentar, ainda, que se já adotamos entre nós as polêmicas súmulas vinculantes348,

que uma vez editadas pelo Supremo Tribunal Federal vincularão as condutas de todos os 

magistrados e órgãos da Administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual 

e municipal, e que estará dando ao Supremo Tribunal Federal o poder de criar verdadeiros 

enunciados normativos a todos aplicáveis, rompendo, assim, os dogmas da doutrina 

tradicional de separação dos Poderes, não seria despropositada falar-se em criação de norma

específica, pela Corte, diante de omissões inconstitucionais, o que pode ser feito 

perfeitamente através da ação direta de inconstitucionalidade por omissão e do mandado de

injunção.

Poder-se-ia invocar, em reforço ao que já foi dito, que as garantias voltadas a 

347 Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Teoria de la Constituición. Trad. de Carlos Lema Amon.
Cuadernos Bartolomé de Las Casas. Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de Las Casas”. Universidad
Carlos III de Madrid. Madrid: Dykinson, 2004, p. 108.
348 Conforme art. 103-A, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 45, de 08 de
dezembro de 2004, exigindo quorum de dois terços dos Ministros para a sua aprovação, após reiteradas decisões
sobre matéria constitucional.
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assegurar a imparcialidade da Justiça formam um bloco de garantias do Estado de Direito 

estabelecidas pela Constituição. O acesso à justiça, a ampla defesa e o contraditório, que

exigem a fundamentação e motivação das decisões judiciais, atuariam como justificativas

sociais – ou seja, a ratio da legitimação constitucional do Supremo Tribunal Federal -, de 

modo que a formulação da norma de concretude pela Corte, diante de omissões

inconstitucionais, restaria legitimada, pois a Corte é a responsável por guardar, de forma

privilegiada, todo o programa normativo assumido pela Constituição. 
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11 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AS LIMITAÇÕES FORMAIS E
MATERIAIS DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE: NOVAS
PERSPECTIVAS

Já se viu anteriormente que o órgão judicial atua no controle de constitucionalidade de

maneira limitada, em razão de princípios e regras formais que ditam o modo jurídico como é

exercido o controle de constitucionalidade. No que tange ao controle concentrado de 

constitucionalidade no país, em seus aspectos materiais, o Supremo Tribunal Federal tem 

observado um limite temporal, o que demonstra a preocupação com o sentido atual do texto

constitucional. Não havia, até bem pouco tempo, tanta preocupação com relação a parâmetros

adotados em  modelos constitucionais anteriores, e nem mesmo com relação a normas da 

constituição atual que já tenham sido revogadas por emendas constitucionais.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao menos expressamente, não 

mostrava preocupação com a relevância de tais elementos. Seguia entendendo a Corte haver

"impossibilidade de controle abstrato da constitucionalidade de lei, quando, para o deslinde da 

questão, se mostra indispensável o exame do conteúdo de outras normas jurídicas 

infraconstitucionais de lei ou matéria de fato".349

Em nome da própria higidez constitucional do sistema normativo, há necessidade de 

se desmistificar o dogma de que o controle de constitucionalidade só opera a partir de padrões

normativos em tese ou de que o conteúdo da legislação infraconstitucional não pode auxiliar a 

composição do parâmetro de controle. Felizmente, a própria casuística da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal vem infirmando visão restritiva do parâmetro de controle. 

Observa-se que o Tribunal quando examina, por exemplo, a inconstitucionalidade 

formal de lei, por desobediência do quorum mínimo de votação, considera fatos ligados ao 

349 ADIn Nº 1.523/SC, ReI. Min. Maurício Corrêa, DJU de 18-5-2001. BRASIL. Supremo Tribunal Federal.
www.stf.gov.br/jurisprudência/acórdãos, acesso em 09 de junho de 2006.
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número de parlamentares presentes à sessão respectiva. De modo semelhante, a utilização de 

parâmetro subsidiário de controle fica clara, por exemplo, quando o Tribunal, para verificar a

inconstitucionalidade formal de lei estadual que invada competência legislativa geral da

União (CF, § 12 do art. 24), realiza contraste da norma impugnada com ato legislativo federal 

já editado. A título de exemplo, na Ação Direta de Inconstitucionalidade –Medida Cautelar nº

2.396/MS, para suspender a eficácia de alguns dispositivos da lei estadual do Mato Grosso do 

Sul, por motivo de invasão de competência federal, o Supremo Tribunal Federal teve de 

analisar, expressamente, ainda que de forma subsidiária, a disciplina normativa da Lei n. 

9.055/95350, e para suspender a eficácia de lei estadual que rebaixou a idade mínima de 

habilitação para conduzir veículo automotor, a Corte analisou a disciplina respectiva contida 

no Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503, de 23-9-1997, art. 27) e no Código Penal (art. 

27).351

Em outro caso, verifica-se no trecho de acórdão em que, para defender o controle de

constitucionalidade abstrato dos decretos legislativos que sustam atos do Poder Executivo, foi 

350 Da ementa extraem-se os seguintes trechos que nos interessam:
“(...) 5. Repartição das Competências legislativas. CF, arts. 22 e 24. Competência concorrente dos Estados-
membros. Produção e consumo (CF, art. 24, V); proteção de meio ambiente (CF, art. 24, VI); e proteção e defesa
da saúde (CF, art. 24, XII). No sistema da CF/88, como no das anteriores, a competência legislativa geral
pertence à União Federal. A residual ou implícita cabe aos Estados que ‘podem legislar sobre as matérias que
não estão reservadas à União e que não digam respeito à administração própria dos Municípios, no que conceme
ao seu peculiar interesse’ (Representação nº 1.l53-4/RS, voto do Min. Moreira Alves). O espaço de possibilidade 
de regramento pela legislação estadual, em casos de competência concorrente, abre-se:  (1) toda vez que não haja
legislação federal, quando então, mesmo sobre princípios gerais, poderá a legislação estadual dispor; e (2)
quando, existente legislação federal que fixe os princípios gerais, caiba complementação ou suplementação para
o preenchimento de lacunas, para aquilo que não corresponda à generalidade; ou ainda, para a definição de
peculiaridades regionais. Precedentes. 6. Da legislação estadual, por seu caráter suplementar, se espera que
preencha vazios ou lacunas deixados pela legislação federal, não que venha dispor em diametral objeção a esta. 
Norma estadual que proíbe a fabricação, ingresso, comercialização e estocamento de amianto ou produtos à base
de amianto está em flagrante contraste com as disposições da Lei federal n. 9.055/95 que expressamente
autoriza, nos seus termos, a extração, industrialização, utilização e comercialização da crisotila. 7. 
Inconstitucionalidade aparente que autoriza o deferimento da medida cautelar. 8. Medida liminar parcialmente
deferida para suspender a eficácia do artigo 12, §§ 1º, 2º e 3º, do art. 22, do art. 311,§§ 111e 211e do parágrafo
único do art. 511,todos da Lei n. 2.210/0 I, do Estado do Mato Grosso do Sul, até julgamento final da presente
ação declaratória de inconstitucionalidade.” ReI. Min. Ellen Gracie, DJU de 14-12-2001, p. 23. Brasil. Supremo
tribunal Federal. www.stf.gov.br/processos/adin/acordãos, acesso em 11 de junho de 2006.
351 Cf. ADIn nº 474-3/RJ, ReI. Min. Octávio Gallotti, DJU de 3-5-1996; e ADIn nº 532/MA, ReI. Min. Sydney
Sanches, DJU de 12-3-1999. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. www.stf/gov/br/processos/adin/acórdãos,
acesso em 11 de junho de 2006.
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preciso o Tribunal admitir a utilização subsidiária da lei regulamentada ou da delegação 

legislativa:

... O exame de constitucionalidade do decreto legislativo que suspende a
eficácia de ato do Poder Executivo impõe a análise, pelo Supremo Tribunal
Federal, dos pressupostos legitimadores do exercício dessa excepcional
competência deferida à instituição parlamentar. Cabe à Corte Suprema, em 
conseqüência, verificar se os atos normativos emanados do Executivo
ajustam-se, ou não, aos limites do poder regulamentar ou aos da delegação 
legislativa. A fiscalização estrita desses pressupostos justifica-se como
imposição decorrente da necessidade de preservar, “hic et nunc”, a integridade
do princípio da separação de poderes.352

Serve também de exemplo o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

493/DF,353 em que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucionais normas da Lei nº

8.177, de 11/5/1991, por haverem contrariado a garantia constitucional da não-retroatividade

das leis. Para tanto, afirmou a Corte a presença de direito adquirido à manutenção de 

determinados índices de correção monetária fixados em contratos preexistentes do Sistema

Financeiro da Habitação (SFH). Porém, isso só foi possível porque a norma constitucional

violada teve de ser interpretada à luz da legislação que antes - da lei impugnada - regia a 

matéria e da qual se extraiu os índices aplicados nos contratos então em curso. Em suma,

disse o Tribunal: o direito que a norma constitucional preservava era aquele adquirido em

razão da aplicação de legislação infraconstitucional anterior, a qual, a despeito de não compor

352 ADInMC nº 748/RS, ReI. Min. Celso de Mello, DJU de 6-11-1992, p. 20105. BRASIL. Supremo Tribunal
Federal. www.stf.gov.br/processos/acordãos, acesso em 11 de junho de 2006. 
353 Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 4-9-1992. O acórdão está assim ementado:
“Ação direta de inconstitucionalidade. Se a lei alcançar os efeitos futuros de contratos celebrados anteriormente
a ela, será essa lei retroativa (retroatividade mínima) porque vai interferir na causa, que é um ato ou fato ocorrido
no passado. O disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, se aplica a toda e qualquer lei 
infraconstitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito público e lei de direito privado, ou entre lei de
ordem pública e lei dispositiva. Precedente do STF. Ocorrência, no caso, de violação de direito adquirido. A taxa
referencial (TR) não é índice de correção monetária, pois, refletindo as variações do custo primário da captação
dos depósitos a prazo fixo, não constitui índice que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda. Por isso, não
há necessidade de se examinar a questão de saber se as normas que alteram índice de correção monetária se
aplicam imediatamente, alcançando, pois, as prestações futuras de contratos celebrados no passado, sem
violarem o disposto no artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna. Também ofendem o ato jurídico perfeito os
dispositivos impugnados que alteram o critério de reajuste das prestações nos contratos já celebrados pelo
sistema do Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional (PES/CP). Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 18, ‘caput’ e 
parágrafos 1º e 4º; 20; 21 e parágrafo único; 23 e parágrafos; e 24 e parágrafos, todos da Lei n. 8.177, de 11 de
maio de 1991.” BRASIL: Supremo Tribunal Federal. www.stf.gov.br/processos/adin/acórdãos, acesso em 11 de
junho de 2006.
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o bloco de constitucionalidade, teve papel de parâmetro subsidiário no controle de 

constitucionalidade da legislação superveniente.354

Outra situação pode ser apresentada. Por admitir a fiscalização abstrata da observância

do princípio constitucional da vedação do confisco em matéria tributária,355 o Supremo

Tribunal Federal acabou atraindo para si o exame da razoabilidade da carga fiscal decorrente 

da norma questionada. E essa operação - que em nada se confunde com o mero contraste da 

legislação suspeita em face da Constituição Federal - conduz, necessariamente, à análise dos 

pressupostos fáticos relacionados à incidência do referido princípio em face da aplicação da 

norma impugnada. Aliás, a própria Suprema Corte já consignou que a identificação do efeito

confiscatório se faz: 

... mediante verificação da capacidade de que dispõe o contribuinte - 
considerado o montante de sua riqueza (renda e capital) - para suportar e 
sofrer a incidência de todos os tributos que ele deverá pagar, dentro de 
determinado período, à mesma pessoa política que os houver instituído (a 
União Federal, no caso), condicionando-se, ainda, a aferição do grau de
insuportabilidade econômico-financeira, à observância, pelo legislador, de

354 Em sentido contrário, porém, decidiu o STF na ADInMC nº 842/DF, em acórdão assim ementado:
"Ação direta de inconstitucionalidade - Lei n. 8.541/92 (art. 56 e pars.) - Alegada ofensa ao princípio
constitucional do concurso público e a regra de validade temporal das provas seletivas (CF, art. 37, II e III) - Ato
de efeitos concretos - Inidoneidade objetiva dessa espécie jurídica para fins de controle normativo abstrato -
Juízo de constitucionalidade dependente da prévia análise de atos estatais infraconstitucionais - Inviabilidade da 
ação direta - Não-conhecimento. Atos estatais de efeitos concretos, ainda que veiculados em texto de lei formal,
não se expõem, em sede de ação direta, à jurisdição constitucional abstrata do Supremo Tribunal Federal. A 
ausência de densidade normativa no conteúdo do preceito legal impugnado desqualifica-o enquanto objeto
juridicamente inidôneo para o controle normativo abstrato. A ação direta de inconstitucionalidade não constitui
sucedâneo da ação popular constitucional, destinada, esta sim, a preservar, em função de seu amplo espectro de
atuação jurídico-processual, a intangibilidade do patrimônio público e a integridade do princípio da moralidade
administrativa (CF. art. 5º, LXXIII). Não se legitima a instauração do controle normativo abstrato quando o juízo
de constitucionalidade depende, para efeito de sua prolação, do prévio cotejo entre o ato estatal impugnado e o
conteúdo de outras normas jurídicas infraconstitucionais editadas pelo Poder Público. A ação direta não pode ser
degradada em sua condição jurídica de instrumento básico de defesa objetiva da ordem normativa inscrita na
constituição. A válida e adequada utilização desse meio processual exige que o exame ‘in abstracto’ do ato
estatal impugnado seja realizado exclusivamente à luz do texto constitucional. Desse modo, a
inconstitucionalidade deve transparecer diretamente do texto do ato estatal impugnado. A prolação desse juízo de
desvalor não pode e nem deve depender, para efeito de controle normativo abstrato, da prévia análise de outras
espécies jurídicas infraconstitucionais, para, somente a partir desse exame e num desdobramento exegético
ulterior, efetivar-se o reconhecimento da ilegitimidade constitucional do ato questionado.” ReI. Min. Celso de
Mello, DJU de 14-5-1993, p. 9002. No mesmo sentido desse precedente: ADIn nº 613/DF, reI. Min. Celso de 
Mello, DJU de 29-6-2001. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. www.stf.gov.br/processos/adin/acórdãos, acesso 
em 11 de junho de 2006.
355 Cf. ADInMC nº 2.010/DF, ReI. Min. Celso De Mello, DJU de 12-4- 2002, p. 51. BRASIL. Supremo Tribunal
Federal. www.stf.gov.br/processos/adin/acórdãos, acesso em 11 de junho de 2006.
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padrões de razoabilidade destinados a neutralizar excessos de ordem fiscal
eventualmente praticados pelo Poder Público.356

De outro lado, quanto ao cabimento da apreciação de elementos fáticos no campo da 

fiscalização abstrata de constitucionalidade, a recente incorporação do princípio processual do 

controle material não deixa mais quaisquer dúvidas. Seja em sede de ações diretas, seja na via 

da Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), em caso de necessidade 

de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato (ou de notória insuficiência das 

informações existentes nos autos), a legislação permite ao relator a requisição de informações

adicionais, designação de perito (ou comissão deles) ou, ainda, a fixação de data para oitiva,

em audiência pública, de pessoas com experiência e autoridade na matéria.357 O deslinde da 

questão fática pode, mais, receber contribuição dos amicus curiae de que tratam os artigos 72, 

§ 22, da Lei n. 9.868/99, e 62, § 22, da Lei n. 9.882/99. 

É de ressaltar que a abrangência da inovação legislativa permite resolver não só 

questões de fato ligadas à conformação mista (normativo-factual) do parâmetro de controle, 

como, também, aquelas atreladas à norma sindicada (objeto de controle).358 Aliás, segundo 

afirma Gilmar Mendes, antes disso já se procedia “ao exame ou à revisão dos fatos

legislativos pressupostos ou adotados pelo legislador. É o que se verifica na jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação da igualdade e do princípio da

proporcionalidade”.359

Em sentido diverso, não parece sustentável que a utilização de elementos factuais (ou

seja, a adoção de parâmetros mistos) e de elementos normativos (ou seja, de parâmetros

subsidiários) estranhos ao bloco de constitucionalidade na fixação dos limites do controle 

356 ADCMC 08/DF, ReI. Min. Celso De Mello, DJU de 4-4-2003. BRASIL. Supremo Tribunal Federal.
www.stf.gov.br/processo/adc/acórdãos, acesso em 11 de junho de 2006.
357 Cf. artigos 92, § 12, e 20, § 12 , da Lei nº 9.868/99, e 62, § 12, da Lei nº 9.882/99.
358 Segundo MENDES, Gilmar Ferreira. Defende o hoje Ministro do STF o cabimento do controle de
constitucionalidade da prognose legislativa. Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. Controle de constitucionalidade:
hermenêutica constitucional e revisão de fatos e prognoses legislativos pelo órgão judicial. Revista Jurídica 
Virtual. Brasília: n. 8, jan., 2000.
359 Idem, p. 465.
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confunda-se com os argumentos dados pelo Tribunal para acatar a questão constitucional. Os

argumentos podem até se mostrar necessários para extrair determinada norma (interpretação) 

de alguma disposição constitucional ou legislativa, como também para demonstrar que uma

não corresponde à outra. Porém, diferentemente dos elementos em destaque, a argumentação

não compõe o conjunto paramétrico, porque dela não se podem retirar razões suficientes, por 

si sós, para justificar o juízo de inconstitucionalidade acerca da norma sindicada. Os 

argumentos dados pelo Tribunal dizem respeito a algo diverso, ou seja, aos motivos pelos 

quais se devem ou não acolher os resultados da confrontação entre o parâmetro de controle e a 

norma impugnada. Tanto não se confundem os argumentos com o parâmetro de controle que 

normas incluídas na base paramétrica de fiscalização podem até ser utilizadas na 

argumentação voltada ao próprio reconhecimento da constitucionalidade da norma

impugnada.

De toda sorte, é correto afirmar que a jurisdição constitucional do Supremo Tribunal 

Federal vem sendo ampliada e melhor efetivada. Nota-se que a própria ação direta de 

inconstitucionalidade passou a ter um tratamento mais extensivo quanto aos seus limites, até 

porque a quase totalidade delas vem resultando em declaração total ou parcial de 

inconstitucionalidade.

A partir do advento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), 

instrumento que pode ser utilizado para questionar a constitucionalidade de leis anteriores a 

1988 e também de leis municipais, bem como em razão da adoção do efeito vinculante  (antes 

mesmo da criação da súmula vinculante pela Emenda Constitucional nº 45/2004) em decisões 

em ações diretas, ADPF, ações declaratórias e julgamento de recursos extraordinários de 

juizados especiais, além da adoção do amicus curiae, tudo isso contribuiu para o Supremo 

Tribunal Federal estender os limites do controle de constitucionalidade para fronteiras além 

daquelas dadas pelo legislador, sem que isso, no entanto, signifique o desequilíbrio de 
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poderes. Na verdade, essas possibilidades sempre foram permitidas pela Carta de 1988, mas o 

Tribunal preferia operar na construção de uma jurisprudência defensiva e tímida, sem se dar

conta das diretrizes amplas possibilitadas pela Constituição.

É certo que muitas questões não se tornam inovadoras a partir das decisões do 

Supremo Tribunal Federal, posto que antes de chegaram ao Tribunal passaram antes por 

outras instâncias, mas sem dúvida contribui sensivelmente para algumas modificações na 

construção jurisprudencial da Corte no que concerne ao controle de constitucionalidade. Uma

dessas inovações recentes refere-se aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

Passou-se, após longo silêncio jurisprudencial acerca do tema, a admitir-se a mitigação dos 

efeitos no controle difuso ou incidental de constitucionalidade, assim como já se fazia no

sistema norte-americano. Sem dúvida, tal posição tornou-se relevante no sistema misto

brasileiro, considerando-se o significado que a nova posição passou a ter sobre os julgados 

proferidos pelos demais juízes, no sistema difuso, e tribunais, no sistema concentrado.

Observou Ministro Gilmar Mendes, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº

197.917-8-SP, que o tema não era novo na Corte, posto que, já em 1977, o Ministro Leitão de 

Abreu, com base na doutrina de Kelsen e em concepções desenvolvidas no direito americano, 

defendia o abandono da teoria da nulidade em favor da chamada teoria da anulabilidade para 

o caso concreto.

Disse o Ministro Gilmar Mendes no voto de vista que proferiu no citado recurso:

Em verdade, no caso específico, considerou o Relator, Leitão de Abreu, que a 
matéria não comportava a aplicação da doutrina restritiva, pois, ao celebrar o 
negócio jurídico, o recorrido não tomara em consideração a regra posta no ato 
legislativo declarado inconstitucional (RTJ 82, p. 795/6). Segundo essa 
concepção, a lei inconstitucional não poderia ser considerada nula, porque,
tendo sido editada regularmente, gozaria da presunção de constitucionalidade,
e sua aplicação continuada produziria conseqüências que não poderiam ser 
olvidadas. A lei inconstitucional não seria, portanto, nula ipso jure, mas
apenas anulável. A declaração de inconstitucionalidade teria, assim, caráter
constitutivo. Da mesma forma que o legislador poderia dispor sobre os efeitos 
da lei inconstitucional, seria facultado ao Tribunal reconhecer que a lei 
aplicada por longo período haveria de ser considerada como fato eficaz, apto a 
produzir conseqüências pelo menos nas relações jurídicas entre pessoas 
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privadas e o Poder Público. Esse seria também o caso se, com a cassação do 
ato administrativo, se configurasse uma quebra da segurança jurídica e do 
princípio da boa-fé (RE 79.343, Rel. Min. Leitão de Abreu, RTJ n. 82, p. 
795).360

Necessário, aqui, registrar as palavras de Leitão de Abreu, proferidas no Recurso 

Extraordinário nº 79.343, que retratam como foi vista a questão naquela época, meados da 

década de 1970 do século passado:

Razoável é a inteligência, a meu ver, de que se cuida, em verdade de ato 
anulável, possuindo caráter constitutivo a decisão que decreta nulidade.
Como, entretanto, em princípio, os efeitos dessa decisão operam
retroativamente, não se resolve, com isso, de modo pleno, a questão de saber 
se é mister haver como delitos do orbe jurídico atos ou fatos verificados em 
conformidade com a norma que haja sido pronunciada como inconsistente 
com a ordem constitucional. Tenho que procede a tese, consagrada pelo
corrente discrepante, a que se refere o Corpus Júris Secundum, de que a lei 
inconstitucional é um fato eficaz, ao menos antes da determinação de 
inconstitucionalidade, podendo ter conseqüências que não é lícito ignorar. A 
tutela da boa-fé exige que, em determinadas circunstâncias, notadamente
quando, sob a lei ainda não declarada inconstitucional, se estabelecerem
relações entre o particular e o poder público, se apure, prudencialmente, até
que ponto a retroatividade da decisão, que decreta a inconstitucionalidade,
pode atingir, prejudicando-o, o agente que teve por legítimo o ato e, fundado 

360 Recurso Extraordinário nº 197.917/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU 07/05/2004, p. 00008. O acórdão está 
assim ementado: “Recurso Extraordinário. Municípios. Câmara de Vereadores. Composição. Autonomia
Municipal. Limites constitucionais. Número de Vereadores proporcional à população. CF, art. 29, IV. Aplicação 
de critério aritmético rígido. Invocação dos princípios da isonomia e da razoabilidade. Incompatibilidade entre a
população e o número de vereadores. Inconstitucionalidade, incidenter tantum, da norma municipal. Efeitos para
o futuro. Situação excepcional. 1. O artigo 29, inciso IV da Constituição Federal, exige que o número de 
Vereadores seja proporcional à população dos Municípios, observados os limites mínimos e máximos fixados
pelas alíneas ‘a’, ‘b’, e ‘c’. 2. Deixar a critério do legislador municipal o estabelecimento da composição das
Câmaras Municipais, com observância apenas dos limites máximos e mínimos do preceito (CF, artigo 29) é 
tornar sem sentido a previsão constitucional expressa da proporcionalidade. 3. Situação real e contemporânea em 
que Municípios menos populosos têm mais Vereadores do que outros com um número de habitantes várias vezes
maior. Casos em que a falta de um parâmetro matemático rígido que delimite a ação dos legislativos Municipais 
implica evidente afronta ao postulado da isonomia. 4. Princípio da razoabilidade. Restrição legislativa. A 
aprovação de norma municipal que estabelece a composição da Câmara de Vereadores sem observância da
relação cogente de proporção com a respectiva população configura excesso do poder de legislar, não
encontrando eco no sistema constitucional vigente. 5. Parâmetro aritmético que atende ao comando expresso na
Constituição Federal, sem que a proporcionalidade reclamada traduza qualquer afronta aos demais princípios
constitucionais e nem resulte forma estranhas e distantes da realidade dos Municípios brasileiros. Atendimento
aos postulados da moralidade, impessoalidade e economicidade dos atos administrativos (CF, artigo 37). 6.
Fronteiras da autonomia municipal impostas pela própria Carta da República, que admite a proporcionalidade da
representação política em face do número de habitantes. Orientação que se confirma e se reitera segundo o 
modelo de composição da Câmara dos Deputados e das Assembléias Legislativas (CF, artigos 27 e 45, § 1º). 7.
Inconstitucionalidade, incidenter tantum, da lei local que fixou em 11 (onze) o número de Vereadores, dado que
sua população de pouco mais de 2600 habitantes somente comporta 09 representantes. 8. Efeitos. Princípio da
segurança jurídica. Situação excepcional em que a declaração de nulidade, com seus normais efeitos ex tunc,
resultaria grave ameaça a todo o sistema legislativo vigente. Prevalência do interesse público para assegurar, em
caráter de exceção, efeitos pro futuro à declaração incidental de inconstitucionalidade. Recurso extraordinário
conhecido e em parte provido.” BRASIL. Supremo Tribunal Federal. www.stf.gov.br/jurisprudência/acórdãos,
acesso em 11 de junho de 2006.



249

nele, operou na presunção de que estava procedendo sob o amparo do direito
objetivo. 361

Observa-se, na argumentação desenvolvida por Leitão de Abreu, tanto quanto é 

possível depreender, a opção do Tribunal por uma declaração de inconstitucionalidade com

efeito limitado decorrente de critérios, tão-somente, de conveniência ou de política judiciária, 

diferente do que era admitido no direito americano, nos anos 1960, quando a Suprema Corte 

dos Estados Unidos decidiu enfrentar, com vigor, questões polêmicas que o Congresso 

americano evitava enfrentar. Só que naquele país o movimento desencadeado passou a ser 

conhecido como ativismo judicial. Esse modo de agir parece com aquele que somente veio a 

ser admitido, novamente, pelo Supremo Tribunal Federal, passados trinta anos, ou seja, nos 

dias atuais. A tese contrária – o princípio da nulidade da lei inconstitucional, como cláusula

não-escrita – teve bem mais aceitação nas hostes do Supremo Tribunal Federal ao longo dos 

anos. Contudo,  entendeu a Corte recentemente, tal princípio não poderá ser aplicado nos 

casos em que se revelar absolutamente inidôneo com a finalidade perseguida. Não só pela

questão da justiça, preconizada no preâmbulo da Carta Política, mas também porque traz 

danos ao próprio sistema jurídico constitucional, vez que quebra a segurança jurídica e, mais

grave ainda, resta incompatível com a própria principiologia da Carta de 1988.

Passou-se, assim, à resolução do conflito entre a tese da nulidade das normas 

perseguidas como inconstitucionais, então prevalente, e o princípio da segurança jurídica. Nas

palavras de Gilmar Mendes, “configurado eventual conflito entre o princípio da nulidade e o 

princípio da segurança jurídica, que, entre nós, tem status constitucional, a solução da questão

há de ser, igualmente, levada a efeito em um processo de complexa ponderação.”362

No seu voto disse ainda o Ministro que “há que se preferir uma declaração de 

inconstitucionalidade com efeitos restritos à insegurança jurídica de uma declaração de 

nulidade, como demonstram os múltiplos exemplos do direito comparado e do nosso 

361 Revista Trimestral de Jurisprudência n. 82, p. 791/795. Brasília: Supremo Tribunal Federal.
362 Voto de vista no Recurso Extraordinário nº 197.917/SP, citado.
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direito.”363  A partir desse julgado, o Tribunal adotou interessante solução, preconizada, no 

nosso entender, pelos valores justiça e segurança jurídica. Trata-se de uma declaração de

inconstitucionalidade que pode ser denominada de alternativa. Fundada no direito comparado,

tal modalidade de controle de constitucionalidade é inerente ao modelo amplo, que requer, ao 

lado da tradicional decisão de perfil cassatório com eficácia pretérita – o que redundaria na

nulidade ab initio do ato legislativo – também decisões de conteúdo outro, que não importem, 

necessariamente, na eliminação direta e imediata da lei do ordenamento jurídico.364

Casos como tais estão a indicar que o Supremo Tribunal Federal vem, realmente,

dando uma nova roupagem ao tratamento de questões constitucionais, embora possa se 

perceber, na sua jurisprudência, que quando essas questões envolvem o Governo, as decisões 

sempre são objeto de controvérsias na Corte, e geralmente terminam com apertadas disputas. 

É o caso, por exemplo, das ações diretas de inconstitucionalidade que questionaram a 

contribuição previdenciária dos servidores inativos e a criação do Conselho Nacional de 

Justiça..

No momento em que escrevemos este trabalho, o Supremo Tribunal Federal tomou

uma decisão de enorme repercussão social, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2591, 

ressaltando que a proteção ao consumidor qualifica-se como valor constitucional e que o 

Sistema Financeiro Nacional sujeita-se ao princípio constitucional de defesa do consumidor,

devendo assim o Código de Defesa do Consumidor ser aplicado às atividades bancárias. Por 

nove votos a dois, os Ministros declararam ser constitucional o dispositivo do Código do 

Consumidor que havia sido questionado, o que somente vem confirmar a nova tendência da 

Corte, de atuar como poder moderador não só entre os demais Poderes do Estado, mas

também no mundo das corporações privadas, dos consumidores ou dos contribuintes. 

363 Idem.
364 Idêntica posição foi adotada nos seguintes julgados: RE nº 266.994, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU
31/03/2004, p. 34; RE nº 273.844, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU 31/03/2004, p. 34; RE nº 270.048, Rel. Min.
Maurício Corrêa, DJU 31/03/2004, p. 34, e vários outros. BRASIL. Supremo Tribunal Federal.
www.stf.gov.br/jurisprudência/acórdãos, acesso em 11 de junho de 2006.
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Nota-se, assim, um novo diálogo do Supremo Tribunal Federal com temas de

profunda importância, que estão a definir novos limites de atuação da Corte na jurisdição 

constitucional. Se já há na Corte posições consideradas avançadas com relação ao

relacionamento entre os Poderes – casos de interferência nos trabalhos das Comissões

Parlamentares de Inquérito, sempre que o Legislativo comete abusos -, assim como em

relação ao Executivo, em outras questões, embora ainda com timidez nesses casos, o papel de 

protagonista de uma nova realidade jurisprudencial traz o Supremo Tribunal Federal para a 

ordem do dia das grandes questões constitucionais do país.

Nos exemplos citados ao longo deste trabalho, pode-se ver que várias decisões do 

Supremo Tribunal Federal deram prioridade aos objetivos políticos do Estado (representados 

por atos dos outros dois Poderes) em casos cujas características revelavam confronto destes 

com os interesses e supostos direitos de indivíduos ou grupos de indivíduos, de organizações 

ou de grupos de organizações. Uma retrospectiva da história do Tribunal também mostra os 

problemas que o afetaram no quadro do controle de constitucionalidade no país - a questão da 

segurança nacional, na Carta anterior, ou a doutrina da questão política, já na Carta atual,

tornando inclusive muitas matérias imunes à apreciação do Poder Judiciário -, está sendo 

substituída, na nova ordem constitucional, por questões de profunda relevância social.

Por outro lado, mesmo quando não havia interesse estatal diretamente envolvido em

contraposição aos cidadãos, o Supremo Tribunal Federal empregava interpretações que 

terminavam por esvaziar a importância e a eficácia de certos institutos, direitos e garantias 

inaugurados pela Constituição de 1988, seja por resistência ao novo – caso em que inverteu a 

regra pela qual a prática é que deveria ter se adaptado à Constituição e não o contrário -, seja 

por conservadorismo como é o caso do mandado de injunção, que decorridos quase vinte anos 

da Carta continua sendo uma mera solicitação, não recebendo a honra decorrente do próprio

nome do instituto. Em todo caso, serviram tais decisões para provocar críticas as mais
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variadas, que certamente vêm contribuindo para os avanços detectados na atuação do Tribunal 

nos últimos dois anos. 

A propósito, pesquisa de Ariosto Teixeira revela que houve, em um período de 

jurisdição constitucional de sete anos (entre 1990 e 1996), uma espécie de “pacto” do

Supremo Tribunal Federal para evitar prejuízos ao Poder Executivo. Explica o autor que essa 

simbiose também era útil para que o País tivesse uma boa imagem de credibilidade junto aos 

investidores e até mesmo aos credores internacionais. Na verdade isso era uma exigência, 

sinalizada pelo Banco Mundial, de que os países em desenvolvimento tivessem poderes 

públicos cordatos e estáveis, especialmente o Poder Judiciário365. O então Ministro da Justiça,

Nelson Jobim (que depois viria a integrar o Supremo Tribunal Federal, aposentando-se como 

seu Presidente em 2006), disse em 1997 dizia que: 

Ninguém faz investimentos de longo prazo em mercados que têm sistemas 
judiciais não confiáveis. Estudos recentes do Banco Mundial vinculam o nível
de confiabilidade do Poder Judiciário à taxa de desenvolvimento. Eles 
demonstram que os investimentos de médio e longo prazos, absolutamente 
necessários para um país criar empregos e estabilizar a sua economia,
dependem diretamente, além das ações e da previsibilidade do Executivo e do
Legislativo, do nível da previsibilidade das decisões do Poder Judiciário.366

Os três exemplos elencados pelo autor como sendo de ruptura na atitude cooperativa 

do Supremo Tribunal Federal para com o Poder Executivo em questões que envolvessem o 

interesse das finanças públicas deram-se a partir de 1997, sendo todos casos de medidas

liminares: 1) suspensão da regra que permitia a cobrança de contribuição previdenciária dos

aposentados do setor público (decisão à época considerada “chocante” para o governo, 

embora em 2004 o Tribunal tenha decidido que isso seja possível, ao julgar ação direta de

365 Sobre a questão, relembramos aqui o estudo realizado por CANDEAS, Ana Paula Lucena Silva. Valores e os
Judiciários: os valores recomendados pelo Banco Mundial para os judiciários nacionais. Revista Cidadania
e Justiça, ano 7, nº 13, 1º semestre de 2004, pp. 17-39. Brasília: Associação dos Magistrados Brasileiros. O 
artigo baseia-se no capítulo 2 da dissertação de mestrado da autora. O objetivo do texto é apresentar uma
tipologia de valores extraída de documentos do Banco Mundial a fim de fomentar o debate sobre suas
recomendações aos Judiciários nacionais.
366 Apud  TEIXEIRA, Ariosto. Decisão liminar: a judicialização da política no Brasil. Brasília: Plano, 2001,
p. 23.
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inconstitucionalidade); 2) autorização da reposição de perdas inflacionárias causadas aos 

depositantes do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por diferentes planos 

econômicos que tentavam a estabilização monetária (o registro de quase um milhão de ações 

no ano de 2000, reivindicando a reposição dessas perdas, dá a dimensão da dinâmica que o 

caso tomou). Esta liminar abriu uma dívida de R$ 40 bilhões nas contas públicas; 3) aumento

salarial da magistratura, cuja solução dada pelo Supremo Tribunal Federal evitou uma greve 

de juízes em novembro de 1999 e permitiu o aumento dos salários dos próprios ministros do

Tribunal, episódio que ficou conhecido como “achado político” do Ministro Nelson Jobim

para contornar o veto constitucional a aumentos desse tipo que não fossem extensivos também

aos funcionários dos Poderes Executivo e Legislativo: na decisão o Tribunal criou a 

possibilidade de concessão, aos magistrados, de adicionais em dinheiro a título de auxílio

moradia,367 o que veio a ser extinto a partir do ano de 2004, com o advento da Emenda

Constitucional nº 41, que introduziu a chamada Reforma da Previdência e determinou que os 

magistrados devem perceber subsídios, fixados em parcela única.

Nestes três exemplos, se o Supremo Tribunal Federal agisse de modo diverso, 

acarretaria prejuízos aos membros ou ex-membros do Poder Judiciário, razão de o autor ter

concluído que em tais casos o Tribunal agiu atendendo ao corporativismo, com decisões que 

atingiram diretamente “a comunidade assalariada do próprio Judiciário”.368

Embora alguns possam ser questionáveis, os exemplos postos ao longo deste trabalho 

são suficientes para demonstrar que a Constituição de 1988 vem, ao longo dos anos, de certa 

forma, perdendo sua força não só pelas reformas constitucionais, mas também  pelo estrago 

cometido pelas mutações inconstitucionais que a depreciaram em muitos pontos, ainda que 

em razão de posições do seu intérprete máximo, que em boa hora vem mudando a sua

jurisprudência e dando um passo importante para o revigoramento da Carta de 1988. 

367 Cf. TEIXEIRA, Ariosto. Op.cit.,  17-9.
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Se as Constituições não têm força para manter a sua supremacia, deve-se isso, em 

grande medida, à fraqueza de seus intérpretes, e, em última análise, à falta de compromisso

com ela do órgão que é estatuído como o seu intérprete supremo. No Brasil este guardião é o

Supremo Tribunal Federal, órgão que dá a última palavra sobre a Constituição e que por isso

mesmo lhe deve a maior fidelidade. Em que pesem os casos apresentados ao longo deste 

trabalho, em que se nota uma ausência de um maior compromisso com a vontade 

constitucional, e onde se destaca uma vontade de poder - para com outros poderes (atuação 

cooperativa) ou para consigo mesmo (atuação corporativa) - do que uma vontade de 

Constituição, há que se reconhecer que mudanças começam a ser operadas.

É certo que a responsabilidade pelo desprestígio a que a Constituição foi sendo 

exposta não é unilateralmente só do Supremo Tribunal Federal. Mesmo assim, as críticas 

foram centradas no Tribunal justamente para questionar as decisões de um órgão que está na

cúpula de um Poder. Critica-se a sua composição em razão da escolha política, que 

potencialmente viciaria o conteúdo de suas decisões, já que o Tribunal dá a última palavra em 

termos de Constituição.

Há, nos dias atuais, uma nova busca de limites para a jurisdição constitucional por 

parte do Supremo Tribunal Federal. Partindo-se de previsão na própria Constituição e sendo o 

mais importante componente para a manutenção e a realização da força normativa desta, o

foco da discussão sobre a legitimidade da jurisdição constitucional do Supremo Tribunal 

Federal é transferido para os limites da sua atuação. Atualmente, busca-se averiguar até onde 

este pode atuar para garantir a efetividade das normas constitucionais, sem afrontar o próprio

texto constitucional. Isto porque se está diante de um delicado campo em que existe um 

grande risco de ruptura do sistema, o qual justamente deve ser protegido pela jurisdição 

constitucional.

Não se trata, contudo, de uma questão de fácil solução. Sua complexidade é
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perceptível já pela inexistência de um catálogo que expressamente estabeleça quais são os 

limites a serem observados, o que causa, segundo uma certa sensação de impotência e leva a 

doutrina a buscar um caminho mais seguro, recomendando ao Judiciário que exerça um 

controle judicial de si mesmo. Até porque os limites de sua atuação estão na própria 

Constituição.

Se, por um lado, não existem normas estabelecendo expressamente quais são os 

limites da atuação da jurisdição constitucional, nem por isto, entretanto, deve-se abdicar da 

tarefa de defini-los, para escolher uma opção mais tranqüila, pela qual o Judiciário apenas 

teria que interpretar restritivamente a Constituição. Parece-nos que  sustentar pura e

simplesmente o auto-controle judicial é uma posição que, em verdade, serve apenas para 

tornar mais difícil a solução da questão. A partir dessa idéia pode-se justificar aquela de que, 

em contraposição à inexistência de limites explícitos, também não há na Constituição de 1988 

qualquer tipo de determinação para uma atuação restritiva da jurisdição constitucional. Mas,

de qualquer forma, a resposta a este problema somente pode ser encontrada nas dobras do 

sistema constitucional. E o todo normativo da Constituição que levará o pesquisador ao 

conhecimento dos possíveis limites da jurisdição constitucional. 



256

12 OS LIMITES DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL A PARTIR DO MODELO
DE CONSTITUIÇÃO

Sendo as Constituições frutos de vontades políticas, não se pode pretender que toda e 

qualquer Constituição imponha idêntico delineamento à jurisdição constitucional. A análise 

dos limites à jurisdição constitucional no direito comparado deve ser feita com cautelar, a fim

de comparar as prescrições contidas em outros sistemas de direito com o sistema brasileiro. 

A Constituição brasileira de 1988 teve uma origem legítima e participativa,

restaurando o regime democrático no país. Se enquadra no paradigma constitucional do

Estado Democrático de Direito porque agasalha os paradigmas liberal e social e avança no

sentido de tornar o indivíduo cidadão: aquele que participa da construção e dos benefícios do 

Estado. Essa Constituição é nominal, na classificação ontológica, porque ainda não conseguiu

vincular plenamente os detentores do poder na obediência ás suas prescrições, especialmente

em relação ás normas de caráter social, voltadas para os problemas das desigualdades e do 

desrespeito à dignidade humana.

O Supremo Tribunal Federal é o guardião máximo da Constituição, cabendo-lhe velar 

pelo respeito ás suas normas. A Constituição brasileira, como poucas, dotou o cidadão de 

vários instrumentos de defesa de seus direitos constitucionais e avançou substancialmente

com figuras como o mandado de injunção, a ação de inconstitucionalidade por omissão e a 

argüição de descumprimento de preceito fundamental, nada obstante o Supremo Tribunal 

Federal ter esvaziado o conteúdo do mandado de injunção, com uma leitura inicial equivocada 

do atual regime de direito no qual o País está inserto, quando não decidiu preenchendo a 

lacuna deixada pela omissão dos outros Poderes. Censura também merece a atuação do

Supremo Tribunal Federal ante o Poder Executivo no tocante à edição de medidas provisórias 

e ao controle de seus pressupostos de urgência e relevância, vez que o tribunal entende ser de 
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competência discricionário do Presidente da República o exame da conveniência e 

oportunidade da edição desse instrumento normativo, sem aprofundar o significado 

constitucional das expressões “urgência” e “relevância”, abstendo-se de investigar se o ato 

preenche esses pressupostos de validade.

Contudo, quando à independência, o Tribunal tem assegurado pela Constituição

garantias que lhe possibilitam decidir contrariamente aos interesses dos demais Poderes ou de

poderosos grupos de pressão econômica e social, na defesa da supremacia das normas

constitucionais e do cumprimento dessas normas.

A plena normatividade da Constituição atual dependerá de uma mudança de 

mentalidade dos detentores do poder, especialmente do Poder Judiciário, através do seu órgão 

máximo, o Supremo Tribunal Federal e, sobretudo, dos destinatários do poder – o povo – com 

o sentimento de constitucionalidade e a luta pela concretização dos direitos constitucionais,

quando estes tiverem que fazer atuar a jurisdição constitucional.

É certo que não encontramos na Constituição de 1988 a mesma jurisdição

constitucional que se tem nos Estados Unidos, na Áustria, na Alemanha ou na Itália. Não só 

porque as normas atinentes a este problema foram elaboradas com uma estrutura e uma

função diversas, mas, principalmente, em razão do contexto constitucional em que elas se

encontram. Se nos Estados Unidos é bem aceita a modulação dos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade, não significa que a mesma deva ser aceita no direito brasileiro. Se na

Itália há as chamadas sentenças aditivas, que manipulam normas, isso não implica que o

Brasil também tenha que aceitá-las. Ademais, como dito antes, a jurisdição constitucional no

Brasil, sob o influxo dos modelos americano e europeu, construiu um peculiar sistema de 

controle, sem paralelo em outros ordenamentos jurídicos. 

Diante desse quadro, é importante asseverar que os limites e o campo de atuação da 

jurisdição constitucional somente podem ser corretamente compreendidos à luz do modelo de 
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Estado e de Constituição em que tal atividade se encontra. Daí que, por exemplo, em um

Estado Totalitário, a tendência é de que inexista controle de constitucionalidade dos atos do 

poder público ou, existindo, que o mesmo seja e tal forma limitado, que, de fato, pareça 

inócuo, o que equivale, em últimas palavras, à não existência, já que não tem nenhum efeito

na vida social.

Nessa ordem de idéias, podemos afirmar, comungamos com o pensamento de Marcelo 

Rebelo de Sousa, para quem:

a concretização da justiça constitucional depende das famílias de Direito. (...)
Por outro lado, dentro de cada família de Direito, (...), os elementos
determinantes da configuração material da justiça constitucional são o regime 
político e, consequentemente, o sistema e governo lato sensu369.

Assim é que, em um Estado Liberal, em que o Estado não é chamado a intervir na 

sociedade e na economia, e em que à Constituição reserva-se a regulamentação das estruturas

de poder, bem como a garantia de direitos fundamentais de primeira geração, o papel da 

jurisdição constitucional é mais restrito, com uma função negativa, de garantia das normas

constitucionais contra as ações por comissão do Poder Público. Neste sentido,  expõe Gustavo 

Binenbojm que, no constitucionalismo liberal, a justificação da jurisdição constitucional

estava na garantia da “supremacia dos direitos do homem sobre as criações da vontade 

geral”370.

Já em um Estado Democrático de Direito, em que se impõem tarefas tanto ao Estado

como à Sociedade, a idéia de força normativa da Constituição implica uma outra postura no

exercício da jurisdição constitucional, até porque, como leciona Vital Moreira, quanto maior e

mais extensa a Constituição, menor o “âmbito da liberdade de conformação do legislador”371

Se no Brasil temos uma Constituição como norma e que impõe tarefas, há de se ter 

369 SOUSA, Marcelo Rebelo de. Legitimação da justiça constitucional e composição dos tribunais
constitucionais. In Legitimidade e legitimação da justiça constitucional. Coimbra: Coimbra, 1995, p. 275.
370 BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional brasileira: Legitimidade democrática e
instrumentos de realização. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 55.
371 MORElRA, Vital. Princípio da maioria e princípio da constitucionalidade: legitimidade e limites da justiça
constitucional. In Legitimidade e legitimação da justiça constitucional. Coimbra: Coimbra, 1995, p. 180-181.
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instrumentos que garantam o satisfatório cumprimento destas normas por parte do Poder

Público, sob pena de transformarmos em mito a força normativa daquela. Este é o problema

crucial da teoria constitucional brasileira. Não há como se aceitar que uma Constituição,

encarada como norma, contenha preceitos que não sejam obrigatórios aos seus destinatários.

Mas, há que se concordar, destarte, que a força normativa da Constituição somente existirá,

em sua plenitude, se a própria Constituição oferecer mecanismos (e o Judiciário se convencer 

de que pode utilizá-los com força máxima) para que a mesma seja assegurada. E, nesse passo, 

cumpriria indagar, como faz Clèmerson Clève, até que ponto poderá atuar a jurisdição 

constitucional, ou melhor, até que ponto ela poderá atuar tendo em vista, inclusive, a 

promoção da eficácia integral da Constituição de 1988.372

Pode-se afirmar sobre essa questão que o operador constitucional não pode ser

romântico e idealista a ponto de sustentar uma visão mais ativa da jurisdição constitucional, 

sem ter consciência de que esta postura implica em mexer com vários dogmas da tradicional 

teoria constitucional, que não serão revisados facilmente. Isto implica, necessariamente, em 

um componente político altamente perigoso, pois ninguém que exerce alguma forma de poder 

gosta de ser limitado e, ainda por cima, direcionado no seu atuar. Daí as críticas severas feitas 

à atuação do Supremo Tribunal Federal por ocasião da atuação das recentes Comissões

Parlamentares de Inquérito no Congresso Nacional, no sentido de que o Tribunal estaria se 

imiscuindo em questões de estrita competência do Legislativo. Contudo, as críticas são 

improcedentes, uma vez que o tribunal atuou dentro dos limites permitidos pela Constituição, 

não agindo apenas como um “departamento técnico especializado”, para usar as palavras de 

Luís Roberto Barroso, mas sim como um Poder efetivo para proteger os direitos dos cidadãos. 

372 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Controle de constitucionalidade e democracia. In MAUÉS, A. G. M.
Constituição e democracia. São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 56.
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12.1 A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E SEU CARÁTER POLÍTICO. 

A doutrina que podemos qualificar hoje como clássica oferece um dos mais antigos

argumentos para limitar a jurisdição constitucional. A construção desse argumento teve

origem nos intensos debates provocados pelas obras de Schmitt e de Kelsen, e funda-se no 

caráter político que a jurisdição constitucional possa ter. Fala-se em “politização da Justiça” e

em “judicialização da Política”, no intuito de demonstrar os perigos que o Poder Judiciário ou

o Tribunal Constitucional podem trazer, substituindo um ato político (do Legislador) por

outro (do Judiciário). 

O caráter político da jurisdição constitucional estaria em pelo menos quatro níveis: (I) 

na nomeação dos membros do Tribunal encarregado de fiscalizar a constitucionalidade de

uma norma, (II) na dimensão política da própria Constituição, (III) nos efeitos políticos que

podem surgir da decisão daquela e, por fim, (IV) na possibilidade de análise de questões 

políticas.

Contudo, não parece correto caminhar em qualquer uma destas direções. No sistema

constitucional brasileiro, por mais que se discorde de uma ou de outra decisão, constata-se 

que a jurisdição constitucional não foi feita à margem do direito, baseando-se em critérios 

exclusivamente políticos. Ela somente poderia ser considerada exclusivamente política se o 

próprio ordenamento autorizasse que as suas decisões fossem sustentadas em interesses

exclusivamente políticos e não em critérios jurídicos.373

O fato de aqueles que exercem a jurisdição constitucional serem nomeados por um 

373 Há quem sustente que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu dessa forma, mesmo sob a égide da
Carta de 1988. É verdade que pode haver decisões à margem do direito, calcada estritamente em opções políticas
e pessoais, mas, neste caso, há a possibilidade de reformá-las. Veja-se, por exemplo, a atuação do Executivo, em 
razão da abundância de medidas provisórias. Bem ou mal, o Supremo Tribunal Federal tem se pronunciado sobre
a questão. Assim também ocorre com relação à questão da autonomia dos estados federados, quando a Corte
decidiu pela limitação da competência desses entes, bem como com relação à limitação da autonomia do Poder
Executivo, como ocorreu no caso da suspensão da intervenção federal nos hospitais do Rio de Janeiro.
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político (Presidente da República, por exemplo, no caso do Supremo Tribunal Federal) não a 

transforma, necessariamente, em atividade política, porque, de um lado, o ordenamento

jurídico impõe que a escolha seja pautada por certos critérios que vedam a indicação de 

qualquer pessoa. Para além de reputação ilibada, o art. 101 da Carta de 1988, prescreve que 

somente poderá ser escolhido para Ministro do Supremo Tribunal Federal quem tiver notável 

saber jurídico. De outro lado, porque, após a nomeação, o escolhido passa a ter 

independência, não estando vinculado politicamente àquele que o indicou. Se assim não fosse, 

todos os escolhidos por um determinado Presidente da República jamais teriam condições de 

controlar as atividades deste, o que inviabilizaria a própria jurisdição constitucional. 374

A Constituição, por sua vez, não é um documento meramente político. É norma 

jurídica que regula o mundo social, nele incluído o mundo político. Portanto, quando questões

políticas afetam o ordenamento jurídico e, especialmente, a Constituição, a jurisdição 

constitucional não está autorizada a decidir pautando-se em interesses políticos. Deve, ao 

contrário, utilizar-se de critérios jurídicos. Se em países como o Brasil, onde existe o controle 

difuso, sustentarmos que a jurisdição constitucional é política, porque a Constituição tem esta 

natureza, então teríamos que sustentar que todos os juízes são políticos e, mais ainda, por 

conseqüência, que o direito seria, todo ele e não apenas a Constituição, um mero sistema

utópico, sem nenhum valor para a sociedade. Afinal, de nada valeria o direito, se o Judiciário 

não se pautasse por critérios impostos por ele. 

374 Se, na prática, algum magistrado mostrar-se vinculado aos interesses do Presidente da República ou de algum
partido, o próprio ordenamento jurídico oferece instrumentos para corrigir tal situação. André Ramos Tavares
lembra, também, que a vitaliciedade dos membros do Poder Judiciário é um outro aspecto que muito contribui
para que o Judiciário seja independente. TAVARES, André Ramos. Tribunal e jurisdição constitucional, op.
cit., p. 35). Interessante notar que o Ministro Carlos Ayres Brito, nomeado pelo Presidente Luis Inácio Lula da
Silva para o Supremo Tribunal Federal, é ex-filiado do Partido dos Trabalhadores (o mesmo Partido político a 
que pertence o Presidente da República), pelo qual chegou a disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados em
1990, não se elegendo, e somente se desligou do Partido ao assumir o cargo de Ministro no STF. Os temores de
que Ministro viesse a servir ao Governo não se concretizaram. A análise do quadro de votações do STF mostra
que o Ministro deu voto contrário a teses defendidas pelo Governo em um número expressivo de ações nas quais
interesses do governo federal estavam em discussão. In Justiça: Supremo e Superior Tribunal de Justiça.
Revista Análise, nº 02, junho de 2006. São Paulo: Análise Editorial, 2006, p. 114.
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Argumenta-se, ainda, que a jurisdição constitucional é política em razão dos efeitos 

das suas decisões. Isto porque, principalmente, em países onde somente existe o controle 

concentrado, os efeitos da decisão de inconstitucionalidade (ainda que, formalmente, possam

ser inter partes) tendem a refletir em toda a comunidade. Este problema, porém, não afeta 

somente a jurisdição constitucional.

Com efeito, reclama-se de todo o Poder Judiciário uma sensibilidade especial para os

reflexos que as suas decisões podem trazer. Isto não o autoriza, entretanto, a abandonar o

mundo jurídico e constitucional para adotar uma postura exclusivamente pessoal ou política 

sobre o que é justo ou não. E verdade que, aqui, está-se diante de um ponto no qual se revela 

difícil separar o jurídico do político, mas, diferente do que afirma Otto Bachof - segundo o 

qual não existe uma divisão clara entre questões políticas e jurídicas375 -, acreditamos que não 

se pode admitir política feita contra o direito. A política somente é válida se estiver dentro ao 

permitido pelo direito, âmbito no qual devem manter-se todos os setores do Poder Público.376

Não fosse assim não teria sentido a Constituição ser o estatuto jurídico do político. 

Esta linha de raciocínio torna-se mais fácil de ser compreendida se atentarmos para o 

modelo adotado pela Constituição de 1988, a partir do qual é perfeitamente possível extrair 

um parâmetro de justiça.377 A materialização do ordenamento jurídico, produzida pela 

Constituição de 1988, oferece-nos a possibilidade de perquirir a respeito dos ideais de justiça,

considerados fundamentais pela sociedade, sem ser necessário apelar para concepções

subjetivas ou jusnaturalistas.

Para além disto, é possível que uma decisão judicial seja correta juridicamente, seja

justa, mas, ainda assim, implique efeitos problemáticos e desastrosos. Em situações que tais, é 

375 BACHOF, Otto. Jueces y constitución. Tradução: Rodrigo B. Cano. Madrid: Civitas, 1987. p. 60.
376 O autor, em outro estudo, asseverou que o direito constitucional não é um direito político, mas um direito para
questões políticas (BACHOF, Otto. Estado de Direito e poder político: os Tribunais Constitucionais entre o
Direito e a Política, p. 12).
377 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A teoria constitucional e o direito alternativo: para uma dogmática constitucional
emancipatória. In Uma vida dedicada ao direito: homenagem a Carlos Henrique de Carvalho - o editor dos
juristas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, pp. 44-45.
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de indagar-se se seria lícito ao Poder Judiciário abandonar ou, pelo menos, mitigar, o rigor da

correção e da justiça da sua decisão para evitar que um mal de maiores proporções seja 

causado.

12.2 O PROBLEMA DA RESERVA DO POSSÍVEL E OS EFEITOS DA DECISÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE

A resposta à indagação acima é altamente complexa e esconde pressupostos mais

profundos, que fogem ao objetivo do presente trabalho. Mas, neste âmbito, surge um aspecto 

que a ela está intimamente ligado e que, por isso, precisa ser analisado, ainda que brevemente,

de modo a ajudar no esclarecimento da questão. A princípio, na fiscalização da 

constitucionalidade, a atividade jurisdicional deve fundamentar-se tão somente em critérios

jurídicos. Uma ação normativa (por comissão ou omissão) será inconstitucional ou não em 

razão do que prescreve a Constituição e não em razão de interesses políticos, sociais ou 

econômicos. Assim, deveria o magistrado ou a Corte abster-se de verificar os possíveis 

impactos sociais, econômicos ou políticos que poderiam ser produzidos pelos efeitos da sua 

decisão.

Este raciocínio, de início perfeitamente justificável desde um ponto de vista

estritamente normativo, pode, em circunstâncias excepcionais, produzir resultados altamente

indesejáveis e prejudiciais para a própria sociedade e, por conseqüência, para o próprio 

ordenamento jurídico. Não é objetivo deste trabalho simplesmente sustentar que, diante da 

análise de uma norma, o Judiciário possa aplicá-la quando contrária à Constituição. Mas, 

estamos diante de uma delicada situação, na qual se reclama uma adequada compreensão do 

fenômeno constitucional. É de destacar-se, aqui, que uma análise da jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal revela que o Tribunal vem adotando uma postura que representa 
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uma guinada que representa a troca de uma conduta historicamente defensiva por um

comportamento mais ativo. Segundo dados de pesquisa divulgada pela Revista Análise378,

sobre alguns dos principais julgamentos da Corte, 76% das decisões limitaram a competência 

dos Estados federados; 67% implicaram ampliação de direitos individuais; 64% limitaram a 

competência do Poder Executivo. Por outro lado, 59% das decisões foram alinhadas com as

teses defendidas pelo Governo, 54% delas implicaram em aumento de tributos, 50% 

implicaram ampliação de direitos de empresas, e somente 46% implicaram redução de 

tributos e 35% implicaram ampliação de direitos de servidores públicos e pensionistas.

Modernamente, após a defesa teórica da normatividade constitucional, verificou a

doutrina que a Constituição, enquanto norma, conforma a realidade e por ela, também, é 

conformada. Porque, como leciona Konrad Hesse, a pretensão de vigência da Constituição

não pode desvincular-se das condições históricas da sua realização, dentre elas as condições 

naturais, técnicas, econômicas e sociais379. A isto, pois, o Judiciário deve estar sensível, 

principalmente porque deve buscar um equilíbrio entre norma e realidade, sem que esta

aniquile aquela e nem aquela ignore esta. Por isto que as decisões judiciais não devem estar 

apartadas de suas conseqüências práticas380.

É o que adverte Otto Bachof: 

Os tribunais constitucionais consideram-se (u.) não só autorizados mas
inclusivamente obrigados, ao ponderarem as suas decisões, a tomar em 
consideração as possíveis conseqüências destas. É assim que eles verificam se
um possível resultado da decisão não seria manifestamente injusto, ou não
acarretaria um dano para o bem público, ou não iria lesar interesses dignos de 
proteção de cidadãos singulares. (u.) Mas a verdade é que um resultado injusto 
(...) é também em regra - embora não sempre – um resultado juridicamente
errado381.

378 Op. cit., p. 39.
379 HESSE, K. La fuerza normativa de la constitucion. In Escritos de derecho constitucional. 2ª edição. 
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992.p. 62.
380 BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e interpretação constitucional. São Paulo: Celso Bastos Editor,
1997. p. 160.
381 BACHOF, Otto. Estado de Direito e poder político: os Tribunais Constitucionais entre o Direito e a 
Política. Op. cit., p. 17. 
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Afinal, discute-se uma nova postura da Magistratura, reclama-se um Poder Judiciário 

mais ativo e que seja capaz de responder aos anseios da população na busca da concretização

de todos os direitos consagrados pela Constituição de 1988. 

Todavia, aquela dúvida – a definição dos limites da jurisdição constitucional na 

realização desta tarefa - aparece de uma maneira mais vigorosa a partir de questões que se 

apresentam sob uma perspectiva que, a princípio, pode ser considerada não jurídica: a de que

o Poder Judiciário pode impor tarefas aos demais Poderes. Se essa resposta for afirmativa, é 

de indagar-se, por outro lado, se poderá ele impor tarefas aos demais Poderes que venham a

comprometê-los economicamente. Ou em forma mais abrangente, é de perguntar-se se seria 

admissível uma decisão judicial que possa trazer dificuldades para a sua própria 

concretização, por motivos de ordem econômica ou mesmo social ou política. 

Seria o caso, por exemplo, de uma decisão judicial determinando ao legislador

estabelecer um valor de tal modo elevado para o salário-mínimo, para imaginarmos os 

transtornos econômicos que da mesma talvez possam advir, a ponto, inclusive, de prejudicar a 

sua própria operacionalização, se o magistrado não tiver em conta as possibilidades efetivas

de uma decisão dessa magnitude.

Eros Roberto Grau, antes de ter assento no Supremo Tribunal Federal como Ministros, 

em parecer requisitado por Gilmar Ferreira Mendes, quando este ainda era Advogado Geral 

da União, analisou minuciosamente a questão sob o ângulo do conflito entre dois relevantes 

princípios: o princípio da obediência às decisões judiciais e o princípio da legalidade da 

despesa pública. Segundo o seu entendimento, de um lado, o ordenamento jurídico tem como

idéia básica a de que todos, incluindo os poderes públicos, devem obediência às decisões 

judiciais. Por outro lado, a de que, em face de decisões que venham a onerar os cofres

públicos, há a incidência de normas que vedam gastos para além da previsão orçamentária,

mais especificamente os artigos 167, II, V, VI, 85, VI, 166 e 169 da Constituição Federal de 
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1988. Talvez seja por isso que o hoje Ministro Eros Grau tem se posicionado, em seus votos, 

mais a favor do governo. Pelo menos foi assim que se comportou em questões como a 

contribuição previdenciária dos servidores inativos – na qual votou contra, e, posteriormente,

mudou o voto para ficar a favor -, assim como no caso de concessão do status de ministro

para presidentes do Banco Central e com relação ao privilégio de foro para os ocupantes de 

cargos públicos. Votou também favorável a alteração da base de cálculo do PIS e do Cofins,

matérias de interesse do governo, embora tenha ficado vencido nessas questões.

Esta questão torna-se mais relevante diante do fenômeno conhecido por exaustão 

orçamentária, quando “inexistem recursos suficientes para que a Administração possa cumprir

determinada ou determinadas decisões judiciais. Não há (...) disponibilidade de caixa que lhe 

permita cumpri-las”382. Em face disso, para o citado doutrinador, se houver não apenas mera

alegação, mas inequívoca demonstração de problemas de caixa, deve prevalecer o princípio 

da legalidade da despesa e a Administração não deverá “cumprir as decisões do Poder

Judiciário”.383

Em certa medida, é de se concordar com tal orientação. Principalmente no que se 

refere à exigência de uma cabal demonstração de que a Administração Pública não tem

condições financeiras para cumprir uma decisão judicial. Contudo, nossa conclusão distancia-

se em relação à autorização para o descumprimento da decisão com base na existência do

conflito entre os supracitados princípios.

Não nos parece que exista esse conflito normativo. Quando a Constituição de 1988

constrói, a partir dos artigos 85, 166, 167 e 169, o princípio da legalidade da despesa, tem em

mira situações deflagradas por vontade da própria Administração Pública. Assim, veda-se que 

esta realize despesas ou assuma obrigações que excedam o orçamento (art. 167, II), mas não

382 GRAU, Eros. Despesa pública: conflito entre princípios e eficácia das regras jurídicas - o princípio da 
sujeição da Administração às decisões do Poder Judiciário e o princípio da legalidade da despesa pública. In

Revista Trimestral de Direito Público. São Paulo: Malheiros, n. 2, p. 144.
383 Idem, p. 148. 
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há incidência de uma tal norma quando a realização de despesa ou o nascimento de uma

obrigação decorre, não da vontade da Administração, mas sim de uma decisão judicial. 

No campo tributário, tais problemas também podem ganhar as mesmas dimensões.

Pense-se em um tributo que há anos é destinado ao custeio da educação, mas que, após uma

década de vigência, é julgado inconstitucional, em razão de um grave vício, tardiamente

descoberto pela doutrina e jurisprudência. Nesse caso, é de indagar-se se o Supremo Tribunal

Federal pode restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, sob o argumento de

que, muito embora os contribuintes, em um primeiro momento, tenham o direito à repetição 

do indébito, esta, se for levada a efeito, provocará graves prejuízos ao patrimônio público e, 

conseqüentemente, à sociedade. Ou, ainda, se poderia o Poder Judiciário deixar de declarar 

inconstitucional um tributo para não comprometer o orçamento já estabelecido.384

Tais indagações situam-se dentro do delicado e complexo tema da chamada reserva do 

possível, que, recentemente, vem sendo muito estudado pela doutrina brasileira,

principalmente, no que se refere ao problema da efetivação dos direitos sociais e 

econômicos385.

Nesta linha, após uma forte euforia constitucional, com o advento da Carta de 1988, 

verificou-se que por mais otimista que se possa ser em relação aos limites da atuação da 

jurisdição constitucional, não se pode desconhecer, segundo Ana Paula Barcellos, que

384 Garcia de Enterria sustenta que o Juiz constitucional não pode, em nenhum momento, perder de vista, as 
conseqüências práticas e políticas da sua decisão. ENTERRlA, Garcia de. La Constitucion como norma y el
Tribunal Constitucional. Madrid: Civitas, 1994, p. 179. O autor, à página 18 dessa obra, faz a seguinte
indagação: “é permitido ou deve declarar ineficaz a execução de uma lei aplicada durante largos anos declarando 
uma nulidade que privará de suporte a inumeráveis atos jurídicos ou, talvez, derrubar setores administrativos ou
econômicos inteiros em razão de uma infração constitucional tardiamente descoberta?”
385 A doutrina não tem muitas divergências no que tange à afirmação de que só os direitos sociais e econômicos
demandam um certo esforço financeiro do estado. Ingo Sarlet afirma que “os  direitos de defesa -, precipuamente
dirigidos a uma conduta omissiva - podem, em princípio, ser considerados destituídos desta dimensão
econômica, na medida em que o objeto de sua proteção (vida, intimidade, liberdades, etc.) pode ser assegurado
juridicamente, independentemente das circunstâncias econômicas”. SARLET, Ingo Wolfgang. .A eficácia dos
direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p. 259. Nota-se, contudo, que todos os
direitos dependem, inevitavelmente, da capacidade financeira do estado, sem a qual dificilmente se concretizam.
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para além das discussões jurídicas sobre o que se pode exigir judicialmente do
Estado (...), é importante lembrar que há um limite de possibilidades materiais
para esses direitos. Em suma: pouco adiantará, do ponto de vista prático, a
previsão normativa ou a refinada técnica hermenêutica se absolutamente não
houver dinheiro para custear a despesa gerada por determinado direito 
subjetivo.386

Aliás, trata-se de preocupação que não é originária do Brasil. Pelo contrário. Informa 

Andreas Krell que essa teoria, na verdade, representa uma adaptação “de um topos da

jurisprudência constitucional alemã (...), que entende que a construção de direitos subjetivos à 

prestação material de serviços públicos pelo Estado está sujeita à condição da disponibilidade 

dos respectivos recursos.”387 Também Sérgio Moro lembra que a “reserva do possível 

constitui (...) severo obstáculo para o desenvolvimento e efetivação judicial dos direitos a 

prestações materiais, estatais ou privadas, porque o juiz não pode desenvolver ou efetivar 

direitos sem que existam meios materiais disponíveis para tanto”, advertindo, por outro lado, 

que  “não se pode olvidar que são escassos os recursos orçamentários.”388

Ao declarar a inconstitucionalidade da lei ou ao impor tarefas ao Poder Público, em 

razão de uma omissão, o Poder Judiciário depara-se, portanto, não só com possíveis limites

normativos, mas, também, com restrições fáticas, decorrentes dos efeitos que a sua decisão 

pode provocar e que se traduz no sério problema: será viável declarar inconstitucional uma

norma ou atribuir efeitos ex tunc a tal declaração se esta via mostrar-se mais onerosa e 

386 BARCELLOS, Ana Paula. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da
pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 236-237.
387 KRELL, Andréas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de um 
direito constitucional "comparado". Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2002, p. 52. Ingo W. Sarlet
traz como exemplo uma “decisão da Corte Constitucional Federal da Alemanha, que, desde o paradigmático caso 
numerus clausus, versando sobre o direito de acesso ao ensino superior, firmou jurisprudência no sentido de que
a prestação reclamada deve corresponder ao que o indivíduo pode razoavelmente exigir da sociedade, de tal sorte 
que, não se pode falar em uma obrigação de prestar algo que não se mantenha nos limites do razoável” SARLET,
Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Op. cit., p. 261. Diferente não é em Portugal, conforme
podemos verificar das informações de CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e
vinculação do legislador: contributo para a compreensão das normas constitucionais programáticas. 2ª ed.
Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p. 369 e MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional: direitos
fundamentais. Tomo IV, 2ª. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1993, p. 348 e sgs. Sobre o direito comparado, há
uma interessante pesquisa feita por SAMPAIO, José Adércio Leite. A Constituição reinventada pela
jurisdição constitucional.  Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 844-848).
388 MORO, Sérgio. Desenvolvimento e efetivação judicial das normas constitucionais. São Paulo: Max
Limonad, 2001, p. 98.
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prejudicial do que a, manutenção da norma ou do que a atribuição de efeitos ex nunc à

declaração de inconstitucionalidade?

Trata-se, evidentemente, de um hard case, porquanto o ordenamento não nos oferece

uma resposta prévia para esta questão. O Poder Judiciário vê-se na contingência de buscar 

apoio em argumentos de princípio e ponderar sobre qual dos valores em jogo tem mais peso. 

Não só abstratamente, mas em relação às situações em concreto. A insegurança jurídica toma,

aqui, proporções bem mais assustadoras aos olhos dos operadores tradicionais e dos leigos, já 

que podemos dizer que não há outra solução a não ser a tentativa de buscar um consenso. 

Para tornar ainda mais complexa essa questão, devemos mencionar que reserva do 

possível é um conceito com elevado grau de discricionariedade e que, na prática, é muito

difícil de ser, efetivamente, averiguado. Até porque, uma análise feita a partir do ponto de 

vista orçamentário leva à conclusão de que o Poder Judiciário sempre estará autorizado a, pelo

menos, atribuir efeito ex nunc às decisões que importassem em algum custo extra para o

Governo.

Todavia, em que pese a discussão que envolve eventual liberdade na destinação dos

recursos públicos obtidos, convém lembrar um problema de fundo, que é a ausência de 

vontade política na realização dos valores constitucionais. Com efeito, parece-nos que o 

direcionamento da discussão a respeito da efetividade das normas constitucionais para o

campo da disponibilidade financeira do Estado pode transformar-se em uma desculpa perfeita 

e inquestionável para a não realização dessas. Afinal, como costuma dizer os que trabalham 

com orçamentos, os números não mentem.

Assim é que, por exemplo, reiteradas vezes o Poder Público, diante das dificuldades

teóricas para sustentar a validade de leis contrapostas à Constituição, tem levantado a 

bandeira dos prejuízos financeiros que as decisões judiciais podem causar aos cofres públicos. 

Aliás, é comum encontrar-se argumentos de que, se determinada decisão for levada a efeito, 
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haverá um prejuízo fiscal de alguns milhões de reais. Essa afirmação foi muito lembrada

quando da votação no Supremo Tribunal Federal da taxação dos inativos através de Emenda

Constitucional. Contudo, sem querer esgotar o tema, é necessário asseverar que o discurso da

reserva do possível deve ser tomado a sério pelo Poder Judiciário. Não pode este se deixar

levar por qualquer argumentação, que visivelmente tenha o intuito de inviabilizar a 

concretização de direitos dos cidadãos. Do contrário, o argumento da reserva do possível, 

efetivamente, tornar-se-á um manto legitimador para a falta de vontade na concretização da

força normativa da Constituição.389

É necessário, nesse contexto, oxigenar a interpretação constitucional, no Supremo

Tribunal Federal, embora seja muito difícil fazê-lo em uma Corte com membros vitalícios, em

uma sociedade com as peculiaridades e características da sociedade brasileira, onde ainda se 

carrega o velho olhar sobre novos textos e contextos da realidade. Seria o caso, inclusive, de 

se repensar o modelo de vitaliciedade existente na mais alta Corte de Justiça do país, o que 

poderá iniciar um processo que possa levar à criação de um Tribunal Constitucional.

389 No mesmo sentido, Flávio Galdino, após analisar a obra de Sunstein e Holmes, assevera que o “que 
verdadeiramente frustra a efetivação de tal ou qual direito reconhecido como fundamental não é a exaustão de
um determinado orçamento, é a opção política de não gastar dinheiro com aquele mesmo ‘direito’’ GALDINO,
Flávio. O custo dos direitos. In TORRES, Ricardo Lobo (Coord.). Legitimação dos direitos humanos. Rio de
Janeiro: Renovar, 2002. p. 214.
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13 CONCLUSÃO

Como se viu ao longo deste trabalho, existem dois tipos básicos de jurisdição 

constitucional, o sistema norte-americano, em que a Suprema Corte, órgão do Poder 

Judiciário, exerce a função de corte constitucional e o sistema europeu continental, em que 

foram criadas cortes constitucionais, muitas vezes fora da estrutura orgânica do Judiciário.

Adotamos entre nós um modelo composto por esses dois tipos, sendo o Supremo 

Tribunal Federal tanto corte constitucional como órgão recursal de última instância a dar a 

palavra final sobre a constitucionalidade de leis e atos normativos, e tribunal judiciário, com

competência para processar e julgar as ações que originariamente nele são propostas. 

Entre nós, a evolução das questões políticas e jurídicas está a aconselhar a 

transformação do Supremo Tribunal Federal em uma corte constitucional, fora do âmbito do 

Poder Judiciário, em capítulo à parte da Constituição, e que, na estrutura institucional do país,

deverá ocupar a posição primeira. Essa poderia ser a solução para a chamada politização da 

Justiça, sendo a jurisdição constitucional, sem embargos dos argumentos em contrário, função 

intrinsecamente política, mas que nem por isso deve ser exercitada apenas pelos que 

participam do jogo político eleitoral. O ideal é que o Supremo Tribunal Constitucional fosse

um tribunal da federação e não de qualquer ordem parcial, idéia que não deixa de ser, em 

última análise, a que defendia Kelsen. Seria esse tribunal o encarregado do controle da 

constitucionalidade das leis, de modo exclusivo, no sistema concentrado, assim como teria a 

última palavra no sistema difuso. Para tanto, seria também necessário que se mudasse o

modelo e a forma de escolha dos Ministros dessa Corte, passando o próprio Tribunal e o 

Congresso Nacional a terem direito à escolha de nomes, mesmo que nomeados posteriormente

pelo Presidente da República, com mandato fixo.

Para que o sistema fosse mais racional, além da Corte Constitucional fora dos 
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clássicos poderes, e com seus membros com mandato fixo, o sistema difuso de controle de 

constitucionalidade, bem assim a jurisdição constitucional sofreriam alterações profundas,

notadamente quanto a uma definição mais precisa dos seus limites.

O sistema difuso, tal como o conhecemos, seria amplamente modificado, adotando-

se um modelo próximo ao italiano. Assim, uma vez diante de uma questão de 

constitucionalidade de lei em processo judiciário comum, o juiz deveria decidir se a questão é 

ou não manifestamente infundada. Caso decida não ser manifestamente infundada, remeteria

cópia das principais peças do processo para que o Supremo Tribunal Federal decidisse a 

questão constitucional, apenas; tal decisão poderá ter caráter vinculante erga omnes, sempre a

critério da Corte. Quanto às leis municipais, quer violassem uma norma de reprodução

(aquelas previstas na Constituição da República e reproduzidas, obrigatoriamente, nas 

constituições estaduais), quer violassem uma norma da Constituição da República 

propriamente dita, a remessa seria feita - sempre – para os tribunais de justiça estaduais 

(jurisdição constitucional estadual), de cuja decisão caberia recurso extraordinário ao

Supremo Tribunal Federal. Atuariam as jurisdições constitucionais estaduais como auxiliares 

(ou como um filtro) da jurisdição constitucional nacional. Obviamente, se a norma violada

pela lei municipal fosse norma estadual simples (não norma de reprodução), estaria afastado o 

recurso extraordinário. Esse modelo propiciaria uma definição mais precisa dos limites

formais e materiais do controle de constitucionalidade no país.

Quanto à competência e limites funcionais da jurisdição constitucional, a realidade

judiciária nacional fomenta raciocínios unilaterais, negando suas possibilidades e restringindo 

suas funções, com base em uma interpretação absoluta do princípio democrático que advém 

de um governo representativo. Uma parte da doutrina que um tribunal constitucional (judicial 

ou não) não é eleito pelo povo e, portanto, não goza de legitimidade democrática para inserir-

se na tomada de decisões políticas fundamentais. Entretanto, não se pode negar que a 
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legitimação pode advir da própria Constituição – e isso foi visto em capítulo anterior -,

através do constituinte originário, razão porque é um processo de legitimação escolhido pelo 

próprio provo, o que revela a sua natureza democrática.

Em outras palavras, jurisdição constitucional não infirma a sua legitimidade

democrática. Sobre ser expressão do Estado de Direito, existem muitas formas também de 

legitimação democrática, desde que se liberte de um modo de pensar linear a respeito da

concepção tradicional de democracia.390

Não se pode negar que as constituições modernas acolhem o princípio democrático (é 

o que dita o art. 1º da Carta brasileira de 1988). Entretanto, não se pode raciocinar apenas com 

o princípio democrático.391 O que não se pode ignorar é que tão importante quanto o princípio 

democrático (Governo e Parlamento democraticamente eleitos, que tomam as decisões 

políticas fundamentais, e algumas delas tomadas diretamente pelo povo), é o princípio do 

Estado de Direito, que tem por pressuposto a limitação do poder, separando as funções do

Estado e estabelecendo sistemas para constranger quem detém o poder a dele não abusar. 

Veja-se o que contém o art. 1º da Constituição de 1988, antes referido, que insere no 

ordenamento constitucional brasileiro o princípio do Estado Democrático de Direito. Assim o 

poder constituinte - este sim juridicamente ilimitado - sobre reivindicar para ele a tomada das 

decisões fundamentais (diretamente ou por meio de representantes), desconfia dos 

governantes e estabelece mecanismos para o controle do exercício do poder.

O princípio democrático destina as decisões fundamentais ao parlamento, legitimado

democraticamente, de forma direta. O princípio do Estado de Direito exige que a relação entre 

390 Sustenta Peter Häberle que a democracia do cidadão “está muito próxima da idéia que concebe a democracia
a partir dos direitos fundamentais e não a partir da concepção segundo a qual o Povo soberano limita-se apenas a 
assumir o lugar do Monarca. Essa perspectiva é uma conseqüência da relativização do conceito de Povo - termo
sujeito a entendimentos equívocos - a partir da idéia de cidadão. Liberdade fundamental (pluralismo) e não povo
converte-se em ponto de referência para a Constituição democrática. Essa capitis diminutio da concepção
monárquica exacerbada de povo situa-se sob o signo da liberdade do cidadão e do pluralismo”. HÄBERLE, 
Peter. Hermenêutica constitucional. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Fabris, 1997, p. 38-
39.).
391 HÄBERLE, Peter. Idem,  p. 39.
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o Estado e o cidadão seja regulada por leis, de forma estável e calculada, com segurança.  Os 

direitos fundamentais, finalmente, cresceram mais além de sua função de defesa tradicional.

Na sociedade industrial e de massas moderna o cidadão é dependente, em formas múltiplas,

do Estado e de suas prestações. Ele quer não só liberdade do Estado, mas também liberdade 

no Estado e, sobretudo, liberdade pelo Estado. Sobre isso reagem também os direitos 

fundamentais. A função de defesa está, sem dúvida, antes como agora no primeiro plano. Mas 

ela é complementada por funções de proteção, procedimento e prestação. Desses inícios de 

fundamentação diferentes resulta a obrigação do legislador não só de regular e de restringir as 

intervenções na liberdade e propriedade, mas também de tornar-se ativo, dispondo direito 

então, quando - por exemplo - se trata da proteção do cidadão diante dos perigos do 

desenvolvimento técnico e industrial, dos direitos dos cidadãos no procedimento

administrativo e judicial e das prestações no âmbito da segurança social.

A teoria da essencialidade desenvolvida pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão,

segundo a qual o processo legiferante deve regular mesmo todos os assuntos essenciais no 

âmbito normativo, encontrou críticas na literatura, uma vez que ela é indeterminada. Ela 

forma, todavia, somente uma linha diretriz, que carece ainda da concretização nos âmbitos

administrativos. A teoria da essencialidade determina não só sobre isto, se uma regulação 

legal é necessária, mas também sobre quão densa deve ser a regulação legal. Com isso se 

fecha o círculo para o poder discricionário e para o conceito jurídico indeterminado. O 

legislador pode conceder à administração espaços de decisão de atuação, mas deve observar 

os limites resultantes da reserva da lei.

Deve ter destaque nessa concepção o princípio da segurança, pois é necessária a

garantia de que os representantes do povo, ou o governante, não extrapolarão os poderes que 

têm, ferindo a liberdade ou a igualdade. A antiga e conhecida lição de Montesquieu 

permanece válida, embora sem o prestígio de antes. Assim, pairando sobre o poder dos
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representantes e do governante há um poder mais alto, o poder constituinte, materializado em 

sua obra, o pacto social denominado de Constituição.

A Constituição é uma unidade lógico-axiomática sem que com isso deixe de expressar

o ambiente de tensões e contradições vivido ao tempo histórico em que concebida, em que

passa a ter vida, em que se desenvolve, e no qual é interpretada, aplicada e revista. Os valores 

que nela se recobrem, segundo pensamento de Cristina M. M. Queiróz, não são simples

retórica, meros conselhos ou princípios programáticos, sem valor normativo de aplicação, mas

decisões políticas fundamentais, decisões que fundamentam todo o sistema constitucional no 

seu conjunto: decisão pela democracia, pelo Estado de direito, pelo Estado social, pelos

direitos fundamentais, pelos direitos sociais, econômicos, etc. A Constituição tem também um 

conteúdo ideológico, que não são os compromissos ilegítimos de que fala Carl Schmitt, sendo 

que ela traça as diretivas e os princípios gerais da política, mas evidentemente, não lhes 

substitui.392

A atuação de um tribunal constitucional, como o Supremo Tribunal Federal, apresenta 

riscos, sob certos aspectos, em termos institucionais. Os riscos são os da tensão inevitável

entre a atuação dos órgãos ditos políticos e a jurisdição constitucional, ou a intrínseca

politização da justiça. Sobre ser a atividade da jurisdição constitucional intrinsecamente

política, é fato que parece indubitável. Não por acaso, defende-se que o tribunal constitucional 

seja colocado como espécie do poder político do Estado.393

Toda a polêmica sobre os tribunais constitucionais tem envolvido duas questões, bem 

conhecidas. De um lado, a questão da tensão entre política e Direito, que se infere se os 

graves problemas políticos que se submetem à decisão do tribunal podem se resolver com 

critérios e métodos de uma decisão judicial. De outro lado, intimamente ligada à questão 

392 QUEIRÓZ, Cristina M. M. Os actos políticos no estado de direito: o problema do controle jurídico do
poder. Coimbra: Almedina, 1990, p. 139.
393 Posição defendida em interessante estudo de SOUZA JÚNIOR, César Saldanha. O tribunal constitucional
como poder: uma nova teoria da divisão de poderes. São Paulo: Memória Jurídica, 2002, p. 117 e ss.
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anterior, de onde extrai o tribunal constitucional seus critérios de decisão, eis que ele intervém 

justamente no momento em que se comprova uma insuficiência do texto constitucional. Ou

em outras palavras, qual é a fonte desse poder e – em maior grau de complexidade - qual a sua 

legitimidade democrática. De onde provêm, nas fontes do Direito, critérios tão relevantes e 

transcendentais, capazes de impor-se à vontade dos Parlamentos, que são a expressão da 

vontade popular, é o que se cumpre indagar diante da tormentosa questão da definição dos 

limites da jurisdição constitucional.

Pode-se responder à indagação acima com a afirmação de que a jurisdição é um

contra-poder à representação (a democracia, mais uma vez, não está em causa). Poder-se-ia

argumentar ainda que um controle pelo povo, através de eleição, seria desejável. Porém, tal

possibilidade não exclui a anterior.  Assim, a resposta que nos parece mais plausível é que a 

jurisdição é o contra-poder aos demais poderes políticos, ou, escorado nas idéias de M. 

Shapiro, em resposta às idênticas indagações – embora tenha autor tomado como referência o 

modelo norte-americano, mas a idéia é inteiramente aplicável ao modelo brasileiro -, poderia 

ser assim colocada:394

a) O que sobressai da análise da Presidência e do Congresso do norte-

americano não é a de corpos democráticos e majoritários que expressam a vontade popular e

são, perante ela, responsáveis, mas a de uma complicada estrutura política em que cada grupo 

busca seu próprio benefício graças a manobras realizadas entre os distintos centros de poder. 

Os resultados não manifestam, necessariamente, a vontade popular, mas compromissos

havidos entre os próprios grupos. 

b) O fato da nomeação dos juízes ser política, implica em legitimidade

de sua atuação. A propósito, nos Estados Unidos é designado um juiz para a Suprema Corte a 

394 SHAPIRO, M. Necessidad y legitimidade de la justicia constitucional. Apud CAPPELLETTI, Mauro: 
Tribunales constitucionales europeos y derechos fundamentale. Madrid: CEC, 1994, p. 599 e ss.
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cada 22 meses, em média, ou seja, tamanha a mudança na composição da Corte que esta 

dificilmente ficará alheia à expressão política dominante e às maiorias legislativas.

c) Os tribunais aumentam sua representatividade protegendo pessoas ou 

grupos políticos que não teriam, jamais, acesso aos segmentos políticos, Presidência e 

Congresso.

d) Se a profissão e a carreira judicial pode afastar os juízes da realidade 

social, a decisão de casos concretos e o labor diário da atividade jurisdicional levam a uma 

aproximação dessa realidade. 

e) Não se pode reduzir a idéia da democracia apenas à idéia de 

maiorias. Democracia significa também participação, respeito a direitos fundamentais,

liberdade e tolerância. Somente refreando o poder das maiorias, eventualmente caprichosas, 

ter-se-á, realmente, democracia. Nesse sentido, é paradigmática a decisão do Supremo 

Tribunal Federal que reconheceu o direito das minorias parlamentares do Senado à

instauração de Comissões Parlamentares de Inquérito, contra a vontade da maioria política ali 

existente, que não desejava a instauração das investigações pelos políticos.395

Carl Schmitt, o contraditor da idéia da Justiça Constitucional, fez pesada crítica à 

instituição do Tribunal Constitucional, dizendo que uma expansão sem limitações da justiça

não transforma o Estado em jurisdição, mas os tribunais em instâncias políticas. Não leva à 

juridicização da política, mas a politização da justiça. Justiça constitucional é uma contradição

395 Trata-se dos Mandados de Segurança nºs 24.831, 24.845, 24.846, dentre outras ações intentadas com tal
finalidade. Até o momento de conclusão do presente trabalho, os acórdãos referentes ao mandados de segurança
não haviam sido publicados. No entanto, pode-se extrair da página do STF na internet o teor da decisão referente
ao MS nº 24.845, Relator Min. Celso de Mello, DJU 29/06/2005, que foi a seguinte: “O tribunal, por maioria,
rejeitou as questões preliminares suscitadas neste processo, inclusive aquela proposta pelo senhor Ministro Eros
Grau. Prosseguindo no julgamento, e também por votação majoritária, o tribunal concedeu o mandado de
segurança, nos termos do voto do relator, para assegurar, à parte impetrante, o direito à efetiva composição da
Comissão Parlamentar de Inquérito, de que trata o Requerimento nº 245/2004, devendo, o Senhor Presidente do
Senado, mediante aplicação analógica do art. 28, § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, c/c o art. 
85, caput, do Regimento Interno do Senado Federal, proceder, ele próprio, à designação dos nomes faltantes dos
Senadores que irão compor esse órgão de investigação legislativa, observado, ainda, o disposto no § 1º do art. 58
da Constituição da República, vencido o senhor Ministro Eros Grau.” BRASIL. Supremo Tribunal Federal.
www.stf.gov.br/processos/acompanhamentoprocessual, acesso em 20 de junho de 2006.
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em termos. Quanto ao seu poder de interpretar as leis constitucionais, para Schmitt também

nada tem de jurisdição, mas legislação, sob a forma de um procedimento mais ou menos com

forma judicial. 

Para Carl Schmitt, a decisão judicial pressupõe uma decisão geral e abstrata tomada

pelo legislador. Sobre tal garantia repousa a posição singular do juiz no “Estado Burguês de 

Direito”. Assim para que a questão seja sindicada judicialmente é necessário que exista uma

lei prévia, sob a qual o caso possa ser subsumido. Para o mesmo autor, o que a Suprema Corte

norte-americana faz é um “veto judicial” às leis. 

O fato é que a solução dada por Carl Schmitt para a guarda da Constituição, em sua 

visão um órgão político e não um tribunal, o presidente do Reich alemão, sob os auspícios do 

art. 48 da Constituição de Weimar, levou ao resultado sobejamente conhecido, ou seja, à

destruição da Constituição de Weimar por quem invocava o título de seu defensor, o que

somente depõe a favor da justiça constitucional. Daí as críticas que se fez à sua obra, de ter

sido inspiradora do regime nazista. 

Em realidade, Carl Schmitt não levou em consideração, talvez para defender uma 

ideologia, que não existem, na prática, poderes Executivo e Legislativo separados. Não se 

governa sem a lei, e ambas as funções estão necessariamente unidas e não se controlam

mutuamente, quer no presidencialismo quer no parlamentarismo. Carl Schmitt bate-se pela

necessidade da lei próxima ao conceito de lei material, como se fosse inerente ao que chama

de “Estado Burguês”. A lei, com a qual pretende Schmitt vincular o juiz e ser o esteio do 

“Estado Burguês”, transmudou-se em um mero instrumento de governo, mutável

sobremaneira.

A experiência histórica demonstra que a função de arbitrar conflitos políticos não

deve ser deixada aos partícipes do jogo do poder, e muito mais ainda quando esta arbitragem 

envolva a própria Constituição. Ninguém é bom juiz em causa própria e alegar que estaria 
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havendo uma politização da Justiça nada prova, ao nosso sentir, ou prova demais, eis que a 

justiça constitucional é, por natureza, uma função política, tão importante como a função de 

Governo, mas “com a só diferença de não dispor de um poder de impulsão ou um poder 

positivo.”396

As críticas à jurisdição constitucional partiram de várias frentes no decorrer da

história. Nos dizeres de García de Enterría, um defensor notável dessa instituição, o 

jacobinismo histórico teve no mito da assembléia o local quase sagrado onde surge uma

sagrada vontade geral. Tal jacobinismo sustentou a absoluta primazia do parlamento, que não 

poderia aceitar nada que estivesse acima dele. Tal posição negou durante muito tempo que um 

tribunal pudesse anular por inconstitucionais as decisões de uma assembléia, por falta de 

legitimidade. Também nos Estados Unidos, a partir de Theodore Roosevelt, em 1913, e, 

especialmente, a partir da política do “New Deal”, de Franklin Delano Roosevelt, houve 

contestações à atuação judicial no sentido exposto. 

Originária do jacobinismo histórico, a principal crítica à atuação funcional da 

jurisdição constitucional é moldada no princípio democrático ou o princípio da maioria. Sobre

ser absoluto esse princípio perante o princípio do Estado de Direito, que pretende o poder 

limitado pelo Direito, tenha ele origem que tiver, repousa a idéia da representação popular - e, 

sobre olvidar que os sistemas eleitorais e o poder econômico freqüentemente deformam ou 

iludem tal “representação da vontade”, não leva em consideração o fato de que os parlamentos

freqüentemente não logram maiorias para decidirem muitas das questões fundamentais, e

conseguem meros “compromissos apócrifos”, parece-nos que a passagem vontade política-

obrigação jurídica (ou seja, a representação-lei), sobre ser o mais delicado ponto do direito

público, não pode ser analisado a partir de mitos, sob pena de transmudar um regime

democrático em um despotismo oligárquico e da obsolescência das instituições políticas como 

396 Assim é o pensamento de MIRANDA, Jorge. Nos dez anos de funcionamento do tribunal constitucional. In
legitimidade e legitimação da justiça constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, 2000, p. 37.
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as conhecemos hoje em dia. 

Entre nós, na primeira metade do século XX escrevia sobre o tema Lúcio 

Bittencourt,397 expondo que os críticos da doutrina norte-americana do controle jurisdicional 

da constitucionalidade das leis afirmavam que, não havendo no sistema de freios e 

contrapesos nenhum órgão superior aos demais,  essa faculdade “usurpada pela Corte 

Suprema”, atribuiu-lhe um papel preponderante, colocando o Poder Judiciário em situação de 

supremacia e deixando suas decisões, em matéria de tão vital importância, inteiramente livres 

de qualquer controle ou restrição por parte dos demais poderes. Afirmava que, no que

concerne à “usurpação”, pois, em verdade, a Constituição não enuncia o princípio (do 

controle judicial de constitucionalidade) em nenhum de seus preceitos mas simplesmente

prescreve que “o Poder Judicial se estenderá a todos os casos que surgirem sob esta 

Constituição” e que "a Constituição, e as leis dos Estados Unidos feitas em obediência a ela...

constituirão a suprema lei do país”. Assim, o poder não foi conferido explicitamente e tem 

que ser, quando muito, deduzido da conjugação de mais de um artigo da Carta Constitucional.

Ora, se “em um instrumento que estabeleceu um governo de poderes 

cuidadosamente limitados, o poder final e incontrolado – the most final and uncontrolled of

powers – atribuído ao órgão de menor responsabilidade perante o povo ou seus representantes

não encontra uma só palavra que o estabeleça, defina ou regule”, e se se entende que a 

doutrina americana, acarretando a supremacia do Judiciário, opõe-se aos princípios

democráticos, pois, enquanto em relação ao Congresso, de eleição a eleição, o povo pode

escolher os seus representantes de acordo com a filosofia política dominante, no caso do 

Judiciário a estabilidade dos juízes impede que se reflita nos julgados a variação da vontade 

popular, Bittencourt invocou Neumann, lembrando que o que caracteriza a democracia 

americana não é, propriamente, a intervenção do povo na feitura das leis, mas sim o respeito a 

397 BITTENCOURT, Carlos Alberto Lúcio. O controle da constitucionalidade das leis.  Série Arquivos do
Ministério da Justiça. Brasília: Ministério da Justiça, 1997, p. 12 e ss. 
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certos direitos fundamentais e imutáveis da pessoa humana, cuja guarda e defesa incumbe ao 

Poder Judiciário, justificando-se, dessa maneira, a supremacia deste. 

A defesa dos direitos fundamentais contra investidas dos poderes políticos parece ser

a chave de legitimação de uma justiça constitucional ou, mais ainda, de toda a jurisdição no

controle político.398

Habermas assentiu que “a crítica à jurisdição constitucional se desenvolve sempre

em vista da distribuição de competências entre o legislador democrático e a atividade

jurisdicional, sendo, portanto, sempre uma discussão em torno do princípio da divisão de 

poderes”.399 E, na verdade, dois dogmas podem ser antepostos a uma justiça constitucional: a)

supremacia do parlamento como órgão de poder; b) divisão de poderes. Supremacia do 

parlamento como expressão do princípio da maioria e divisão de poderes. Claro que a

supremacia do parlamento passou, hoje, para a supremacia da Constituição. Todos os poderes, 

inclusive o Poder Judiciário e a jurisdição constitucional retiram da Constituição seus poderes, 

não havendo mais a decantada preeminência do parlamento. Modernamente, o Executivo é 

tão democraticamente eleito quanto a assembléia e os parlamentos atuais são, mais, um

agregado de interesses parciais e corporativos que algo parecido com uma fluida vontade 

geral.

A decantada supremacia do parlamento - o primeiro argumento contrário -,

claramente identificado nas origens da teoria da tripartição de poderes, e das revoluções norte-

americana e francesa, eis que esse era o órgão detentor da representação popular (o Executivo 

e o Judiciário eram meros executores de uma norma geral abstrata, prévia, advinda da

representação popular, a única que poderia obrigar e limitar a liberdade), transmudou-se para 

a supremacia da Constituição; o respeito pela rígida separação de poderes e o princípio da 

398 Tanto no controle de constitucionalidade como no controle de conformidade, este, especialmente quando
direitos fundamentais são tutelados como direitos metaindividuais.
399 Apud ESTEVES, Maria da Assunção. Legitimação da justiça constitucional e princípio majoritário.
Legitimidade e legitimação da justiça constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 127.
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legalidade formal foram suplantados pelo respeito aos direitos fundamentais, em face do 

Estado, inclusive. 

Quanto à doutrina da separação dos poderes - o segundo argumento contrário -, 

pode-se afirmar, como uma regra geral inerente ao sistema constitucional americano, que a 

menos que o contrário seja expressamente estabelecido ou constitua uma cláusula incidental 

aos poderes conferidos, o Legislativo não pode exercer poder executivo ou judicial; o 

Executivo não pode exercer poder legislativo ou judicial; o Judiciário não pode exercer poder 

executivo ou legislativo e que a doutrina inglesa da supremacia parlamentar é completamente

estranha ao Direito Público americano. A autoridade dos Legislativos nos Estados Unidos é 

restringida pelas limitações contidas nas várias Constituições (estaduais) americanas.

A questão é posta, no entanto, sob outro ângulo, radicalmente diverso, em notável 

inversão de perspectiva: não é a jurisdição, mas o legislativo que, sobre não ser onipotente e 

não materializar uma mítica vontade geral, encontra limites claros na Constituição, cuja 

custódia cabe à jurisdição. Prova disso entre nós são as recentes decisões do Supremo

Tribunal Federal controlando as atividades investigativas das Comissões Parlamentares de 

Inquérito, declarando a inconstitucionalidade de vigência de Emenda Constitucional e até

mesmo já se propondo a criar regra material diante das omissões legislativas.400

Afirma Bernard Schwartz que no sistema americano há limites que não podem ser 

ultrapassados e que certos poderes pertencem claramente a um dos ramos do Governo. Assim,

o Executivo não pode exercer autoridade legislativa, na ausência de uma delegação legislativa 

válida, pois o poder de fazer as leis é uma função atribuída exclusivamente ao Legislativo.401

400 Quando encerrávamos o presente trabalho, o Supremo Tribunal Federal retomava o julgamento do Mandado
de Injunção n. 742, que discute o direito de greve dos servidores públicos. Os votos dos Ministros Gilmar
Mendes e Eros Grau foram no sentido de que o Tribunal aplicasse, por analogia, a lei de greve dos trabalhadores
privados, com sugestões também de que algumas determinações constassem da decisão para valer como regra 
material para as futuras situações, o que equivale, em ultima análise, à criação de norma genérica por aquele
Tribunal, como se legislador fosse.
401  SCHWARTZ, Bernard. Direito constitucional americano. Rio de Janeiro: Forense, 1966, p. 28 e ss.
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O parlamento, que nos dias atuais é, muitas vezes, uma fração de interesses

corporativos e parciais, como se vê claramente em países periféricos como o Brasil, assim

como o seu instrumento, a lei - que é a materialização da vontade geral -, que hoje é mera

decorrência de uma maioria ocasional, a maioria governante, não pode violar a maioria

constituinte,402 esta incorporada na Constituição, que paira acima de todos os poderes. E foi 

essa maioria que garantiu a legitimação da jurisdição constitucional, legitimando, entre nós, a 

atuação do Supremo Tribunal Federal como Corte Constitucional e como tribunal judiciário. 

Porém, se não se questiona mais acerca da legitimidade da justiça constitucional,

notadamente, entre nós, quanto ao Supremo Tribunal Federal, existe controvérsia, no entanto, 

no que concerne aos limites e possibilidades dessa atividade (especialmente diante dos demais

Poderes, que são tidos como eminentemente políticos). Dúvida não há que a Constituição é 

um limite ao jogo das forças sociais, sendo um limite evidente aos desejos da maioria

ocasional. Assim, se Constituição é um limite aos poderes da maioria, é um limite à lei e, 

conseqüentemente, um limite ao Governo (compreendendo-se o Executivo e o Legislativo, 

que é quem detém a maioria congressual no sistema presidencial, embora seja um fato mais

evidente no parlamentarismo), há que se ter limites também à atividade da jurisdição

constitucional.

Contemporaneamente, criou-se uma combinação de ações, uma partilha de metas, ou 

se se preferir, ações combinadas, entre o Executivo e o Legislativo. Esse processo se 

intensificou após o advento da Constituição de Weimar, de 1919, que passou a integrar 

princípios fundamentais da ordem econômica, social e cultural. Por outro lado, os direitos 

fundamentais não cessaram de alargar-se, incluídos direitos coletivos, difusos, dos

trabalhadores etc. A conseqüência é uma crescente constitucionalização e juridificação do 

402 Cf. MOREIRA, Vital. Princípio da maioria e princípio da constitucionalidade: legitimidade e limites da
justiça constitucional. In Legitimidade e legitimação da justiça constitucional. Coimbra: Coimbra Editora,
1995, p. 177.
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processo político.403 Essa conseqüência, por óbvio, somente fez crescer a cada dia atuação da 

jurisdição constitucional, exigindo cada vez mais a definição de suas funções, abrindo-se os

debates sobre as suas possibilidades e os seus limites.

A função primeira de uma justiça constitucional é fazer prevalecer - como parece ser

óbvio - o princípio da constitucionalidade, qual seja, a submissão de todos os poderes do 

Estado à Constituição (Constituição da República, art. 1º). Ou seja, não à judicialização da 

política ou à politização da justiça, mas sim à judicialização da Constituição.

A legitimidade da maioria parlamentar inserida na lei pode chocar-se com a

legitimidade constitucional ou legitimidade da Constituição, sendo, então, um confronto entre 

duas legitimidades.404 Deve prevalecer o princípio da constitucionalidade, como princípio de 

maior relevância que o princípio da maioria, e como limite desta, pois o contrário seria o 

arbítrio e a falta total de fronteiras ao poder dos mais fortes. Nesse sentido tem atuado entre

nós o Supremo Tribunal Federal, assegurando, por exemplo, os direitos das minorias

parlamentares, como já visto anteriormente ao longo deste trabalho.

Deve-se ter em mente que todos os preceitos constitucionais detêm uma função 

normativa. Incumbe ao juiz constitucional, em sede de interpretação da Lei Fundamental,

apurar o sentido e o alcance de cada preceito, mas não lhe assiste o direito de desqualificar 

como norma não constitucional nenhum preceito da Constituição. Para o juiz constitucional 

nenhum preceito constitucional pode de início ser rejeitado, incapacitado ou interditado como

impróprio para efeitos de aferição da legitimidade constitucional das decisões dos poderes

públicos. É certo que é distinto o alcance normativo dos diferentes tipos de preceitos 

jurídicos, conforme a sua densidade normativa, isto é, consoante contenham normas

preceptivas, princípios ou simples diretivas de política. Mas nenhum preceito pode ser 

403 Idem, p. 181.
404 Idem, p. 193. 
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privado de função normativa.405 Nessa ordem de idéias, parece-nos que o Supremo Tribunal 

Federal ultrapassou esses limites materiais ao declarar inconstitucional a vigência da Emenda

Constitucional n. 52/2006, que acabou com exigência de coligações partidárias, posição que já

foi comentada em tópico anterior deste trabalho.

Claro está que em todo caráter de valoração judicial há um caráter de decisão 

autêntica e originária sobre o ordenamento jurídico. A fórmula de que o juiz deve estar 

submetido somente à lei não se justifica, porque existem zonas do Direito que estão fora da

lei, máximas judiciais e conceitos indeterminados que fazem ser a criação judicial obrigatória.

É completamente superado o dogma no sentido de que o ordenamento jurídico não contém 

lacunas. Tal afirmação, ideológica, procurava dar fundamento à idéia Montesquieu de que o 

juiz devia somente “a boca que pronuncia as palavras da lei”, e que o Poder Judiciário, 

chamado a atuar devia ser em qualquer caso, nulo. 

Essa visão, que gerou o positivismo, tinha na lei - e não na função jurisdicional -

uma atividade mecanicista, o ato geral, abstrato, justo e garantista, por excelência. Ninguém

pode ser prejudicado pela lei, afinal, fruto de uma vontade geral, pois ninguém faz mal a si 

mesmo. Não sem razão tal concepção restou superada pelo novo constitucionalismo.

Evidentemente, o tribunal constitucional não pode fazer, por si só, as escolhas que,

somente quem tem a função de governo, pode fazer. Mas pode, na medida em que aquele 

ultrapassou seus poderes ou violou a Constituição, adentrar na questão, ainda que seja ela uma

questão tida por política. Não é válido o princípio da retração judicial ou self-restraint por se 

tratar de questões políticas, eis que, ou não infringiu o legislador preceito constitucional 

algum, e a retração judicial não cabe, ou infringiu, e a atuação da justiça constitucional é mais

que exigida, mais que conveniente. Isso, infelizmente, não tem sido detectado pelo Supremo

Tribunal Federal na apreciação de várias medidas provisórias averbadas como

405 MOREIRA, Vital. Op. cit., p. 193.
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inconstitucionais, e nem mesmo no controle dos critérios constitucionais de relevância e 

urgência. Brinca o Governo com tais critérios, chegando-se a ponto de editar medida

provisória para revogar outra medida provisória, e a Corte Constitucional permanece

acanhada quando da apreciação da constitucionalidade de tais medidas.

Desnecessário dizer que ao legislador cabe fazer as escolhas, muitas vezes 

provocado pelo Executivo, e o tribunal constitucional apenas atua quando a escolha, que é 

feita antes do advento da lei ou ato normativo, transforma-se em lei, ou seja, quando o querer 

político transforma-se em dever jurídico.406 Em contrapartida, não se pode deixar de 

reconhecer que a questão da legitimidade da jurisdição constitucional não é completamente

tranqüila. Mesmo em um país que convive - e convive bem - há décadas com a instituição de

um Tribunal Constitucional – a Alemanha, ao menos desde a Lei Fundamental de 1949 -, 

como observa Helmut Simon, um órgão com a riqueza de competências como o 

Bundesverfassungsgericht, não é facilmente enquadrável no regime tradicional de uma

democracia com divisão de poderes, cuja característica mesma é que a formação da vontade 

estatal resida no parlamento eleito pelo povo e que o governo que aplica a legislação também

seja controlado pelo parlamento (em um sistema parlamentar). Claro que uma jurisdição

constitucional que arbitra conflitos entre outros órgãos estatais, de cujo veredicto dependem

inclusive as leis do parlamento, altera tal equilíbrio de poderes e limita a soberania da maioria

popular.

Poder-se-ia indagar, no entanto, para os que acham que toda interferência da

jurisdição em temas políticos é danosa, se deve haver um órgão especial para dirimir conflitos

constitucionais, a velar pela supremacia da Constituição ou deve ser deixado tal controle ao 

livre jogo das forças políticas. Responde-se que, em primeiro lugar, os participes do jogo 

político teriam interesse próprio na decisão que teriam de tomar. E em um regime com divisão 

406 MOREIRA, Vital. Princípio da maioria..., Op. cit., p, 197.
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de poderes o melhor expediente é confiar à jurisdição, o mais débil dos poderes, com suas 

amplas competências para aplicar a lei fundamental, um órgão que não dispõe de capacidade 

de coerção nem de meios financeiros, longe da política cotidiana e dos constrangimentos

eleitorais, a tarefa de difundir o consenso constitucional.407

Lembrando o pensamento contrário de Carl Schmitt, por ironia, um dos maiores

críticos da jurisdição constitucional, pode-se dizer ser esta a única saída possível diante das 

freqüentes lacunas de decisão das Constituições, como aquelas que ele via na Constituição de

Weimar, afirmando que continha uma série de compromissos não autênticos, a distinguir das 

decisões de princípios e objetivos. Chamava-os de compromissos “apócrifos” porque não 

afetavam as decisões objetivas obtidas mediante transações, mas consistiam em adiar a 

decisão. Baseavam-se, pois, no encontrar uma fórmula para satisfação de todas as exigências

contraditórias e que deixasse sem decisão ou em uma expressão ambígua, a questão litigiosa.

Disse ele que pode ser mesmo razoável, e politicamente discreto, enfrentar dessa maneira

alguns tipos de decisão, mas é necessário ter claro a particularidade dos compromissos

dilatórios porque, se não, a interpretação jurídica de tais determinações constitucionais incorre

em uma irremediável confusão. Deve-se fixar a vontade da lei, mas se não existe, em

realidade, senão a de não ter, provisoriamente, vontade alguma sobre um assunto, todas as 

habilidades literais, todas as investigações do momento histórico, todas as declarações dos

partícipes da lei “somente conduzirão a resultado em que se acentuam e colocam em jogo uma

palavra do texto legal contra a outra, uma frase contra a outra, sem que, conquanto se atue 

com honradez intelectual, seja possível uma demonstração convincente”.408

Porém, o que Schmitt não percebeu é que, freqüentemente, a incapacidade de

decisão prende-se aos bloqueios da democracia, dos quais dificilmente uma sociedade, mesmo

407 SIMON, Helmut. La jurisdicción constitucional. Manual de derecho Constitucional. Madrid: Marcial Pons,
1996, p. 847.
408 SCHMITT, Carl. Teoria del la Constitución. Op. cit., p. 325.
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democraticamente organizada, consegue livrar-se, sendo a incapacidade de decisão mais

relacionada com um sistema eleitoral incapaz de formar maiorias governamentais, que uma

inconciliável e insuperável dissensão na sociedade (que pode ocorrer, entretanto). 

Daí se pode afirmar que a jurisdição constitucional é a solução para o que Karl 

Loewenstein qualificava de ”bloqueio mútuo entre os detentores do poder”. Esse bloqueio 

ocorre quando os agentes políticos do poder estão tão equilibrados em seu específico peso 

político que, quando não queiram colaborar com a formação da vontade estatal, resulta numa

crise institucional, que somente pode ser resolvida pela ilegalidade, força ou revolução.409

A jurisdição constitucional é, então, a saída política, um órgão preeminente em 

relação aos demais poderes, independente e fora do jogo de forças políticas-partidárias.

Assim, torna-se ela a arena central onde deve se resolver os eventuais bloqueios políticos 

havidos. Constituindo-se um tribunal supremo de juízes com mandatos fixos, não vitalícios, 

acaso haja um irreconciliável divórcio entre a opinião de tal órgão, interpretando a 

Constituição, e a vontade firme e constante da maioria do eleitorado, em algum tempo terá

havido uma renovação na Corte, o que faz com que as opiniões majoritárias conseqüentes e 

duradouras tendam a se impor. Esse modelo de Corte é sonhado por muitos para o Brasil.

Se nos modelos constitucionais antigos havia barreiras negativas à jurisdição, hoje

os postulados constitucionais não são somente negativos, ou limitadores, mas uma verdadeira 

indicação e diretriz de ação para os demais órgãos constitucionais. Nesse sentido, corresponde 

às tarefas mais eminentes do legislador dotar as condições materiais para a realização efetiva 

dos direitos fundamentais e as pautas já definidas na Constituição, que não podem ser 

obviadas pelo legislador ou pelo governo. 

Sustenta Konrad Hesse, com acerto - e não se pode negar o fato sob qualquer 

hipótese ou teoria -, que “é, sobretudo, a jurisdição constitucional pela qual o poder judiciário 

409 LOEWENSTEIN, Karl. Teoria de la constitución. Barcelona: Ariel Derecho, 1986, p. 346.
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está hoje intercalado no equilíbrio dos poderes, que dá seu cunho não só à ordem das funções

estatais, mas à ordem constitucional total”.410

Ademais, a jurisdição constitucional constitui-se elemento que congrega as forças

políticas diversas, pela sua atividade que pressupõe a aplicação da Constituição. A 

Constituição, nesse sentido, impõe-se acima dos poderes, devendo fazer-se observada por 

todos eles, especial e tradicionalmente, pelo poder que mais tende a extrapolar seus limites,

que tem sido o Poder Executivo, exemplo visto a todos os olhos no Brasil. 

Uma jurisdição constitucional constituída por um tribunal independente, fora e além 

dos três poderes tradicionais, separado da divisão vertical e horizontal de funções, vale dizer, 

não integrando estrutura alguma dos clássicos poderes e, tampouco, qualquer das órbitas dos 

entes federados, um tribunal não judiciário, nacional e independente, seria a solução 

institucional. Isso sem dúvida reduziria as críticas à atuação, entre nós, do Supremo Tribunal 

Federal, como alinhado às teses do Governo, quando desenvolvidas em ações naquela Corte.

Na medida em que as questões a serem decididas no caminho da interpretação 

constitucional podem ser respondidas e, por conseguinte, são justificáveis, essas 

particularidades não buscam nelas nem o caráter de questões jurídicas, nem nas decisões o 

caráter de uma decisão jurídica. Por certo, decisões da jurisdição constitucional contêm um 

elemento de configuração criadora. Porém, toda interpretação tem caráter criador. Ela 

permanece interpretação, quando serve de resposta a questões de Direito Constitucional e 

quando tem por objeto normas da amplitude e abertura como elas são próprias do Direito

Constitucional.

Se para os iluministas o parlamento apenas descobria a lei, que já existia no direito

natural, na natureza ou na razão humana, não a criando411, tal concepção remanesce, ainda 

410 HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha Porto Alegre:
Fabris, 1998, p. 419.
411 Idem, p. 421. 
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hoje, naquelas opiniões que entendem ser a interpretação uma atividade neutra,412 em que o 

intérprete apenas “descobre a vontade da lei, esta já preexistente e emoldurada por um 

legislador onipresente, livre e bondosamente intencionado, ou seja, o já decidido 

provisoriamente”.413 A interpretação, prévia à decisão, especialmente da jurisdição

constitucional, tem claro efeito configurador.

Segundo essa distribuição, é, em primeiro lugar, tarefa da legislação configurar a 

ordem da coletividade e na organização de direitos fundamentais, determinar seu alcance

prático. Por isso, os limites da vinculação jurídico-constitucional do legislador nem sempre

coincidem com os limites do controle judicial-constitucional. Também prescindindo disso o

tribunal constitucional não deve, sem mais, pôr suas valorações no lugar das valorações do 

legislador, tanto mais que a indeterminação dos critérios de controle, muitas vezes, deixa 

espaço para valorações diferentes. Finalmente, ele não deve deixar desatendidas as 

conseqüências de sua decisão. Conseqüências freqüentemente políticas. Ele é, por 

conseguinte, obrigado a uma atitude reservada. Identicamente diante de decisões da função de 

governo. No controle da Administração e da jurisprudência, o tribunal, enfim, está restringido 

a uma seara jurídico-constitucional, assim como a concretização de leis ordinárias é tarefa

exclusiva das autoridades administrativas e lhe é, neste ponto, negado um exame.414

No Brasil, temos particularidades que fazem com que esta última lição seja vista

com um certo grau de reserva. Assim, não se tem uma clara garantia do princípio da 

legalidade no Brasil, eis que a lei ordinária perdeu completamente seu antigo caráter de 

estabilidade, sendo um mero instrumento de governo, por vezes extremamente mutável, como 

no caso, já visto, das medidas provisórias.415

412 HESSE, Konrad. Op. cit., p. 421.
413 Idem, p. 422.
414 Ibidem, p. 424.
415 Mesmo com a mudança no sistema de votação pelo Congresso Nacional das medidas provisórias (EC nº
32/2001), não houve redução da sua utilização pelo Presidente da República. Fala-se muito em novas mudanças
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Se a jurisdição constitucional se auto-restringir, e como não existem espaços vazios

na decisão política, o poder econômico e a mídia (especialmente a mídia eletrônica de massa)

acabarão induzindo a decisão política. Entender que isso seja a sociedade em seu legítimo

jogo das pressões políticas ou da opinião pública, é tomar a ficção pela realidade, o que 

freqüentemente não gera bons resultados.

Mesmo a opinião de Peter Häberle, no sentido de que “os cidadãos grupos, órgãos 

do estado e opinião pública” são forças produtivas interpretadoras, que se aceita ao menos

como intérpretes prévios na sociedade aberta aos intérpretes da Constituição416, é válida em 

termos, pois a última palavra sempre será a do tribunal constitucional e é a única vinculante. 

Daí da razão de adoção, entre nós, da súmula vinculante, a ser expedida pelo Supremo

Tribunal Federal, o que já mostra uma antecipação do pensamento de se transformar aquela 

Corte em um Tribunal Constitucional. Embora a doutrina de Häberle seja alentadora e 

desafiante, voltada para um porvir de uma força normativa da Constituição a partir de 

diálogos que, de tão plurais e tão complexos – no contexto do que ele denomina de Estado 

Constitucional Cooperativo -, pode gerar a própria dissolução de idéia de Constituição e 

Estado, em prol da idéia universal de proteção da dignidade da pessoa humana, jamais poderá 

retirar a última palavra de um Tribunal Constitucional, pois haverá sempre a necessidade de 

se impor limites no seio da comunidade, tarefa imanente à atividade jurisdicional na solução 

dos conflitos de interesses juridicizados.

Os limites da jurisdição constitucional são, pois, fluidos. Mas é claro que esses 

limites não podem ser demarcados com o equívoco do princípio da auto-restrição judicial. Isto 

“porque a exigência de um self-restrait judicial descuida a vinculação do tribunal 

constitucional à Constituição, que não deixa ao arbítrio dos juízes se eles querem se restringir

no instituto, de forma a reduzir a sua proliferação. As medidas provisórias, de tão banalizadas no país, dão
margem a afirmações de que o Presidente da República é quem legisla, e não o Congresso Nacional.
416 Cf. STERN Klaus. Derecho del Estado de Ia Republica Federal alemana. Madrid: CEC, 1987, p. 303.
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ou não. A atividade de controle do tribunal constitucional Federal tem de orientar-se, antes,

por suas tarefas normalizadas jurídico-constitucionalmente; essas podem também uma vez 

exigir realmente o contrário da atitude reservada, ou seja, a intervenção decisiva”.417

KIaus Stern sustenta ser “uma das instituições mais sólidas da proteção da 

Constituição a Justiça Constitucional de ampla jurisdição”, sendo que, com ela, torna-se 

justiciável o direito constitucional. Tornam-se quase impossíveis, pois, as violações da

Constituição carentes de sanção. E é exatamente disso que se trata, exaltar a supremacia da

Constituição (e não mais da lei), ou seja, a garantia dos direitos fundamentais e do Estado

Democrático de Direito. 

As decisões da justiça constitucional vinculam todos os poderes do Estado, órgãos,

autoridades e tribunais, e os princípios constitucionais do Estado de Direito, democracia, 

Estado-Social, federalismo, ordem fundamental democrática e livre e equilíbrio econômico

global não podem ser interpretados com os métodos clássicos, exclusivamente. Exigem algo 

mais, qual seja, o desenvolvimento e a ampliação da idéia neles incluída pelo constituinte, ou 

seja, concreção de algo geral. Nisso há sempre algo de criação, mais que a simples

interpretação.

Há que se concordar, portanto, com as afirmações de Mauro Cappelletti418, no 

sentido de que o principal desenvolvimento que conheceu a justiça concernente à tirania dos 

poderes públicos pode ser resumida em uma fórmula corrente hoje: “Justiça Constitucional”. 

Por essa fórmula, indica-se que o poder dos que governam é limitado por uma norma

constitucional em que procedimentos foram criados para dar efetividade a essa missão.

Entretanto, ainda segundo o autor, os tipos de opressão, em nossa época, são numerosos e

muito complexos. Há um poder fora dos governantes, com efeito, situado nos grupos 

417 HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha. Op. cit., p. 425.
No mesmo sentido, STERN, Klaus. Derecho del Estado de la Republica Federal alemana. Op. cit., p. 297.
418 CAPPELLETTI, Mauro. Le pouvoir des juges. Paris: Econômica, 1990, p. 251.
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organizados, nas corporações econômicas, sindicatos, partidos políticos, nas corporações de 

mídia, nos conglomerados financeiros. A Justiça Constitucional é, pois, o instrumento mais

importante, institucionalmente considerado, para que se consiga limitar o poder político.

O que a experiência da justiça constitucional tem demonstrado, inclusive na 

experiência bicentenária dos Estados Unidos da América, e no último meio século na Europa, 

é que surgiu um vetor novo a estender o Direito em uma área então deixada ao capricho e 

arbítrio dos políticos. A Constituição já não era mais concebida como mero repositório de

boas intenções e como um documento sem validade normativa.

É certo afirmar que um tribunal constitucional tem um papel político. Também é 

fora de dúvida afirmar que ele está vinculado ao direito. Sequer a política está prescrita pelo 

tribunal constitucional. Sua função é, claramente, garantir as regras do jogo e permitir aos

políticos que tomem todas as decisões - todas aquelas as quais a Constituição permite - não se 

olvidando de pontos já preestabelecidos pela sociedade e que muitas vezes podem ser 

desinteressantes ou comprometedoras. A própria teoria da separação de poderes é um

arquétipo constitucional-político para limitar o poder político.

Uma justiça constitucional eficiente vela pelo mais importante texto político-jurídico

de um país, que é a Constituição escrita. Uma Constituição democrática seria um documento

duvidoso se fosse deixada à guarda dos naturais partícipes do jogo de forças partidárias, ou 

econômicas. Uma das suas mais relevantes funções é manter reto o sistema de acesso ao 

poder e permitir que as minorias tenham reais oportunidades, obstaculizando entraves que 

possam ser levantados pelas maiorias ou, de outro modo, por quem detém a função de 

Governo. Relembramos, aqui, nesse sentido, a decisão do Supremo Tribunal Federal que 

garantiu às minorias parlamentares do Congresso Nacional o direito à instalação das 

Comissões Parlamentares de Inquérito. 

E isso não apenas no jogo político de eventual alternância de poder, mas também
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que as minorias não sejam desrespeitadas em seus direitos fundamentais, e que as minorias

econômicas possam ter vez no sistema de mercado, como o nosso. Tome-se como referência 

da atuação da nossa Corte Constitucional, nesse sentido, o reconhecimento dos direitos dos

consumidores nas relações com as instituições financeiras, que devem ser regidas pelo Código 

de Defesa do Consumidor, conforme visto em capítulo anterior. 

O argumento jacobino - diz García de Enterría – de que é um escândalo a 

possibilidade de uma decisão judicial sobrepor-se a uma decisão da Assembléia, representante

da vontade geral, é claramente sofístico, quando não nega o próprio conceito de Constituição.

Esta é obra do poder constituinte e, como tal, está em grau superior ao poder legislativo

ordinário, que somente existe e pode se organizar em virtude da Constituição. Sobre tal idéia 

construiu-se a doutrina da rigidez constitucional e o Tribunal Constitucional é o guardião

dessa rigidez.419

E não tem maior consistência o argumento de que o poder judicial é 

antidemocrático. O juiz não é menos órgão do povo que os demais órgãos do Estado. A alusão 

à falta de eleição não constitui argumento convincente, pois os funcionários contam somente

com um mandato indireto do povo. Mesmo o Parlamento não pode ser considerado 

diretamente ligado ao povo, já que sua composição está de fato muito mais ligada e 

amplamente mediada pelos partidos políticos.420 A democracia não se esgota na

representação, mas exige também uma contínua responsabilização dos governantes. Desses 

dois pontos advém a legitimidade democrática, e não de um, isoladamente.

A liberdade - sob todos os aspectos – o que é também uma experiência histórica – 

somente pode ser alcançada pelo Direito, e tem como requisito a existência de um sistema

eficaz de controle do poder (político). Um tribunal constitucional é ferramenta útil a esse fim, 

419 ENTERRÍA, Eduardo García de. La constitución como norma y el tribunal constitucional. Madrid:
Civitas, 1994, p. 189.
420 BACHOF, Otto. Op. cit., p. 59. 
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pois leva o Direito a uma área até então livre para os interesses, sejam eles pessoais ou de

classes.

Daí nos parecer acertada a afirmação de García de Enterría,421 citando Smend, de que 

o Tribunal Constitucional cumpre uma tripla tarefa. De um lado, cria ordem no amplo espaço

das questões jurídico-constitucionais, nas quais só pode criar uma ordem autêntica uma justiça

independente do mais alto nível. Em segundo lugar, fortalece as bases de nossa existência 

política, permitindo aos cidadãos experimentar a vivência das condições de Estado de Direito 

e da dignidade garantida de cidadãos livres. E, finalmente, luta pelo império dos direitos e 

bens, a tomar como motivação expressa de suas decisões estes mais altos valores da terra. 

Esse efeito integrativo da justiça constitucional é, por si só, o mais enérgico 

desmentido à objeção central de Carl Schmitt, segundo a qual “o Estado atual, com suas lutas

e contraposições de interesses, não pode dissolver-se em jurisdição, sem que ele mesmo se

dissolva”. A justiça constitucional, como temos notado, não dissolve o Estado em jurisdição, 

não elimina a política nem a democracia, antes reaviva seu sentido e as reconduz a seu local 

próprio, inclusive ao leito aberto da revisão constitucional se tal for a vontade popular. A 

jurisdição constitucional nada mais faz que a adequação do endereço político

infraconstitucional ao endereço político constitucional. 

Quem detém a função de governo é que formula políticas públicas (claramente

concentrados, em nosso país, na órbita federal). Ou seja, tem o poder de impulso. Mas a 

função governamental-normativa em nosso presidencialismo é constituída do órgão executivo 

e do placet da maioria (necessária, registre-se) parlamentar, sendo inútil, seriamente, pois, 

falar-se em controle parlamentar ou legislativo dos atos do Governo. Há que se indagar como

podem tais atos ser objeto de controle por um participe de sua autoria. Pode haver controle 

parlamentar ou congressual do Executivo se não houver maioria parlamentar com aquele

421 ENTERRÍA, Eduardo Garcia de. La constitución como norma y el tribunal constitucional. Op. cit.,  p.
195.



296

identificada e, então, não haveria governo, no sentido do texto. O mesmo pode-se dizer, pela 

doutrina existente a respeito, dos parlamentarismos.

Hoje a real contraposição de forças, como uma possibilidade de controle do poder 

dá-se não mais entre os poderes clássicos, imaginados por Montesquieu, porém:

a) politicamente ocorre entre situação e oposição (minoria parlamentar),

esta com poderes mitigados por não contar com os instrumentos parlamentares amplos,

dominados pela maioria;

b) juridicamente, entre Governo (Executivo e maioria parlamentar) e 

Jurisdição.

A justiça constitucional torna-se assim um, contraponto importante, uma missão de 

mais a mais necessária nos sistemas democráticos, em que a tradicional separação de poderes

entre legislativo e executivo cede lugar a um face a face maioria-oposição. Na Grã-Bretanha,

assim como na Alemanha federal ou na Áustria, a maioria parlamentar e a maioria

governamental não formam senão um bloco face à oposição. Na França, ademais, se junta ao 

bloco majoritário o Presidente da República, eleito diretamente pelo povo e que dispõe de 

uma legitimidade e de poderes consideráveis. Considera-se então, necessário um contrapeso e 

um grande equilíbrio entre maioria e oposição. Então, o papel do juiz constitucional assoma-

se: é ele menos um controlador do Parlamento, mas um controlador da maioria governamental

e presidencial. As leis têm, em 90% dos casos, origem em projetos governamentais, melhor

dizendo, presidenciais, e o juiz Constitucional assegura, na realidade, o controle da ação

governamental que, na França, corre o risco de escapar ao juiz ordinário, na medida em que

ele não se reconhece competente para verificar a constitucionalidade da lei. 

Claramente, nos dias atuais, temos os dois pólos opostos: Governo (executivo-

legislativo) e Jurisdição. Ocorre que, tendo o Judiciário função eminentemente técnica (não se 

discute isso), não se adapta ao regime de eleições periódicas, mas o chamamento dos juízes é 
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feito (e deve continuar sendo feito) por concursos em que se aferem o conhecimento e a 

idoneidade.

A apontada falta de legitimidade democrática para que o Judiciário exerça o controle 

de constitucionalidade, que é um controle das decisões primárias da sociedade, mas segundo a

Constituição e sem o poder de impulso, típico do governo422 diz com o fato de que este Poder 

compõe a mesma estrutura administrativa dos demais, a origem sócio-econômica de seus 

integrantes (maioria de seus membros pertencentes à chamada classe média), sua participação

na despesa pública como os demais.

Uma corte constitucional, como apontado, obviaria tais problemas.423 No nosso 

entender, a criação de uma corte constitucional, no Brasil, fora dos três clássicos poderes -

sem qualquer vinculação com eles - e integrada por juízes com mandato certo, não 

necessariamente juízes de carreira, e nomeados com a participação dos três poderes, poderia 

solucionar essas questões. Tal Corte teria todas as condições institucionais, e de 

independência, no aplicar a Constituição, que é uma função tanto política quanto jurídica. 

A justiça constitucional, ao nosso sentir, não é apenas reclamada pelo princípio do

Estado de Direito, mas também pelo princípio Democrático. Que os juízes se arvorem em

guardiões do processo político do poder, e que nesses termos desenvolvam uma atividade de 

fortes implicações políticas (intervenção no balance of powers) é o preço que o Estado de 

Direito teve de pagar pela supremacia de sua constituição, pela sua primazia hierárquica e sua 

vinculatividade. Importante registrar que os tribunais permaneçam como órgãos 

rigorosamente independentes e separados dos demais, embora evidentemente não dispondo de 

poder de iniciativa. 

422 O que limita em muito a crítica no sentido que, exercendo amplos poderes de controle sobre o Executivo e 
Legislativo, os juízes passariam a exercer verdadeiras atividades de governo, o que seria, verdadeiramente,
inadmissível. Mas a falta do poder de impulso desmente isso.
423 Um governo de juízes “seria uma aristocracia, não uma democracia”, conforme assinala Manoel Gonçalves
Ferreira Filho. In Estado de Direito e Constituição. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 104
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Juízes, mormente juízes constitucionais, democraticamente legitimados pelo modo

de escolha e mandato, devem ser juízes na acepção ampla do termo (não juízes de carreira,

obviamente), para garantir o funcionamento da Constituição em seu conjunto. E uma corte 

constitucional, também, deve ter por escopo fundamental, em uma constituição pluralística,

preservar intacta a possibilidade da competição política e social, isto é, impedir que uma

força, uma maioria, um movimento, venham a impor modelos políticos-culturais ou 

econômicos totalizadores, que excluam os demais, de uma vez por todas. A interpretação 

constitucional visa a organização de uma sociedade aberta ao conflito, no qual possam

participar as partes sem discriminações e privilégios. Isso comporta a necessidade de

contrastar a tendência corporativa, cristalizada na dinâmica social, que se aninha no Estado 

pluralista.

Na visão de Gustavo Zagrebelsky, o primeiro cânone geral que se pode fixar é o de 

que a decisão dos casos constitucionais não deve prejudicar a liberdade do processo político. 

O segundo seria o de que a Corte deve pronunciar-se sobre casos concretos, evitando que a 

sua pronúncia assuma o valor suplementar de legitimação. Em uma constituição pluralística 

convivem mais valores e mais princípios, tendo compromissos conjuntos. Os compromissos

devem ser mantidos também na interpretação constitucional, quando se verifique um caso de 

colisão. Isso comporta a necessidade de evitar tornar absoluto um valor ou um princípio sobre 

outros e, assim, evitar a construção de rígida hierarquia entre eles (a menos que seja a própria 

Constituição a assim estabelecer). O autor afirma que o modo concreto de operar princípios e

valores constitucionais não é algo que possa dizer-se nunca definitivamente estabilizado, mas

fruto de aproximação. Conseqüentemente, as hierarquias de princípios e valores são sempre

renováveis e a renovação advém, em primeiro lugar, e fundamentalmente, do processo 

político, com o respeito ao limite da razoabilidade. Para garantir este respeito é chamada a 
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Corte, mas só após posto o fato em sede de controle, não antes.424

Portanto, sobre os limites da jurisdição constitucional, exercer o controle político 

sem ser exaustivo ou totalizante trata-se de função extremamente difícil, mais que qualquer 

outra, sensível à qualidade dos homens que a fazem viver: esta é uma função que está na alta 

confluência entre Direito e Política. 

Como guardiã da vida constitucional, a Corte Constitucional deve ser portadora fiel

dos valores do Direito. Mas, ao mesmo tempo, deve promover na vida política a 

indispensabilidade da sua função, sabedora consciente deste escopo e sem envolvimentos

estranhos à sua própria posição imparcial, dos fatos políticos e seu significado, conforme

assinala Zagrebelsky: “Falharia em seu escopo quem pensasse que o direito constitucional

deve ou somente possa ser imaginado isolando-o em uma perspectiva pura.”425

Separado da sua base de eficácia, seria ilusão, assim, torná-lo maximamente

normativo, enquanto subtraído da influência de qualquer fator político. Nenhum direito 

constitucional é, de per si, eficaz: não existe nenhum aparato capaz de fornecer a ele um 

enforcement independente da dinâmica política. A vida constitucional pode ser reconduzida

sob uma norma constitucional somente enquanto determina forças espirituais e materiais

voltadas a promover esta sujeição, e, por conseqüência, a sustentar efetivamente a obra da

justiça constitucional. Aqui a razão da dupla natureza da justiça constitucional, jurisdicional e 

política a um tempo, com a competência da integração da vida política na Constituição e, ao

mesmo tempo, da adaptação da própria Constituição às exigências mutáveis da vida

constitucional.

E a democracia moderna - a democracia representativa - é uma forma de governo 

misto, de acordo com a longa tradição de que a melhor forma não é qualquer das puras, mas a 

que combine o lado positivo de cada uma das três formas clássicas, evitando o lado negativo 

424 ZAGREBELSKY, Gustavo. La giustizia costituzionale. Milão: Il Mulino, 1988, pp. 54-55.
425 Idem, p. 68. Tradução livre.
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de cada uma delas. Deve conter órgãos deliberativos eleitos (com poder de impulsão) e órgãos 

de controle não eleitos. Dessa fusão nasce o sistema ideal para que funcione e possa se auto 

corrigir em seus defeitos estruturais. 

È de se registrar, ainda, que o princípio do Estado de Direito implica em um efetivo

controle do poder, e o princípio do Estado Democrático indica para uma legitimidade das 

ações estatais baseada na vontade popular (princípio da maioria). Via de conseqüência, o 

Estado Democrático de Direito leva à fusão de ambos os princípios, sendo um complementar

ao outro, com a clarividência de que o controle jurisdicional do poder não elide o princípio da

maioria, mas, muito ao contrário, aperfeiçoa-o, não se podendo exigir que, tanto os órgãos 

agentes como aqueles que controlam as decisões políticas tenham a mesma origem (pelo

sufrágio universal, por exemplo), o que seria uma superfetação de um princípio (o 

democrático) perante outro (o Estado de Direito), tornando unilateral o Estado Democrático 

de Direito (art. 1º da Carta de 1988). 

A garantia de que o Estado Democrático de Direito não vai “dissolver-se em 

jurisdição” (como sustentou Carl Schmitt) é a criação de uma Corte Constitucional de largo

espectro, fora dos poderes clássicos, para mediar a relação entre eles, Judiciário incluso, que 

deteria toda a competência para as questões de inconstitucionalidade, inclusive no sistema

difuso, sendo que, sempre que argüida a questão de inconstitucionalidade, nesse sistema, o 

juiz ou tribunal a quo se não a reputasse infundada, deveria remeter os autos à Corte

Constitucional, que apenas decidiria a questão constitucional, podendo impor caráter 

vinculante à decisão de inconstitucionalidade.426

Em linhas gerais, a jurisdição constitucional permanece sendo jurisdição e suas

426 Nessa ordem de idéias, apenas a inconstitucionalidade de leis municipais perante as Constituições dos
Estados (se normas de reprodução) e perante a própria Constituição da República é que não seria remetida ao
STF, mas aos Tribunais de Justiça estaduais (jurisdição constitucional estadual), que decidiriam a questão, com
possibilidade de um recurso extraordinário ao STF. A jurisdição estadual funcionaria como um filtro ou auxiliar
em relação à jurisdição constitucional nacional, em relação às questões locais, para evitar sobrecarregar o STF
com questões de, aproximadamente, 6.000 Municípios brasileiros.
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decisões “não são decisões políticas disfarçadas que estão em contradição com a verdadeira

jurisdição e que por isso devem conduzir para a politização da justiça”427, como também não

se pode rotular o que ela decide de Direito Político para justificar suas decisões. De fato, a 

interpretação não é uma tarefa mecânica na qual o intérprete apenas descobre a vontade da lei, 

nada criando, mas nela penetra o elemento vontade. 

Já se afirmou haver riscos na judicialização da política, mas esta é uma tendência 

global e que pode ser o caminho para a solução de antigos problemas institucionais. Por 

judicialização da política, segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho428, tem-se a tendência a 

atribuir, ou submeter aos tribunais judiciários a decisão de mérito a respeito de ações 

administrativas ou normas obrigatórias. Ou seja, essas decisões são políticas porque 

concernentes ao interesse da comunidade.

Aduz o autor que, talvez, melhor fosse falar em judicialização do político, pois a 

fórmula judicialização da política traz a impressão errônea de que a disputa política é que é 

judicializada, quando é a ação governamental que cai nas mãos dos juízes. Decisões estas de

caráter político, eis que afetam o destino da comunidade, ou importam em orientar em direção 

a objetivos determinados a máquina governamental, em decorrência de uma visão do bem

comum. O autor assevera ainda que “ninguém contestará os aspectos positivos de uma

ampliação do controle sobre a administração pública. Mas a que consagra a Constituição no

ponto em exame tem alguns inconvenientes que seria necessário corrigir”.

A razão desse fenômeno, da judicialização, tendo em mente o caso norte-americano,

aponta M. Shapiro, citado por Manoel Gonçalves Ferreira Filho, é uma reação à política

partidária eleitoralista e à pressão dos grupos de interesse. Afirma o autor que “uma corte, não 

eleita, independente e neutra, dá um passo adiante para corrigir uma falha ou a patologia do 

processo democrático”. Ou seja, a democracia moderna está fundada na representação, na 

427 Konrad Hesse, Elementos de direito da República Federal da Alemanha, cit., p. 421.
428 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Op. cit., p. 15.
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participação e no controle (via eleitorado e via jurisdição - não excludentes) dos detentores do 

poder.

Uma das mais elevadas criações jurídicas de nosso tempo foi o Tribunal

Constitucional, como verdadeiro ápice do sistema estatal de poderes. No Brasil, um tribunal

de tal jaez, fora do Poder Judiciário e que detenha o monopólio das decisões de

constitucionalidade, tanto no sistema difuso como no sistema concentrado, evitaria a nefasta 

judicialização da política. Os juízes de tal corte não seriam juízes de carreira, mas nomeados

conforme já antes referido, em indicações sucessivas, ora pelo Presidente da República, ora 

pela Câmara dos Deputados e ora pelo próprio Supremo Tribunal Federal, sempre com

assentimento do Senado Federal e, muito importante, com mandato fixo, seria melhor

compreendido pela comunidade jurídica e pela própria sociedade. Sua atuação na jurisdição

constitucional teria limites mais claramente definidos, evitando-se a tormentosa tarefa de 

buscar tais limites no exercício de corte constitucional, num momento, e corte recursal, em 

outro.

Decerto, não há como se descurar que as nomeações dos juízes dessa corte, tanto

pelo Presidente da República, como pelos órgãos do Legislativo, traria em seu bojo, 

intrinsecamente, a questão política. Ter-se-ia que construir critérios constitucionais que 

pudessem permitir um equilíbrio das forças políticas, inclusive com respeito à vontade das

minorias. Não se pode esquecer que os sistemas partidários que detivessem a maioria,

certamente avocariam para si a tutela de comandar as indicações e nomeações. Adviria daí,

assim, a formação da corte constitucional por critérios políticos. De toda sorte, haveria a 

participação popular através dos sistemas políticos-partidários, que legitimaria a corte 

constitucional, uma vez que todas as forças políticas atuantes no parlamento representam,

pelo menos teoricamente, a participação popular.

Sobre a densidade do controle sobre o ato legislativo, a Corte Constitucional
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Alemã429 indica que existem algumas técnicas que, levando-se em conta a adequação 

orgânico-funcional para a decisão, chega a um justo equilíbrio entre as competências

regulares dos poderes políticos e um eficaz controle de seus atos.

O conceito que vige hoje em termos de Estado Democrático de Direito é o de 

democracia jurídica, ou seja, aquele em que as decisões em todos os níveis dos órgãos estatais 

são, por essência, limitadas, e garantidos os limites pela intervenção de um juiz. Para

Habermas, uma ligação indissolúvel existe entre Estado de Direito e Democracia, o Estado de 

Direito deve permitir um “sistema administrativo regulado pelo código do poder”, que garante 

o respeito à soberania popular. A função jurisdicional aparece como a "chave de abóbada" e 

condição de realização do Estado de Direito.430 César Saldanha Souza Júnior indica estar 

havendo o trânsito do Rechtsstaat para o Verfassungsstaat, com o Tribunal Constitucional 

assumindo sua natureza política, explicitamente.431

Assim, a democracia jurídica não se reduz somente aos processos eletivos, ao 

contrário, ela supõe o respeito ao pluralismo, a participação direta dos cidadãos nas escolhas 

coletivas, a efetiva realização das escolhas públicas e no respeito aos direitos fundamentais.

429 Nesse sentido, Hans Peter Schneider formula uma tipologia de controle que consiste em: a) Controle de
conteúdo - é a máxima extensão do controle do Tribunal constitucional, em que se examinam os contornos
globais das decisões dos poderes públicos sobre a base da conformidade objetiva das normas da lei fundamental
e do ponto de vista de sua correção material; b) controle da apreciação efetuada - de menor amplitude que o
anterior, verifica se a autoridade controlada conduziu-se por uma ponderação de elementos jurídico disponíveis,
se a decisão é defensável, ou seja, que possa ser racionalmente reconstruída pelo Tribunal Constitucional e 
esgotou todas as fontes de conhecimento accessíveis para que fossem apreciados com a máxima segurança os 
elementos subjacentes a ela. Mas este controle pode se converter em um controle de conteúdo, se a primeira fase 
resulta inútil ou desalentadora. Com uma tal limitação, de muito bom senso, o Tribunal aprecia, normalmente,
situações complexas, predominantemente em terreno econômico ou fiscal ou quando, em sua limitada
capacidade para  tratar com a informação, outros procedimentos, como o parlamentar, oferecem garantia de uma
proximidade maior com a realidade e com possibilidade de análise mais profunda;  c) controle de evidência - é o
controle de maior liberdade para o controlado, eis que o tribunal limita-se a um mero controle dos “limites
extremos” do Direito Constitucional. Somente quando a disposição dos poderes públicos infringe a Constituição
“à primeira vista, de modo reconhecível para o homem, abertamente, inequivocamente, sem dúvida”, é
inconstitucional. Assim, por exemplo, se no controle de proporcionalidade se coloca em dúvida a necessidade de
certas medidas porque nos meios especializados se estão discutindo outras possibilidades, o Tribunal
constitucional pode limitar-se a examinar se as alternativas “poderiam obter o fim desejado de modo mais
simples e limitando sensivelmente menos os direitos fundamentais”. O resultado deve ser inequívoco, e o
tribunal teria que estar em situação de dizer que o legislador deveria adotar esta via em vez da eleita por ele. 
SCHNEIDER, Hans Meter. Democracia y constitución. Madrid: CEC, 1991, p. 201 e ss.
430 CHEVALLIER, Jacques. Op. cit., p 134.
431 Op. cit., p. 110. 
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Os limites da jurisdição constitucional, concluindo com Nuno Piçarra, transpondo 

para o nosso Direito, desprendem-se, também, de critérios de adequação funcional-estrutural e 

processual, que foram os que levaram a que se pusesse a cargo de órgãos jurisdicionais - e não 

de órgãos políticos - o controle da constitucionalidade da legislação e o controle da 

constitucionalidade das leis. São igualmente critérios de adequação estrutural-funcional e 

processual que determinam o judicial self-restraint quanto ao controle dos objetivos políticos 

do legislador.Os tribunais não devem avançar em demasia decisões de natureza técnica, 

valorativa e de prognose. E por que haveria uma quebra de adequação funcional-estrutural e 

processual para tal tipo de controle.432

Tal assertiva coaduna-se ao que se disse o Justice Brennan em Baker vs Carr: trata-

se de questões que envolvem “considerações funcionais relativas à capacidade do aparelho 

judicial.”433 Para o Justice Brennan, deveria a corte federal indagar da deficiência da decisão 

judicial para tratar com temas e gerenciar certos assuntos ou dever-se-ia considerar que a 

impossibilidade de decidir sem uma inicial determinação política ou, se típica e claramente

não afeta a discrição judiciária. Explícito é o texto da notável decisão.434

Ao final, necessário consignar que, enquanto não se oponha a mandatos ou 

proibições expressas na Constituição, o parlamento ou o governo são livres e dispõem da 

discricionariedade de agir, um, e da liberdade de conformação, o outro. Assim, como

Governo, pode definir prioridades, o uso de meios orçamentários. Entretanto, a uma jurisdição 

constitucional cabe examinar se os órgãos citados observam adequadamente suas 

432 PIÇARRA, Nuno. A separação dos poderes como doutrina e princípio constitucional. Coimbra:  Coimbra
Editora, 1989, p. 263.
433 Tradução livre para “functional considerations relating to the capabilities of the judicial department.”
434 O texto original do voto proferido em Baker vs. Carr, 396 D.S. t. 186 (1962) está assim redigido: “prominent
on the surface of a case held to involve a political question is found a textually demonstrable constitution
commitment the issue to a coordinate political department; or a lack of judicially discoverable and manageable
standards for resolving it; or the impossibility of deciding without an initial policy determination of a kind
c1earlyfor non judicial discretion; or the impossibility of a court' s undertaking independent resolution without 
expressing lack of the respect due coordinate branches of government; or an unusual need for unquestioning
adherence to a political decision already made; or the potentiality of embarrassment from multifarious
pronouncements by various department on one question”.
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responsabilidades de acordo com o disposto na Constituição.

Portanto, uma forma de afastar a judicialização da política, ao nosso modo de ver, 

seria transformar o Supremo Tribunal Federal em uma corte constitucional, fora da estrutura

orgânica do Poder Judiciário, em capítulo à parte da Constituição, uma espécie de guardião de

toda a estrutura institucional. Sendo a Jurisdição Constitucional - fato inegável no nosso 

entender - função intrinsecamente política, nem por isso deve ser deixado o seu exercício aos

partícipes do jogo político-eleitoral. Assim, seria o Supremo Tribunal Constitucional um 

tribunal da federação e não de qualquer ordem parcial (nesse sentido, estaria correta a 

proposição kelseniana). Faria o controle da constitucionalidade das leis, de modo exclusivo,

no sistema concentrado, bem assim com voz final no sistema difuso, com alterações adiante.

No que toca aos limites do controle de conformidade, referido em capítulo anterior 

deste trabalho, diga-se, inicialmente, que se o controle de constitucionalidade, na visão do que

aqui tem sido exposto - deve ser atribuído a uma Corte Constitucional fora dos clássicos

poderes (com algumas mudanças para o nosso Supremo Tribunal Federal), de modo integral, 

inclusive no sistema difuso (semelhante aos modelos alemão e italiano), com mais razão o 

controle de conformidade deve ser de competência do Poder Judiciário. 

Como falado em capítulo anterior, o controle de conformidade (ou legalidade em 

sentido amplo) é mais abrangente que o controle de legalidade, e é o controle que exerce o 

Poder Judiciário, no Estado Democrático de Direito, para garantia dos direitos fundamentais,

quanto aos atos de governo e atos da administração, inclusive normativos, bem assim sua 

omissão. Trata-se de, especialmente vincular os direitos fundamentais que freqüentemente

exsurgem como interesses metaindividuais a um controle amplo de legalidade. Imagine-se

ação que pretende a distribuição de remédios a portadores de doenças crônicas, havendo 

omissão governamental, em ação civil pública assim proposta. Tipicamente o direito

fundamental da vida e saúde vem a um processo judicial - na função de controle político - 
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como interesses metaindividuais.435

Atualmente parece mais fácil admitir o controle de constitucionalidade que um 

controle nos atos do governo-administrador, sendo que este não tem na sua discricionariedade 

a amplitude de que goza o legislador, em sua liberdade de conformação da lei. Entretanto, na

prática, parece ser o oposto, eis que críticas por vezes se ouvem contra o controle dos atos da 

função de governo. 

A Constituição, no Estado Democrático de Direito, não contém apenas regras para a 

disciplina do poder e garantia dos cidadãos, como no Estado Liberal, mas também,

fundamentalmente, regras de intervenção na ordem social, regras de distribuição e regras de 

garantia dos direitos de primeira, segunda e terceira geração. 

Discorrendo sobre os direitos fundamentais, Manoel Gonçalves Ferreira Filho aduz, 

quanto aos últimos, sobre a elaboração, em primeiro lugar, da doutrina dos direitos

individuais das liberdades públicas, ao depois, dos direitos sociais, e, finalmente, dos direitos 

de solidariedade, que na vivência dos direitos fundamentais é o poder Executivo, ou melhor, o 

administrador público, que exerce o papel de vilão. E isso alcança os mais altos cargos da

República - agentes políticos máximos dos poderes, ministros -, até os menos elevados na

hierarquia, como o policial e outros agentes. De fato, são eles que encarnam esse Poder que 

prende, censura, confisca, nega matrícula na escola ou ingresso no hospital, não raro 

conspurca o meio ambiente, viola as liberdades públicas, não satisfaz os direitos sociais, não 

435 Fato que bem ilustra são as ações civis públicas propostas pelo Ministério Público estadual junto às Varas de
Fazenda Pública da Comarca de Natal (onde, inclusive, desenvolvemos nossas atividades jurisdicionais como
Juiz Titular da 4ª Vara), buscando tutela jurisdicional para determinar a distribuição de medicamentos para os
portadores de doenças crônicas e graves, como AIDS, diabetes, doenças renais crônicas, cardiopatias graves,
aduzindo haver milhares de pessoas com tais doenças. Há também casos de doenças raras, como a enfermidade
conhecida como Fibrose Cística, distúrbio do metabolismo que ocasiona uma desnutrição protéico-calórica
severa e seus portadores somente têm chance de uma sobrevida, em média, até os 31 anos de idade, se receberem
medicamentos de última geração - de alto custo e inacessíveis à maioria deles - obrigação a que o Poder Público 
pode e deve se encarregar. E também enfermidade em que crianças não podem ingerir nenhum tipo de proteína
animal, devendo receber uma proteína industrializada, de alto custo, para poder sobreviver. Geralmente, os juízes
têm proferido decisões favoráveis, que estão sendo confirmadas pelo Tribunal de Justiça do Estado.



307

respeita os direitos de solidariedade.436

Estes atos, que provêm de duas funções distintas e importantíssimas (função 

governamental-normativa e função administrativa), podem e devem ser sindicados, sob pena 

de transmudar aos exercentes de tais funções a antiga e insustentável “prerrogativa”,

inaceitável nos dias atuais. 

A questão dos limites da jurisdição comum em relação ao controle da conformidade

(visando, portanto, o ato de governo e a administração), não se coloca mais como uma

invasão da área reservada ao Executivo ou à Administração por uma decisão judicial, como

violador da separação de poderes, eis que tão importante quanto a teórica separação de 

poderes são os checks and balances, freios e contrapesos, que adotamos, já na República, da 

Constituição norte-americana, e que levam a um controle recíproco.

Dizer somente com o princípio da separação de poderes para encontrar tais limites é 

dizer quase nada. Deve tal postulado ser um princípio apenas, ponto de partida para se

encontrar os marcos últimos da jurisdição, que se encontram, em maior escala, na  ausência de 

adequação orgânico-funcional dos órgãos judiciários em muitas hipóteses de decisão e cujo 

sistema processual-contraditório impede que tais decisões sejam eficazmente tomadas.

Como assinala Christian Starck, acaso o intérprete invoque princípios gerais que 

necessitam precisão concreta, como o princípio democrático ou a divisão de poderes, 

abandona as bases do trabalho jurídico-dogmático e seu aporte irracional como intérprete

impõe a primazia. E os resultados destas interpretações mostram, abertamente, sua atitude 

inclinada para diante ora ao Parlamento, ora à Administração, porém não as asserções 

normativas que é preciso derivar da Lei Fundamental. O princípio democrático e a divisão de 

poderes são, de si, indeterminados e estão abertos a interpretações inteiramente distintas. 

Acentuar-se-á mais o momento representativo ou o plebiscitário da democracia, segundo o 

436 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 83.
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autor. Indaga o autor se haverá que se compreender a divisão de poderes no seu sentido 

clássico de Montesquieu ou como uma fórmula cambiante e susceptível de adaptação para 

encontrar um justo meio entre obstaculização e concentração do poder do Estado. São 

distintas questões que se sucedem umas a outras, a que a Constituição tem que dar em suas 

normas uma resposta fundamental e pormenorizada.437

A discricionariedade em se tratando da função governamental-normativa (em 

relação ao órgão executivo) e da função administrativa é ampla, mas de modo algum 

incontrolável. Ademais, como limites, novamente invocando aqui a doutrina de Nuno Piçarra, 

foram critérios de adequação estrutural e processual que levaram a que se pusesse a cargo de

órgãos jurisdicionais, e não de órgãos políticos, o controle da constitucionalidade da

legislação e o controle da constitucionalidade das leis. São igualmente critérios de adequação

estrutural e processual que determinam o judicial self-restraint (e não uma separação de

poderes, cada vez mais fluida), quanto ao controle dos objetivos políticos do governo. Lembra

o autor que os tribunais Administrativos procuram não avançar decisões administrativas de

natureza técnica, valorativa e de prognose, por que haveria a ausência de adequação orgânico-

estrutural e processual para tal tipo de controle.438

Eis então, expostos, os limites de um controle de conformidade acerca dos atos de 

endereço político: a absoluta impossibilidade do Poder Judiciário decidir, ordinariamente

(falta de adequação orgânico-funcional e processual), sobre temas que envolvam matérias de 

natureza técnica de valor439 ou de prognose, esta última típica da função de governo. 

437 STARCK, Crhistian. El concepto de ley en la Constitucíon alemana. Madrid: CEC, p. 397.
438 PIÇARRA, Nuno. A separação dos poderes como doutrina e princípio constitucional. Coimbra: Coimbra
Editora, 1989, p. 263-264.
439 Assim, aos tribunais não lhes compete a proteção de valores ou de uma “lista de valores” - a funcionar como
receita dada sub specie aetemilatis. Esse papel corresponde exclusivamente ao eleitorado ou aos órgãos políticos
por este designados. Nas palavras conclusivas de Olier P. Field: "the true basis of a political question is the lack
of legal principles for the courts to apply in their considerations of cases involving certain types of subject
matter, and the commitment of their final disposition to the political branches of government. Perhaps the
explanation of the doctrine of political questions is to be sought as much in history as in logic, but theres is also 
some basis for it in logic”. Apud QUEIRÓZ, Cristina M. M. Op. cit., p. 132.
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No mesmo sentido o que disse o Justice Brennan  (Baker vs. Carr), ou seja, os 

limites são “considerações funcionais relativas à capacidade do aparelho judical”. Assim, para

o Justice Brennan, deve a corte federal indagar da “deficiência de uma decisão judicial para

tratar com temas e gerenciar certos assuntos” ou dever-se-ia considerar que “a 

impossibilidade de decidir sem uma inicial determinação política, ou se típica e claramente a 

questão não afeta à discrição judiciária”. 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho faz importante distinção, antevendo que a 

judicialização biparte a função dos juízes e tribunais: lado a lado atuam juízes e tribunais que

passam a enfrentar decisões políticas, e juízes e tribunais que continuam no campo tradicional

de dirimir conflitos entre pessoas e de punir criminosos.

Não havendo especialização - salvo e dentro de certos limites - são os mesmos

indivíduos que passam de um plano a outro. Estes juízes, todavia, que são obrigados a se

substituir aos administradores ou legisladores, têm a mesma formação e são selecionados

pelos critérios tradicionais - salvo nos mais altos tribunais -, que cuidam de questões de 

litígios entre particulares ou sancionam condutas delituosas. 

Este é um tema que deverá ser enfrentado pelo Judiciário e, mais ainda, pela 

sociedade: a da especialização de juízes para a efetiva aplicação do direito público, na função 

de controle. 

O autor lembra ser verdade que não se trata, todavia, de um fenômeno peculiar ao 

Brasil, mas, ao contrário, por toda parte ele se manifesta. Assim, não parece seja passageiro,

facilmente reversível com uma revisão da Lei Magna. Aduz o autor que se modifica o caráter 

do Poder Judiciário e tem-se um profundo impacto sobre a organização do Poder, que importa

numa revisão ou num reequacionamento da velha separação dos poderes (pelo menos da visão

jurisdicista desta doutrina). Talvez seja isto inexorável e atenda a exigências inafastáveis do 

Estado contemporâneo, como aponta Loewenstein. Mas tem uma contrapartida indesejável, 
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qual seja a politização do Judiciário. Esta não deixa de ser uma ameaça ao Estado de Direito, 

além de colocar um problema do qual a doutrina foge. Ou seja, a questão da legitimidade

democrática do Judiciário e, portanto, a de sua intervenção nos planos legislativo e 

administrativo da vida governamental.440

A separação que existe entre as duas espécies distintas de decisão judiciária 

coexistindo em um mesmo órgão, no Brasil, é evidente, ou seja, aplicação da lei (execução da 

decisão política) e controle político.441 Somente reconhecendo-a e extraindo dela todas as suas 

conseqüências poderemos edificar instituições realmente representativas (não é apenas o 

procedimento eleitoral que dá tal característica, mas uma eficiência que advém de uma clara 

aproximação aos valores da comunidade).

Evidentemente que a função de governo não se exerce sem a lei.442 O instrumento de 

governo – lei - é o mais importante deles, pois que não abandonamos jamais o Estado de 

Direito, em concepção do princípio da legalidade que resiste aos tempos.443 A função 

governamental-normativa fusionou as competências dos órgãos executivo e legislativo. 

Enxerga-se hoje um sistema de colaboração, não de independência estanque.444 E tudo isso ao

contrário do que disse, no particular, Montesquieu, que quando se reúne no mesmo corpo o 

legislativo e o executivo “a liberdade política de um cidadão é esta tranqüilidade de espírito

441 Aqui nos baseamos nas idéias de LOEWENSTEIN, Karl. Teoria de la Constituición. Barcelona: Ariel 
Derecho, 1986.

440 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Revista de Direito Administrativo 198/1-17, out.-dez. 1994.

442 Diz o autor: “A verificação da existência, em qualquer Estado, de uma indelével função política veio 
demonstrar, simultaneamente, que dentre as formas de prossecução desta avulta a legislação. Isto tem levado
muitos autores a desautonomizar a função legislativa - considerada durante muito tempo o centro da função
estatal por referência a que as outras estavam delimitadas - incluindo-a na função política como sua espécie.” 
PIÇARRA, Nuno. Op. cit., p. 254.
443 Sobre o tema: PIZZORUSSO, Alessandor. Actes législatifs du Governementet rapports entre les pouvoirs - 
Aspects de droit compare. Revue Française de Droit Constitutionnel,  n. 32, 1997, pp. 677 e ss. FAVOREU,
Louis.  Le pouvoir normatif primaire du governement en droit français. Revue Française de Droit
Constitutionnal, n. 32, 1997, p 713 e ss.
444  Norberto Bobbio, um dos maiores pensadores do século passado, deixou registrado que “O princípio da
divisão dos poderes parece, assim tanto na versão de Montesquieu como na de Kant, pouco útil para a 
compreensão do funcionamento dos nossos sistemas parlamentares, onde perdeu o valor toda distinção entre
Executivo e Legislativo e existe, em lugar disso, a continuidade do poder ou um processo político que começa
nas eleições e termina na ação do Governo”. BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política. 11ª ed. Brasília: UNB, 
1998, p. 250.
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que provém da opinião de que cada um possui de sua segurança; e para que se tenha esta

liberdade, cumpre que o governo seja de tal modo que um cidadão não possa temer outro 

cidadão. Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura, o poder legislativo 

está reunido ao poder executivo não existe liberdade, pois pode-se temer que o mesmo

monarca ou mesmo senado apenas estabeleçam leis tirânicas, para executá-las

tiranicamente”.445 Mas se a lei é o mais importante instrumento de governo, não é o único. 

E expressão concreta do interesse público é dada, em uma sociedade plural com 

múltiplos interesses públicos, ora pelo legislador, ora pelo próprio  Executivo. Consolidou-se

a burocracia446 para realizar e executar as tarefas administrativas. Atesta o fato Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho, quando observa que disso resulta que a lei é meramente um ato 

estabelecido conforme o procedimento que para tanto fixa a Constituição de lei formal que 

dão os autores contemporâneos. Nas democracias do Ocidente, para ele, isso exprime a velha 

supremacia da representação popular, instalada no Parlamento (segundo salienta Carré de 

Malberg), ou seja, o Estado de Direito é estabelecido única e simplesmente no interesse e para

a salva-guarda dos cidadãos: ele não visa senão a assegurar proteção de seu estatuto 

individual. Mas o autor contrapõe que o regime do Estado Legal é orientado noutra direção, 

ou seja, ele se prende a uma concepção política relativa à organização fundamental dos 

poderes, concepção segundo a qual a autoridade executiva deve, em todos os casos e em todas 

as matérias, ser subordinada ao órgão legislativo, neste sentido de que ele não poderá agir 

445 In O espírito das leis. 2. ed. Tradução de Leôncio Martins Rodrigues e Fernando Henrique Cardoso.
Brasília: UNB, 1995, p. 119. Mas é claro que, em seu espírito, data venia, Montesquieu estava absolutamente
correto, como se pode notar se a citada passagem do eminente filósofo do iluminismo francês for observada sob
o aspecto das medidas provisórias, por exemplo.
446 Conforme Max Weber, após tecer considerações sobre a chamada "legitimidade tradicional" e sobre a 
"legitimidade carismática", diz que a legitimidade racional legal, para existir, depende intrínseca e
necessariamente da preservação da objetividade, da imparcialidade e da impessoalidade do ordenamento
jurídico, ou, de outra forma, da fidelidade da ordem jurídica ao consenso da sociedade. Se os dirigentes políticos
puderem distorcer o ordenamento a seus interesses, para assumir e exercer o poder, a legitimidade toda ruirá por
terra. E burocracia, então, é que vai assegurar a ordem jurídica imparcial, impessoal e consentânea. Essa é sua
missão e sua razão de ser, pôr a ordem jurídica, sua execução, fora do alcance maquinador dos que exercem o 
poder. Por isso Weber afirma tantas vezes que burocratização, socialização e democratização são inseparáveis.
WEBER, Max. Economia e sociedade. Brasília: UNB, voI. 1, p. 143.)
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senão em execução ou por lei.O fato de que a lei se define pelo procedimento e exprime a

supremacia do poder que legisla leva ao paradoxo de que atos sem normatividade são leis. É o 

caso de atos formuladores da orientação que o Estado de bem-estar deseja ver realizados nos

campos econômico e social. Assim, há “leis-plano, leis-programa, etc.”447

Não pode ser somente pela via da lei a consubstanciação das opções primárias da 

sociedade. A constituição tem a preeminência e tal se deve ao fato de que esta deve

permanecer durável, adaptando-se aos novos tempos e ao porvir, no sentido de uma

Constituição aberta ao tempo.448

O órgão executivo é o formulador das políticas públicas e o faz antes mesmo da lei, 

pois as altera ou revoga aquelas não de acordo com suas opções políticas. Por aí se percebe 

que a garantia do cidadão não se encontra na lei, instrumento mutável, produto de uma

maioria passageira, instrumento de governo, mas na Constituição. Governo administra pela 

lei, formulando políticas públicas, para, ao depois, editar a lei.449

Como já referido, a distinção entre função governamental normativa e função 

administrativa é de sobremaneira importância. O Governo é o agente indutor da direção 

estatal para um interesse público específico, e o faz por meio da lei e de opções

governamentais, muitas das quais materializadas em atos administrativos em sentido amplo.

As políticas públicas são produtos de governos, apenas em largo sentido aplicando a 

447 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de direito e Constituição. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1999,
p. 50.
448 Konrad Hesse assim se posiciona sobre o tema: “A Constituição é a ordem jurídica fundamental, material e
aberta da Comunidade, sendo que a sua legitimidade material aponta para a necessidade de que à lei
fundamental transportem-se os princípios caracterizadores do Estado e da sociedade e que haja uma abertura
constitucional, no sentido de a Constituição possibilitar o confronto e a luta dos partidos e das forças políticas
portadoras de projetos alternativos de realização dos fins constitucionais. Embora não sendo um mero
‘instrumento de governo’ ou ‘lei do Estado’, não se deve arrogar o status de uma totalidade social, codificando
exageradamente os problemas sociais. Se a Constituição se destina a normatizar a vida, historicamente
cambiante, deve ter um conteúdo temporalmente adequado, isto é, um conteúdo apto a permanecer ‘aberto ao 
tempo’. Caso contrário, coloca em perigo sua força normativa e sujeita-se a sucessivas alterações.” HESSE,
Konrad. Escritos de derecho constitucional. 2 ed. Madrid: CEC, 1992, p. 63.
449 Para Schmitt, “O Estado de Direito, pese embora toda a juridicidade e normatividade, continua a ser um
Estado e contém sempre um outro elemento especificamente político, além do elemento específico do Estado de
Direito.” SCHMITT, Carl. Apud Nuno Piçarra. A separação dos poderes como doutrina e princípio
constituciona. Coimbra: Coimbra Editora, 1989, p. 151.
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Constituição. São decisões de endereço político, como diz M. S. Gianinni, tomadas com

objetivo da implementação da Constituição. 

Assim ao Governo cabe induzir a ação do Estado em direção a um interesse público, 

dos muitos que formam a Constituição do Estado pluralista, formulando as políticas públicas 

à vistas dos objetivos inscritos na Constituição, fazendo-as pela lei (que ele mesmo produz ou 

altera) ou de opções administrativas. Nestas matérias cabe, somente, o controle de

constitucionalidade, se presentes seus pressupostos - lei – não um controle de conformidade

constitucional (este é possível na execução da decisão política). À Administração cabe a 

execução das decisões tomadas pelo Governo. À função administrativa resta uma

discricionariedade técnica, relacionada ao objeto do ato estatal (administrativo).

Muitas das opções administrativas ou opções de governo tomadas pelo Executivo

por vezes são tomadas sem lei prévia (salvo, talvez, a lei de orçamento), e consubstanciam-se

nos chamados fatos administrativos (construção de obras públicas, programas de ação etc.),

sempre vinculados a um fim, um objetivo de interesse público. 

Mas o Poder Judiciário - mesmo no controle de conformidade - não poderá tomar as 

chamadas opções primárias, não tem poder de impulsão, e que, nos dizeres de Jorge Miranda 

ao referir-se ao Tribunal Constitucional,450 dizem respeito às decisões fundamentais da 

sociedade e que estão, fundamentalmente, na Constituição escrita. Não se pode aduzir estarem 

todas nas leis, mas, também, em muitos outros atos normativos, de detalhamento e de 

tecnicidade das políticas estatais.

O controle de conformidade, ou legalidade ampla, em um Estado Democrático de

Direito (art. 1.°da Constituição de 1988), consubstancia-se na adequação de princípios e fins 

constitucionais. O Supremo Tribunal Federal expressou esse pensamento ao decidir sobre 

questão relacionada com o direito à saúde, cujo acórdão está assim ementado:

450 MIRANDA, Jorge. Nos dez anos de funcionamento do tribunal constitucional. Legitimidade e legitimação
da justiça constitucional. Coimbra:  Coimbra Editora, 1995, p. 96.
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Paciente com HIV/Aids. Pessoa destituída de recursos financeiros. Direito à 
vida e à saúde. Fornecimento gratuito de medicamentos. Dever constitucional
do poder público (CF, arts. 5°, caput, e 196). Precedentes (STF). Recurso de
agravo improvido. O direito à saúde representa conseqüência constitucional 
indissociável do direito à vida.  O direito público subjetivo à saúde representa 
prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela
própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira
responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar -
políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, 
inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à
assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde - além de
qualificar- se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas -
representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O 
Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano
da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao
problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por
censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A
INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE
TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL 
INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da
Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que 
compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado 
brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente,
sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas
pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu 
impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade 
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS 
CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas
de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas
portadoras do vírus HIV/Aids, dá efetividade a preceitos fundamentais da 
Constituição da República (arts. 5°, caput, e 196) e representa, na concreção 
do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das
pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a
consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. 
Precedentes do STF.451

A Constituição atribui ao Judiciário o poder de controle de conformidade, sendo que 

somente em um sistema originado diversamente do procedimento eleitoral poder-se-ia 

controlar o poder advindo desse sistema, com os seus indefectíveis desvios-falhas. 

Se o controle da constitucionalidade, nascido em 1803 com John Marshall,

pretendeu limitar o ato legislativo à Constituição, visto que o Poder Legislativo era o

preeminente, hoje, com o controle de conformidade constitucional, quer-se limitar parcela

451 Recurso Extraordinário (AgRg) nº 271.286/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 24/11/2000. Informativo STF 
nº 210. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. www.stf.gov.br/acompanhamentoprocessual, acesso em 23 de
junho de 2006.
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importante do poder estatal, o poder hoje preeminente que se consubstancia na função 

governamental-normativa do Estado intervencionista. A outra faceta do controle,

importantíssimo, segue sendo o de constitucionalidade.

As questões do Estado atual não se resolvem com a simples legalidade. O princípio 

da legalidade deve ser visto na ótica de que o ordenamento jurídico é uma unidade e opera 

como tal, como temos tentado precisar, sem prejuízo de que sua constituição interna obedeça 

a um cuidadoso sistema de relações e de limites entre as diversas fontes que o nutrem.

Aplicadas as categorias da execução da decisão política fundamental tanto ao 

sistema político do constitucionalismo como ao da autocracia, pode-se afirmar que no 

constitucionalismo dita função, como a função de decisão política, está distribuída entre

diferentes detentores do poder. O parlamento participa ao formular pela legislação a decisão 

política tomada, e ao estabelecer para a comunidade as regras puramente técnico-utilitárias. O 

governo participa desta função pela administração por meio de suas autoridades e 

funcionários e, finalmente, os tribunais o farão ao resolver os casos concretos de conflitos de

interesses, como ao controlar amplamente a legalidade da administração, ou seja, se a 

atividade administrativa se encontra de acordo com a lei. Em uma autocracia, tudo ao 

contrário, o único detentor do poder monopoliza a execução da decisão fundamental, e se bem

que possa delegar, segundo considere oportuno, a função para ajudantes e órgãos 

hierarquicamente subordinados, não outorgará nenhuma autêntica independência que se 

escape a seu exclusivo poder de mando e controle. 

Evidentemente que não se pretende um regime autocrático, mas um regime 

verdadeiramente democrático, e é este o sentido dos artigos 1º (Estado Democrático de 

Direito) e 5°, LIV, entre outros, da Constituição da República. Se ao juiz é reconhecida a 

possibilidade de erro, tanto que os recursos judiciais são amplos, se ao legislador também se 

reconhece que pode errar, tanto que o controle de constitucionalidade é amplamente
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conhecido e aceito, claro que se deverá aceitar que o administrador, o aplicador mais direto da 

lei, também poderá ser menos feliz em sua atuação funcional.

A revisibilidade judicial deve existir nesses casos, eis que o Poder Executivo - 

hierarquizado - reage mal aos controles internos quando o seu ente mais elevado está em

causa.

Um controle pela via do eleitorado parece muito distante para se controlar pequenas 

obras e questões da faina diária, que passariam despercebidas em um debate realizado a cada

eleição. Nada impede, contudo, possa ser sindicado o juízo de avaliação realizado pelo 

Governo, se correspondente ao dever de boa administração. 
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